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Met dankbaarheid
dankbaarheidgedenk
gedenkik
iknog
nogsteeds
steedsde
de aanmerkelike
aanmer kelike bekorting,
bekorting,
die
mijns vaders
vaders Vosmaer
Vosmaer-exemplaar
menigmaal bracht
bracht in
inmijn.
mijn
die mijns
-exemplaar menigmaal
mij een
een weemoedige
weemoedige gedachte, dat mijn
mijn HoratiusHoratiushuiswerk. En 't't isis mij
vertaling
toekomstige schoolieugd
schooljeugd niet gelijke
gelijke diensten
diensten zal
zal
vertaling aan
aan de toekomstige
kunnen betonen.
minst om
om het
hetsucces.
succes.Want
Wantnevens
nevensde
devele
veleeerlike
eerlikeen
enwelwelNiet het minst
verdiende waardering,
waardering, die
die Vosmaer's
Vosmaer's arbeid
arbeidtoekomt
toekomtvan
vande
dezijde
zijdeder
der
schoonheid-genietende
minnarenvan
van litteratuur,
blijvende
litteratuur, berust zijn blijvende
schoonheid-genietende minnaren
vermaardheid voor een niet
niet geringer
geringer deel
deel in
in der
dergymnasiasten
gymnasiastenbaatbaatZij hun
hunen
enHem
Hemvergeven,
vergeven,maar
maarwaarlik,
waarlik,'t'tzal
zal
zuchtige huichelarij. 't't Zij
dit maal langs deze weg niet gaan.
gaan.
wel zal gaan, ineen
meen ik te moeten
moeten zeggen.
zeggen. Want
Wantwie
wieer
erzich
zichtoe
toe
Hoe 't we
zet, der mensheid heiligste kultuurwaarden om
om te
te smeden,
smeden, isis rekenreken"vat hij met het
het hem
hem toevertrouwde
toevertrouwdegoed
goeddenkt
denkttete
schap schuldig van wat
doen.
Allereerst, wat is
Allereerst,
is her
het ware
ware en
en wezenlike,
wezenlike, dat
dat behouden
behouden blijven
blijven
moet? Dat zijn
zijn alle
alle inhoudswaarden, alle gevoelswaarden, in al hun
der woorden
woorden en
enwoordverbindingen
woordverbindingen
nuances,
nuances, en
en hun ritme, dat is der
eigen kleur en toon, hun
hun innerlike
innerlikekacians,
kadans, het
het is
is de harmonic
harmonie van
van stof
stof
et;!.
de Kunst
Kunstzelf.
zelf.
en vorm, de harmonie ook van dichter en lezer, het is de
Al
scheppen, al
àl
Al het
het andere
anderezijn
zijn hulpmiddelen
hulpmiddelenom
om deze
deze drie
drie te scheppen,
het andere: de
de taal,
taal, de
de keuze
keuze der
der woorden
woorden en
enhun
hunrangschikking
rangschikkingen
en
verbi
nding naar
naar toon,
toon, kleur,
kleur,schakeering
schakeeringen
enmetriese
metriesewaarde,
waarde,zelfs
zelfs de
de
verbinding
dichterlike hulpmiddelen als
als beeld
beeld en
en rijrn.
rijm.
Om de vervanging
ver"anging van een dier hulpmiddelen,
hulpmiddelen, de
de taal,
taal, isis het
hetganse
ganse
is waar
waar ik bovenal
bovenal de
de aandacht
aandacht op
op
werk begonnen. Maar niet, en dit is
wilde
Horatius ververwilde vestigen,
vestigen, alsof
alsof dit
dit nu de verzen zouden zijn, die Horatius
Hollél.llder ware
ware geweest.
geweest. De
De
moedelik geschreven had, indien hij een Hollander
veronderstelling,
die soms
soms toch
tochwaarlik
waarlikalalss grondslag wordt aanvaard
veronderstelling, die
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een vertaling te stellen eisen, is
voor de aan
aan èen
is van
van een
een al
al te
te naieve
naieve ononnozeiheid. Een
nozelheid.
Een ieder
ieder uwer
uwer trachte
trachte slechts
slechts zijn
zijn eigen
eigen persoonlikheid
persoonlikheid te
te
denken in een
denken
een ander,
ander, zonder
zonder dat
dat die
di.eAnder
Anderwederom
wederomHijzelf
Hijzelfware.
ware.
De
verzen van Horatius kunnen
kunnen noch
noch konden
konden ooit
ooitanders
anders zijn
zijn dan
dan die
De verzen
Romeinse, Augusteies-Romeinse,
Augusteies-Romeinse, Latij
Latijn
denkende,
van de Romeinse,
n sprekende,
sprekende, den
kende,
Floratius. Evenmin
Evenmin als
alsGij
Gijeen
eenEskimo
Eskimo kunt "vertalen"
„vertalen" in
schrijvende Horatius.
in
een Nieuw-Zeelander, evenmin is het rnogelik de
eenNieuw-Zeelander,evenminishetmogelik
de verzen
verzen van
van Horatius,
Horatius,
of van enig
enig ander
ander niet-Nederlander-van-heden,
niet-N ederlander-van-heden,tetevertalen
vertalen in het Holwel moet het mogelik zijn, en
ikondernemen
ondernemen
lands. Maar
Maar wel
en dit
dit isis wat
wat ik
behulp
wil, deze
deze Augusteies-Latijnse
Augusteies-Latijnse verzen
verzen., te
te rekonstrueren
rekonstrueren met behulp
van de Nederlandse
Nederlandse taal.
taal. Deze
Dezevervanging
vervangingvan
vanhet
hetvoornaamste
voornaamste hulphulptot
middel, waarmee
waarmee inhoudswaarden,
inhoudswaarden, gevoelswaarden
gevoelswaarden en
en hun
hun ritme
ritme tot
uiting worden gebracht,
andere hulpmidgebracht, maakt
maakt vervanging
vervanging ook van andere
delen nodig:
nodig: de
de keuze
keuzeder
derwoorden
woordenmoet
moetvaak
vaakeen
eenandere
anderezijn
zijndan
dandie,
die,
het
welke
woordenboeken (en
van het
welke de woordenboeken
(en dat
dat toch
toch terecht)
terecht) nevens
nevens die
die van
oorspronkelike
drukken: gehele volzinnen kunnen,
kunnen, en
en
oorspronkelike plegen
plegen af
af te drukken:
eenandere
andere zin
zin gegemoeten soms, door
door een
een enkel
enkel bepalend
bepalend woord,
woord,inineen
voegd, worden
worden weergegeven,
weergegeven, een
een enkel
enkelveelkleurig
veelkleurigadjectief
adjectiefmaakt
maakt
soms een hele volzin nodig;
nodig; en
en juist
juist om alle door
door rangschikking
rangschikking en
en
zinsverband
rangschikking
zinsverband geschapen
geschapen waarden
waarden te
te behouden,
behouden, mogen rangschikking
en zinsverband
zinsverband van het oorspronkelik
oorspronkelik slechts
slechts in
in uiterst
uiterst geringe
geringe mate
mate
als bindend worden beschouwd.
Hetzelfde
van de
dedichterlike
dichterlike hulpmiddelen
hulpmiddelen als
als beeld,
beeld,
Hetzelfde geldt
geldt van
·metrum
rijm.
metrum en rijm.
op
Geheel anders
anders toch
toch dan
dan een
eenvergelij
vergelijking,
waar het
het weliswaar
weliswaar op
king, waar
één der leden
leden het
het meest
meestzal
zalaankomen,
aankomen,maar
maarwaar
waar toch
toch het
hetomtrent
omtrent
hun onderlinge
onderlinge overeenstemming
overeenstemming gezegde
gezegde inhoudsinhoudsen hun
beide leden en
dichterJik hulpmiddel om datwaarden
een beeld
waarden vormt,
vormt, is een
beeld slechts dichterlik
gene
praegnanter tot
uitdrukking te
brengen, wat
wat overigens
overigens ook
ook
gene praegnanter
tot uitdrukking
te brengen,
anders, en even volledig,
volledig, had
had kunnen
kunnenworden
wordengezegd:
gezegd:wat
watalthans
althansbij
bij
gebruik der woorden, woordverbindingen en
en klanken
klanken van
van een
een andere
andere
worden gezegd, b. v.
v. zonder,
zonder, of
of met
met
taal anders kan, en soms moet, worden
een ander beeld. Omgekeerd
Omgekeerd kan
kan invoering
invoering van
van nieuwe
nieuwebeelden
beelden ver
vereist zijn. Een voorbeeld van beide (en van meer van het hier gezegde) eistzjn.Evorbldaei(nvmrahetigzd)
Urit grata
grata protervitas
protervitas
Et vultus
nimium lubricus
lubricus aspici.
aspici.
vultus nimium
ter branding
branding van
van dier
dier brauwen
brauwen kust
kust
Mijn
blik ter
Mijn blik
vergaat,haar is 't slechts lonkende'
lonkende' overmoed.
overmoed.
vergaat,— haar
In deze zelfde groep van hulpmiddelen
hulpmiddelen behoort
behoort het
het metr
urn. Geheel
metr um.
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afgezien van de muzikale doofheid,
doofheid, nodig
nodigom
omde
deschemata
schemata der GrieksRomeinse quantiteiten-metriek
Romein::.e
quantiteiten-metriek tot
tot een
een stramien
stramien te willen maken
maken van
van
onze klemtoon-techniek,
klemtoon-techniek, (althans
(althans wanneer
wanneer men zich
zich verbeeldt,
verbeeldt, dat
dat
dit iets anders is dan een kunstig
kunstig tijdverdrijf
tijdverdrijf en b. v. dienen kan
Kan om
om
klank- en gevoebwaarden
laten),
gevoelswaarden van
van het oorspronkelike ongerept te laten),
maakt
taalverschil, zelfs bij
bij gelijkheid
gelij kheid van
van verstechverstechmaakt reeds
reeds alleen het taalverschil,
onmogelikheid, hetzelfde
hetzelfde gedicht
niek, het tot een onmogelikheid,
gedicht altijd te wringen
wringen in
indeling van
van het
het oorspronkelike,
oorspronkelike, daar
daardeze
deze zelf gekozen
de metriese
metriese mdeling
gekozen
werd in verband met de
de klank
klank der
der woorden
woordenen
enwoordverbindingen,
woordverbindingen,
die in de
de andere
andere taal
taal deze bepaalde
en inhoudswaarden
inhoudswaarden ritritbepaalde gevoels- en
mies tot uiting brachten. De
De enige
enigehier
hier te
te volgen
volgen weg
weg is
is het
het oorspronoorspronkelik gedicht in al
al zijn nuances met de
de meest
meest liefdevolle
liefdevolle aandacht
aandacht te
te
beluisteren en dan de metriese rangschikking te kiezen,
kiezen, die
die de
de nieuwe
nieuwe
woorden
woordverbindingen mede in staat
staat stelt
stelt alle
alle gegeven
gegeven ininwoorden en woordverbindingen
houds- en gevoelswaarden
gevoelswaarden in hun eigen
eigen oorspronkelik
oorspronkelik ritme te
te doen
doen
herboren worden. Dit
Dit metrum
metrum zal
zal er
er altijd
altijd een
een moeten
moeten zijn,
zijn, waarin
waarin de
de
zich in
in schoonheid
schoonheid kunnen
Hollandse woorden_
woorden. zich
kunnen schikken,
schikken, maar
maar het
het
zal niet altijd
altijd een „Hollands"
"Hollands" metrum
metrum zijn. Veelal
Veelal ook wel.
wel. Binnen
Binnen
het wijde veld van het algemeen menselike
menselike zijn
zijn vele
velepunten,
punten,waar
waarzelfs
zelfs
de I-loratiaans
Horatiaans.Romeinse
geest elkanders
elkanders stem
stem
-Romeinse en de
de modern-Hollandse
modern-Hollandse geest
kunnen vernemen:
vernemen: maar
maar er
er zijn er
er ook,
ook, waar
waar zij
zij verder
verder uiteen
uiteen moeten
moeten
blijven:
argeloze lezer
le2;ex: zal dit „vreemde"
"vreemde" herkennen,
herkennen, mede
mede door
door
blijven: de argeloze
het ruisen
ruisen van een
een hem
hem ongewoner
ongewoner metrum.
metrum.
Eén hulpmiddel is
is er
er van
van de
de uiterlike
uiterlike vorm,
vorm, dat
dat tè
tè karakteristiek
karakteristiek is
is
voor
Horatiaanse stijl,
dat het
het gemist
gemist zou
zoukunnen
kunnenworden
worden
voor de Horatiaanse
stijl, dan dat
onder de faktoren, die
die het
hetritme
ritme zijner
zijner verzen
verzen bouwen:
bouwen:en
endat
datgel
gelukukkig
geen denkbare
denkbare taal
taal gemist behoeft te worden:
worden: het is
is de
de
kig ook in geen
strengheid der
der strofiese-indeling. Deze is
is dan
dan ook
ook bewaard
bewaard gebleven,
met dien verstande, dat het
het verband
verband dier indeling
indeling met
met die
die van
van de
deininhoud slechts is in
in acht
acht genomen
genomen in
inde
debepaald
bepaaldaanwijsbare
aanwijsbare gevallen,
gevallen,
waarin
zelf ter
ter harte
harte gaat.
gaat. Maar
Maar onverbiddelik
onverbiddelik isis deze
waarin het Horatius zelf
strengheid, wat betreft
betreft de
de uiterlike
uiterlikevorm:
vorm:geen
geenmetriese
metrieseonregelmaonregelmatigheid is denkbaar, die
die niet
niet telken
tel ken male
male met
met de
de strengst
strengstrnogelike
mogelike reregelmatigheid zou wederkeren. Dat,
Dat, voor
voor de
de onmiddelike
onn.iddelikebewustworbewustwording dezer strofiese gelijkvormigheid,
gelijkvormigheid, bij
bij gebruik van Hollandse volvolzinnen en klanken, het rijm,
gevallen een tamelik
tamelik verwik
verwik:-:
njm, en in vele gevallen
keld rijm, bepaald noodzakelik is, zal een ieder bevroeden, die de Ho-keldrijm,bpanozkelis drbvoen,iHratiaanse
het Hollands
Hollands geluid
geluid beide
beide met
metgevoelig
gevoelig oor
oor beberatiaanse strofen en het
luisterd heeft,
heeft.
XI October 1915.

ZANGEN.
TWEEDE
TWEEDE BUNDEL.
BUNDEL,

I. POLITIEK.
POLITIEK.

Aan C.
C. Asinius
Asini usPollio.
Pollio.

Van dat Metellus consul werd begon 't:
en Gij verhaalt, hoe 't burgerwoeling werd, en burgerkamp;
van schuld en ramp
en hoe 't verging,
van wisseling
en spel,
van kans en
en hoe der Groten vrede' en vriendschapsbond werd tot een wel
van rampspoed als hun twisten, doet Gij kond.
waap'nen zijn
zijn in
in bloed
bloed gedoopt,
gedoopt,
Dier twisten waap'nen
dat Gij
Gij vergoten
vergoten meldt;
meldt;—
- nog
nogleeft,
leeft,maar
maarwie?
wie? die
die 't zoene' en boet';
boet';
Zo gaat uw voet
voet
in 't't eigen
eigen spoor,
waar vlak te voor
voor
't't gevaarvol
gevaarvol spel
d'a5 niet
nietdooft,
dooft,—
- hij
hij dekt
dektzezewel,
wel;
in vlammen vloog, wier gloed, die d'as
een broze
broze laag!
laag!- onder
onderuw
uwvoet
voetverloopt,
verloopt.
zij 't!
't! Zo
Zo zwijge
zwijge in
in de
de ganse
ganse Stad
Stad
Doch zij
der Treurspelmuze
alt op elk
Treurspelmuze alt
elk toneel,
toneel, een
een korte
korte wijl;
wijl;—
Maar
Heil
Maar Gij, o0 Heil
van wie
wie bedroefd
bedroefd
het vonnis
vonnis toeft,
toeft, —
Maar Gij,
Lamp
Gij, o0 Lamp
0 Gij,
eeuw'gelauwer
lauweroogsttet
oogsttetininde
dekamp,
kamp,
des Raads,
Raads, -o Gij,
diedie
eeuw'ge
triumphator! Gij!
Gij! Hervat,
Hervat,
.
Dalmaciës triumphator!
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llio, hervat
o
Pollio,
hervat na kort verhaal
o Po
van 's Lands geval uw hoge dienst op steil-geschoeide
hak!
steil-geschoeide hak!
-— maar reeds doorstak
het bang gerucht
uws hoorns de lucht, -—
en hoor! reeds gilt
krijgsklaroen! reeds wringt de schrik om flits van
de krijgsklaroenl
van zwaard
zwaard en
en schild
schild
de paarde' op hol, de ruitertronies vaal!
vaal!

klinken in mijn geest
geest
Reeds hoor ik stemmen klinken
en reuzig rijzen hun gestalten
gestalten op:
op: de
de Generaals!
Generaals!
Hei! wat
wàt ook vaals,
vaals,
wat smet van
wàt
van stof
stof
en gruis
gruis hen
hen trof,
trof,
niets
hult hun
hun glans!
glans!
niets hult
En 'k zie het Al gedoken
gedoken aan
aan hun
hun voet;
voet;—
- maar
maar nièt
nièt dins
ééns mans,
nièt gram-gerechten
gram-gerechten Cato's
Cato'sstarre
starre leest!
leest!

week
Ach, Juno keerde
keerde waar
waar zij eertijds week
met alle
- keerde'
keerde'in
in't'tland,
land,
alle Goden
Godendie
dieCarthago
Carthagomin~en,
minden,
schand'
dat z' eens in schand'
en schaamte niet
gewroken het;
liet;
-— voor wraak van toen
tenzoen!
zoen!
bracht zij der winnaars nageslacht Jugurtha's
Jugurtha's schim
schimten
wereld éne
éne streek,
streek, '
- Maar is er wel ter wereld

die van 't latijnse bloed
bloed gemest
gemestniét
niétwordt?
wordt?
Wàt
met graven
graven tuigt
tuigt van
van zond'ge
zond'ge strijd? van val,
Wåt veld, dat niét met
die klinkt
klinkt weeral,
weeral,
waar zon rijst klinkt
en waar Hij zinkt?
wat zee, wat vloed,
den rouw diens krijgs
krijgs ontgaan, ligt
ligt nièt
nièt ontkleurd
ontkleul.'dvan
vandaunies
dauniesbloed?
bloed?
Aan welke kust
kust ligt
ligt niet
niet ons
ons bloed
bloedgestort?
gestort?
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Maar kom, mijn jool'ge
joottge Muze, dat ge
ge niet,
niet,
in 't't moeizaam
moeizaam vak
vak van
van 't'tceles
ceiesjarnmerklagend
jammer klagend lied
lied geraakt,
geraakt,
uw jok
jok verzaakt!
verzaakt!
kom, kom en dol
in 't looverhol....,
looverhol. ...,
kom met
met mij,
mij, dáár,
dáár,
in Venus'
Venus' grot,
grot, met
met lichter tokkeltuig
lichter snaar
snaar
tokkeltuig op lichter
het wijske zoeken voor een lichter lied....
lied ••••
••■■•••••■

I I.
11.

DE WARE
DE
WARE RIJKDOM.

Crisp us.
Sall Usti us Crispus.
Aan Sallustius

Het zilver
z;ilver heeft
heeft kleur
kleur niet
niet noch
noch glans,
glans,
in gierige gaten
gaten verdoken;
verdoken;
danst;
het blinkt
blinkt pas,
pas, niet
niet Crispus?
Crispus? als
als 't't danst;
ge haat het in baren en hopen
hopen
als matig gebruik het niet
niet glad
glad
en glimmend poetst om het
het te slopen.
slopen.
Als Dood
Dood Proculeius
Proculeius eens vat,
jaren,
blijft leven hij lang na z;ijn
zijn jaren,
dat
wijl elk van hem weten zal, dat
hij vaderlik zocht
zocht te
te bewaren
bewaren
z;ijn
broeders
voor
armoede'en leed:
zijn
z;ijn
het nakroost
nakroost ervaren
ervaren
zijn roem zal het
van Faam, die, dat
dat geen hem
hem vergeet,
vergeet,
Haar wieken geen oogwenk zal vouwen.
vouwen.
0,
groter isis 't'trijk
rijk van
van wie
wie weet
weet
0, groter
zijn gierig verlangen te stouwen,
stouwen,
dan dat van wie heersend vereent
vereent
de Gadiese kust
kust met
met de
de gouwen
gouwen
van Lybies
scheen
Lybië's verten, al
al scheen
knie1e'en van
van 't't westen
westen
van 't oosten te kniele'en
de Puniër tot Zijn dienst alleen.
alleen.
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Wie waant, dat verwennen hem leste
en drinkt, als hem waterzucht kwelt
kwelt
zoolang nog een ziektekiem
ziektekiem restte,
restte,
verdrijft niet zijn dorst, maar hij zwelt;
hij martelt
martelt zich,
zich, wil hij zich laven
hij
welt.
als 't in zijn bleek paplijf nog welt.
De menigte,
menigte,ja!
ja! maar
maar de brave
brave
denkt anders, en weet"dat
weet, dat het Lot
Phraátes geen hemelse gave
Phraätes
gave
beschoor toen 't hem wederom tot
de troon riep van Cyrus; de wijze
doet zien, hoe het volk zich bedot
met ledige woorden: ten
ten prijze
prij ze
kroon hij en palm
reikt scepter en kroon
wie z'enig
z'enigbetamen:
betamen: reikt
reikt hij
hij ze,
ze.
wie d'ogen niet
niet loensen,
loensen, en
en kalm
kalm
gebergten van zilver zien rijzen.

III. DER
STERVELINGEN LEVENSWIJSHEID.
lIl.
DER STERVELINGEN
LEVENSwIJsHEm.

Dellius.
Aan Q. Dellius.

oSterveling!
Sterveling1
0
bewaar vóór
bewaar
vóór Levens
Levens steilte'
steilte' uw
uw ziel
ziel in
in vree,
vree, --doch evenzeer bewaar
bewaar ze', en geef
geef niet
niet mee
mee
in werveling
Dellius,waar'
waar'tt welgaat!
welgaat!,
van drieste vreugd, o0 Dellius,
,

Want sterven moét
ge', of
of ge'
ge' al
àl in droefnis
droefnis leefdet,
leefdet, of
ofin
in't'tgras
gras
feestdagen door languit, in
in stilte
stilte brast
brast
falernerzoet,
diepstverdokenjaarmerk
jaarmerk op
op het
hetspel
spelstaat.
staat.
wen 't't diepstverdoken

8
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Zie, waartoe
waartoe paart
paart
aan blanke peppel, fors in strengeling
de pijn, en lokt hun schaduwmengeling?
En waartoe vaart
en dringt de vliet in trippelhaast zijn
zijn boord
boordlangs?
langs?
Reukwer
Reukwerkk en wijn,
laat daar
dáar ze
ze brenge',
brenge', en rooz'laars welk'bre bloei,
bloei, —
voor uw fortuin, 0,
vóor uw tijd vervloei,'
vóor
o, véor
vóor
voor 't mer
merkk verschijn
duister
tot waar de zustertrits in 't dui
s ter voortspon.
Al wat ge gaart
aan dreef en bos verlaat ge', uw huis verlaat
ge', uw goed, dat
dat blonde
blonde Tiber
Tiber baadt;
baadti
al wat ge spaart
en stapelt, ge vermaakt 'et, -— d'erve smaakt 'et.
Wees telg van 't rijk
en oud geslacht van Inachus, wees kind
kind
wind,van d'armste heffe' en toef in veld en wind,
—
aan 't Hellerijk
Hellerij k
prooi slaakt
slaakt het!
behoort ge zó
zo en anders, -— geen prooi
In éne stoet
•.••
gestuwd gaan w'alle'; in d'urn draait elks lot voort
voort....
Vroeg? spa? 't springt uit,
•••• voor
voor 't't eeuwig ballingsoord,
uit,....
wie henen moet,
ter eend're barke sleept ons, en verscheept
verscheept ons.

STANDSBEZWAREN.
IV.
IV. STANDSBEZWAREN.

Aan Xanthias
Xanthias van
vanPhocis.
Phocis.

Schaam je niet
je niet,
niet, man!
man!
Xanthias, schaam je
't Is blaam je niet
om je slavinne
te minnen!

ZANGEN

Boog eerwij1
Boog
eerwijl
niet fiere' AchiUes'
Achilles' slavin
ujn
zijn hoogheid, wijl
't vel van Briseis
als sneeuw is?

Ajax hoor,
Telamon's zoon, liet
liet als
als heer
heer
zich pakken door
uch
't Schoon van Tecmessa,
en pressen.
Lichterlaai
vloog wel d'Atride in vlam
om tt
't wicht, gegraaid
midde't in viktorie
midde
en glorie.
't Was toen de
winnaar,
winnaar, Thessaliëts
Thessalië's held
het gras
gras zoenen
liet de barbaren
in schare,' en
Hectorts
Hector's dood
tt
't moegestreên leger 'ontsloot
ontsloot
het hek, en bood
lichter ten prooie
hun Troje.
Treed
Treed je
je dan
dan
Phyllis t geslacht,
geslacht, —
zijlings in Phyllis'
wéet j'ervan?
j'ervan?
wat wéet
éren je konde
blonde!
de blonde!
koninklik
wis van geboort,
geboort, rouwt
rouwt ze
zewijl
wijl
heur woning in
penaten
toorn de penaten
vergaten ••••
vergaten....
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Zóene
Zó
ene
wordt uit
uit geen
geen schelmen
schelmengeraapt,
geraapt,—
wordt
zó ene
ene
neen, zo
g'in de
de heffe
heffe
zult g'in
niet treffen:
treffen:
niet
zelf:
Oordeel zelf:
ZÓ trouw
trouwen
ZÓwars
wars
voegt een
een zó
voegt
en zo
wel
van voordeel wel
schaamte om
om haar
haar die
die
haar baarde?

Waan mij geen
sliminert,
roemargloos
argloosbeur
heurarme'
arme'
slimmert, --- 'k'kroem
en
en aanschijn en
verglijen
't rondend verglijen
der dijen:
haalt
Jachtend haalt
mij een lustrum
Tijd mij
lustrum weer
weer weg,
weg, --acntste maal
bij d' achtste
argwaan mijn
mlJn jaren
Jaren
besparel
bespare!
•■•••••••■ •...■■•••••■

V.
GEDULD.
V. GEDULD.
Nog weet
weet die
die geen
geen juk
juk te
te dragen,
dragen,
gebogen de nek, ---Nog kan
kan die niet gedwee
in 't span gaan, twee aan twee, dd'onstuimige
'onstuimige stier niet schragen
van minnelust gek.
zin,Ze heeft maar
maar in
in weie' in bloei zin,
Solaas
Solaas zoekt
zoekt in 't wed
je ree,
voor
voor zenge' en zon je
of met het jonge vee
in 't waterig wilgbos stoeit ze'in
uitbundige pret.

---
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De druif
druif is
is nog
nog wrang:
wrang: niet
niet hange
hange
't
onrijpe
goed:
naar
naar
de bonte herfst
herfst kleurt
kleurt gauw
gauw
de vale spruiten blauw,
en laat je de trossen prangen
prangen
in purperen gloed.

Ze komt
komt wel!
wel!- want
wantonverwinbaar
onverwinbaar
Ze
rent tijd met geronk,
geronk,
die wat hij jou ontsteelt
ontsteelt
aan jaren haar bedeelt:
bedeelt:
dan lokt Lalagé de minnaar
minnaar
met vragende lonk.
Geliefder dan Pholoé
Pholoé was,
was,
dijn;d'ontvlodene dijn;
—
dan Chloris was, zo
z6 hel
hel
spel
of 't puur spel
van schouder, of't
der mane langs nachtezee was,
zal Lalagé zijn
....
zijn....
ge
Ja
Ja schoner
schoner dan
dan Gyges, die ge
te midden der
der schaar
schaar van meiskens niet hervondt
wijl dd'ongewisse
tongewisse mond
mond
moest speurendste gast
gast bedriegen,
bedriegen,
loshangend haar.
haar.
en 't loshangend

VI.
LBVENSAVEND.
VI. LEVENSAVEND.

Aan Septimius.
Septimius.

Septïmius,
je zoudt
Septimius, ik weet, je
met mij gaan tot aan Gades toe,
of tot
tot waar
waar de Cantaber
Cantaber boud
boud
de streek trotseert van Rome's
Rome's roe,
roe,
Syrten aan
aan de
de kusten
kustender
derbarbaren
barbaren
ja tot de Syrten
waar eeuwig in de moorse
waar
moorse baren
baren
•••••
de branding brouwt
brouwt.....
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Maar Tibur! ach, in Tibur mocht
·ik
mijner grijsheid land! -—
ik vinden mijner
op 't plekje waar 't werd uitgezocht
weleer door Argos' emigrant;
emigrant;—
Mocht Tibur
Tibur 't't rustoord
rustoord zijn,
zijn, voor
voor wie van zee-gevaren
zee-gevaren
genoeg heeft, en soldatenjaren,
en verre tocht!
Wen dáár de Parcen, nors en boos
boos
't mij
wil 'k naar
mij letten, wil
naar de vallei,
die de Spartaan
Spartaan Phalantus koos
koos
ga 'k naar waar langszij
tot rijk, en ga
Galaesus' boord zo
zogeern
geernde
deschaapjes
schaapjesgaan
gaan te
te welen,
weien,
gepelsd, dat niet
niet de
de vacht,
vacht, de
de zije,
zije,
in 't't weer verploos.
Dat hoeksken lacht
lacht me 't't meest
meest van
van al,
al,
van alle,
MIe, die 'k op aarde weet:
weet:
zijn honing wint het, of
of men
men z'al
z'al
met die van de Hymettus
Hymettus meet;
meet;
zijn olijf,
olijf, ging
gingmen
menaan
aan't'tvergelij
vergelijken,
en 'k zweer, dat zijn
ken,
groenVenafrens
Venafrensprij
prijken
voor die in
in 't't groen
ken
niet onderdeed.
onderdeed.
Waar ]uppiter
lent
Juppiter een lange lent
en zoele winterwenden
winterwenden schaft,
schaft,
waar
kent
waar Aulons tuin de zegen kent
die Bacchus' vruchtb're gunste gaf,
gaf,
en allerminst de weelge wingerd
wingerd moet
moet benijden
benijden
de druiven die 't't gebenedijde
zendt,....
••••
Falernum zendt,
0,
jouen
enmij
mij tezaam
tezaam belas
belas
0, jou
dier heuvelheffing zalig oord, —
die was
was
en daar
daar zal j' eens voor hem, die
je vriend,
je
kwijten
naar
't
behoort
vriend, je kwijten naar
van vriendenplicht, en, rokend-warm
rokend-warm nog,
nog, met
meteen
eenenk'le
enk'ie
niet onverdiende
onverdiende traan
traan besprenk'len
besprenk'len
je dichters as.
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VII.
WELKOM.
VII. WELKOM.
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Aan Pornpeius
Pompeius Varus,
Varus.
Aan

Gij, die zo vaak aan mijn zijde
zijde waart
waart
Waar Brutus
Brutus de
de scharen
scharen leidde,
leidde, .
uiterste-ure-waart,leidde' ons ter uiterste-ure-waart,
—
Wie heeft voor Rome'
Rome' uw
uw geslacht
geslacht bewaard,
bewaard,
Wie, waar der vaderen goon
goan u beidden,
beidden,
U voor Italiës hemel
hemel gespaard?
gespaard?
Varus, o0 van mijner vrienden
vrienden tal
tal
de eerste, de oudste' en beste!
Veel zijn de dagen, wier trage val,
haren gekranst en geglansd van al
.d'oliën die ons het oosten preste,
preste,
drinkend met u, ik te spoeden beval.
Samen met u leerde ik wat was
Philippi en leerde' ik 't lopen,
smaadlik latende mijn rondas:
Baatte daar dapperheid? Moest wie pas
blaakte van gram,
gram, niet zijn gramschap nopen
as?
bukkend te buigen
buigen in stof en in as?
Mij hulde toenmaals
toenmaals in dichte
dichte wolk
wolk
Mercurius'
snelle hulpe,
Mercurius' snelle
dragend mij midde'
midde' uit
uit het
hetdreigend
dreigendvolk
volk
sidd'rend
van angst;
angst;maar
maarvoor
vooruugeen
geenwolk!
wolk!
sidd'rend van
aflopend tij in 't gulpen
u sleurde 't't aflopend
brandend
en krijgs
krijgs weer
weer en
en brouwender
brouwender kolk.
kolk.
brandenden
Kwijt dan aan
aan ]uppiter
Juppiter 't't offermaal, —
en strek
uw vermoeide leden,
leden,
strek uw
Zat van de last van het krijgsmansstaal,
onder mijn lauwerentent;
lauwerententj onthaal
onthaal
u aan de kruiken, die u bescheden,
wachtend u waren: spaar kan noch schaal!
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Schenk dan de Massiker,
Massiker, kelken
kelken vol
vol
vergetelheidsdrank
te boorde,
boorde,
vergetelheidsdrank te
vol!
druipend vol!
glimmend en glijig en druipend
Olieën! giet z' uit
uit der
der schelpen
schelpenhol!
hol!
ofwie
wie rept
reptzich
zich voor
voor de
de
kransen van mirte'!
mirtel of
kransen van sappige ep? -— rep
rep je
je dol!
dol!
Wie wil
wil tot koning van dit festijn
dobb'lende Venus
ons dobb'lende
Venus kiezen?
kiezen?
ik in
in Bacchus
Bacchus zijn,
zijn,
Razender wil ik
ik! dan de tierendste
tierendste Edoniin!
Edonijn!
n
zoet voor
voor wie
wie zz'n
Zalig is 't tieren en zoet
ht hervinden om razend te zijn!
vriend mocht hervinden om razend tevriend moczijn!
'

VIII.

JALOEZIE.

Als ooit maar iets wat naar
naar straf
strafgeleek
geleek
meineed bleek,
bleek,
je trof
trof voor je eed als hij meineed
Barine'! —
- als er om moest
moest doven
doven
maar éen van je tandjes zijn blank
blank ivoor,
ivoor,
.er maar éen van
van je
je nagels
nagels zijn
zijn glans
glans om
om verloor,
verloor,
Barine!ik zou je geloven....
geloven ....
Barine!

Maar jij, —
- nauw heb
heb je
je je
je trouwloos
trouwloos hoofd
hoofd
de plechtigste eden ten
ten pand
pand beloofd,
beloofd,
of pralender prijk je'
je' en
en straal
straal je,
je,—
en uit, op
op de
de straat,
straat, —
- en
en in
in 't openbaar
komt gerept en gedrongen
gedrongen der
der jong'lingen
jong'lingenschaar
schaar
en dag-klare hulde
hulde behaal
behaal je.
je.
as voor
voor je
je valsheid
valsheid staat,
staat,
Als urn en as
de as van je moeder, voor jou is 't baat!baat! —
bij 't't stille
stille gestarnt'
gestarnt'teteliegen
liegen
aan nachtlike
nachtlike hemel
hemel (met
(met heemi'
heem1'en
enal!)
al!)ooit verhuiveren
verhuiveren zal,
zal,
ja, de goon die geen dood ooit
d'Onsterf'liken
zelftetebedriegen!
bedriegen!
d'Onsterfliken zelf
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Ah, Venus! —
-lacht
làcht
lacht zij niet? Venus lacht
er om! en haar argloze
argloze nymphewacht,
nymphewacht,
ze lachen er 'om,
ze lachen!
lachen!
tm, ze
en zengende pijlen in
in felle
felle moed
moed
wet als immer Cupido —
- de steen druipt
druiptvan
vanbloed
bloed—
en staat
staatbij
bij het
hetslijpen
slijpen te
te lachen!
lachen!
En dan, -— wast al wat tot wasdom komt
~omt
voor jou niet? dat immer weer nieuws j'omdromt
de horige troep, je lieden?
En toch kunnen dd't eersten -— trots meentge
les-,
meen'ge les
die tt
hof van ook hun
hfin meesteres,
meesteres,
't kènnen,
kénnen, het hof
de trouwloze, kftnnen
kunnen 'ttt niet
niet vlieden.
vlieden.

ducht j'evenzeer
De waakse moeder ducht
j'evenzeer
om 'ttt kroost,
kroost, als
als de
de gierige
gierige ouweheer;
ouweheer; —
duchten, die
die pas
pas nog
nog leren
jou duchten,
onzaligebruidenl
bruident- om
- onzalige
omvrouw
vrouwtetezijn,
zijn,
injouw
jouwglanzende
gianzendeschijn,
schijn,
dat de bruigom,
bruigom, verdwaald
verdwaald in
jouw fluidum bant
bant in
in jouw
jouw sferen.
sferen.

IX.
VERGEET!
IX. VERGEET!

C.Valgius
ValgiusRufus.
Ru/us.
Aan C.
Immer niet wringen druipende buien
taak tlige landen;
de wolken langs dd'aak'lige
landen;
eindloos niet jagen, roeren en ruien
ruien
de stormen de kaspiese branding;
alle seizoenen niet ijs-star in
in ruste
ruste
verstijven d'armeniese kusten,
Valgius, vriend!
de wouden
wouden
vriend! noch kreunen de
der eiken, wijl zwiepend benadert
benadert
bergen;en
enrouwen
rouwen
Noordstorm Apuliës
Apuas bergen;
de olmen niet
niet altoos
altoos ontbladerci.
ontbladerd.

Gij echter treurt
treurtin
inklaa.glike
klaag'likewijzen
wijzen
einde;om Mystes'gemis tot
tot den
den einde;
—
nimmer
d'Avendstarrijze
rijze
nimmerverlaat
verlaatu u- d'Avendstar
of vluchte de Zonne ten einder,
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d'Alachterhaler
- liefdes erinn'ring.
d'Alachterhaler —
Beweende dan zonder vermind'ring
Antilochusd'Oude
d'Oude
- minn'like
minntlike2;oon!
zoon!- Antilochus
door driemaal het leven? of schreiden
2;ustre' en rouwden
altoos 2;Ïjn
zijn oudre'en zustre'
om Troïlos
Troïlos vóórtijds
vóórtijds verscheiden?
verscheiden?
Laat van
van uw deerlik
deerlik week'like
weeklike klagen
Laat
klagen
mij van Caesar
Caesar te zingen!
2;ingen!
om mèt mij
Caesar Augustus! Roemrijke slagen!
De barre
barre Nyphates! het dwingen
Meden-strooms volken
volken
al2;ijner
al zijner stamme'
stamme' en 's Meden-strooms
in 't't kamp
kamp der verwonn'nen —
- de
dekolken
kolken
went'len bescheid'ner —;
- ; op!
op! en
en bezingen
be2;ingen
wij, hoe de Geloon
Geloon moest
moestgaan
gaan leren
leren
engere grenzen,
gren2;en, engere kringen,
kringen,
waarbinnen hij mag galopperen!

x.
DEGULDEN
GULDEN
X. DE

MIDDELMAAT.

Licimius lJurena.
Murena.
Aan L. Licimius

Licinuis, ge zoudt
2;oudt
een beter leven leiden
leiden
als ge niet
niet immer
immer wou.dt
woudt
het ruimste sop
sop bevaren,
bevaren,
of weer, voor de
de gevaren
gevaren
der stormen te benauwd
benauwd
2;ocht te mijden
mijden
té slim die zocht
en strand.
strand.
bij
bij branding, klip en
Al wie de gulden stand
der middelmaat verkoren
ver koren
wone' onbelaagd, doch van 't
verblijf in 't gore' en kale
kale
2;ó
zalen
zo ver als weidser 2;alen
begeerlik gloren
gloren van 't
aan afgunst onverloren,
en maatvol midden wijkt.
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De den die 't machtigst prijkt
prijkt
wordt meest van wind geslingerd;
geslingerd;
val bezwijkt
met zwaarste
zwaarste val.
bezwij kt
de steilst verheven toren;
toren;
en waar der toppen gloren
gloren
het hoogst ten hemel reikt
dáár wordt de straal geslingerd
bliks'mend hemelvuur.
hemelvuur.
van 't bliks'mend
In hoop op ander uur
wen 't slecht —,, in vreze leven
wen 't wèl gaat, wie de schuur
des herten zich wèl
wèl. bouwden.
bouwden.
koude·
Eén God is 't, die het koude'
en schuwb're winterguur
herbrengt en heeft verdreven:
Eénzelfde: Juppiter.
Is 't slecht nu, 't hoeft tot ver
wezen;verschiet niet slecht
slecht te
te wezen;
—
Apollo zelf weet er
der luite snaar te strekken,
tot zangen te herwekken
de Muze her en der,
en houdt niet steeds de peze
gespannen van zijn boog.
sterken
hoog
Betoon u sterk
en hoog
wijle;ter eng benarden wijle;
maar blijf dezelfde, moog'
moog'
het snellen vóór
v66r de winden,
àl te
te goed
goed gezinde,
gezinde,
voor d'
d'al
en, even wijd gedoog
een reve in der zeilen
zeilen
te straf
straf gezwollen
gezwollen boog.
boog.
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heete lucht
luchttrilde
trildeboven
bovende
deonaanzienlijke
onaanzienlijkelage
lagehuisjes
huisjesvan
vanhet
het
De heete
dorp. Tegen
Tegen den
denverlept
verleptblauwen
blauwenhemel
hemelplekten
plektende
deoranje
oranjegele
gelepanpandorp.
en de
de zilverig
zilverig bruine
bruinerieten
rietendaken
dakenweggeschoven
weggeschoven boven
bovengewitte
gewitte
nen en
en rood-bruine
Al
rood-bruine gevels
gevels met
met groene
groene blinden
blinden en
engrijze
grijzekozijnen.
kozijnen.Al
het schroeiend
schroeiend witte
wittezonlicht
zonlichthet
hetstoffige
stoffigenest,
nest,
weken lang blakerde het
aan weerszijden
weerszijden van een
een plompen
plompen kazei
kazei weg
weg met
met breede
breede grauwe
grauwe
dat aan
hooi en plakken
plakken koemest,
koemest, in
in de
de onafzienonafzienzandbermen vol plokken hooi
roggevelden, heide
heide en
en mastbosschen
mastbosschenverloren
verlorenlag.
lag.
bare roggevelden,
geeuwend stond Henk de
de Laater
Laater op
op het
hetbalkon
balkonvan
van
Rekkend en geeuwend
in het
het zanderige
zanderige dorp,
dorp,naar
naareen
eentroepje
troepjespartelende
spartelende
het oude logement in
diepe met
met stof
stofgegekijken,
musschen te kij
ken, die
die zandbaden
zandbaden namen in de diepe
kuilen van den
den goren
gor en straatweg.
straatweg. Door
Doorde
destilte
stiltetrilde
trildehet
hetgonzen
gonzen
vulde kuilen
muggen en vliegen,
vliegen, het dunne
dunne gesjierp
gesjierp der
der
der wespen en bijen, van muggen
rotpijlsnelle zwaluwen
zwaluwen en
en het eentonige gekwaak van
van kikkers in de rotachter de
de scheef
scheef gezakte
gezakte hutten
hutteqvan
vanbezembinders
bezembinders
tende waterpoelen achter
en matten
matten vlechters.
vlechters.
hier in
ingrenzenlooze
grenzenlooze verveling
verveling zijn tijd
tijd
Sinds weken sloeg Henk hier
Dor en
eneeneendood,
wereldstad en
en haar
haar vatantieoorden.
vaèantieoorden. Dor
dood, ver van de wereldstad
tonig vergingen hier de dagen
dagen als
als zon-beschenen
zon-beschenen stofwolken
stofwolken door
dooreen
een
heeten wind voortgejaagd,
voortgejaagd, spoorloos
spoorloos in
in de
de levenswoestijn
levenswoestijn verdwijnen.
verdwijnen.
Zwemmen
heide, wandelen
wandelen door
door de
de eeneenZwemmen in
in de lauwe vennen op de heide,
hij lange,
lange,
zame
mijmeren, vergeten.
vergeten. Lag
Lag hij
zame dennen wouden, droomen, mijmeren,
blauwe, goud-zonnige dagen in het
het bosch
bosch of
of op
op de
de heide,
heide,geroosterd,
geroosterd,
naar de
de ronde
ronde witte
wittezon
zon
loom
loom door
door de heete Augustus zon. Tuurde naar
schijf die achter glinsterend
glinsterend groene
groene naalden
naalden en
engoudige,
goudige, schilverende
s,chilverende
stammen,
Soms aan
aan het
het wereldwereldstammen, langzaam
langzaam purper
purper rood verkleurde. Soms
dat ver
ver weg
weg van
van dit
dit stille
stille vergeten
vergeten oord
oordnaar
naarononstadsleven denkend, dat
bekende verschieten toomeloos
toomeloos voortsnelde; over de
de menschen
menschen die
die
zij een
een onveronverslavend en zwoegend dag en nacht door
door tobden,
tobden, alsof
alsof zij
gankelijk
dulde.
gankelij keeuwig
eeuwigwerk
werk moesten
moesten voltooien
voltooien dat
dat geen verzuim dulde.
Een ontzaglijk uurwerk met
met alle
alle kracht
kracht en
enenergie
energieininbeweging
beweginghielhielden: de aarde draaien,
draaien, het
het zonnevuur
zonnevuur onderhouden,
onderhouden, de
de sterren
sterren van
van
olie
voorzien,
de
winden
en
de
golven
der
oceanen
voortranselen
....
olie voorzien,
en de golven der oceanen voortranselen....
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Of zij
zij niet pijlen
pijlen afschoten,
afschoten, millioenen
millioenen en milliarden,
milliarden, op de
de zon
zon als
als
doel, ernstig en vastberaden, niet
niet als tijd verdrijf
verdrijf maar
maar overtuigd
overtuigd van
van
deoneindige
oneindige
het nut
nut om
om te
te schieten
schietennaar
naarhet
hetonbereikbare
onbereikbaredoel
doelininde
ruimte
••••
ruimte....
Toen op een dag leken
leken hem
hem zijn
zijn gedachten
gedachtenover
over leven
leven en
en toekomst
toekomst
zoo duf en zielloos, dat hij de eenzaamheid
eenzaamheid begon
begon te
te schuwen
schuwenen
ennaar
naar
gezelschap haakte. In
In de
de hoofdstad
hoofdstad had
had hij
hij eens
eens een
een joodsch
joodsch koopman
koopman
dit dorp
dorp woonde
woonde en
en in
in de
de omombij een zijner vrienden ontmoet, die in dit
streken
en oude
oude meubels
meubels opkocht.
opkocht.Aan
Aanhet
heteind
eindvan
van
streken antiquiteiten en
het nuchtere stikkend
stikkend heete
heete dorp
dorphad
hadhij
hijDavid's
David'swoning
woninggevonden,
gevonden,
een ruim rood
rood baksteenen
baksteenen huis,
huis, verscholen
verscholen achter
achterlindeboonien
lindeboomen gegesnoeid
waaier vormen.
hij, na
na lange
lange tochten
tochten
snoeid in waaier
vormen. Hier
Hier zocht en vond hij,
door woud en heide, afleiding.
afleiding. In 't't begin
begin grasduinde
grasduinde hij
hij in
in David's
David's
antieken rommel of sprak uren
uren met
met den
denschranderen
schranderenjood
joodover
overantiantiquiteiten en stijlen, kanten
kanten en
en brokaatsoorten,
brokaatsoorten, meubels
meubels en
enklokken.
klokken.
En later
latertrok
trokhem
hemDavid's
David'soude
oudewoning
woningnog
nogmeer
meeraan,
aan,toen
toenhij
hij daar
daar NaNatalie leerde kennen
kennen een mooi en eigenaardig
waarmee hij
hij zonder
zonder
eigenaardig meisje, waarmee
leven en
en de
demenschen
menschenkon
konpraten
pratenals
alsmet
meteen
eenvriend..
vriend.
schroom over 't't leven
Langzaam:
de zon,
zon, was
was er
er vriendschap
vriendschap ontontLangzaam als
als vruchten rijpen in de
staan tusschen
tusschen de drie
drie vreemdelingen
vreemdelingen in
in het
hetsaaie
saaie vijandige
vijandige dorp.
dorp.
Voorheen
soms met
met angst
angst aan
aanden
denvolgenden
volgendenstillen,
stillen,
Voorheen dacht
dacht Henk soms
heeten dag, even vervelend,
vervelend, lang
lang en
en belangeloos
belangeloos als
als de vorigen.
vorigen. Thans
Thans
kon hij zijn verveling en misnoegdheid
misnoegdheid verjagen
verjagen door
door aan
aan Natalie
Natalietete
denken. Al 's morgens bij het opstaan
opstaan-werkte
wer kte die
die gedachte
gedachte geestvergeestvervreemde
kwikkend; en 's avonds als hij
hij slapen ging, herdacht hij het vreemde
meisje
hij met
met haar
haar gevoerd
gevoerd had
had
meisje en
en de zonderlinge gesprekken die hij
over de verhouding tusschen verloofden
verloofden en gehuwden,
gehuwden, over
over de
de rechrechten van mannen
mannen en
envrouwen
vrouwenen
ende
deeerlij
eerlijkheid
vooren
enna
nahet
hethuwelijk.
huwelijk.
kheid voor
Nu weer, turend
turend over
over de
de stille
stille dorpsstraat,
dorpsstraat,voelde
voeldehij
hij zich
zichtevreden
tevreden
gestemd,
contrast: het
het suffe
suffe dorre
dorre dorp
dorpen
endat
dat
gestemd, blij
blij om
om het scherpe contrast:
jonge, ontwikkelde
raadselachtige meisje,
bronjonge,
ontwikkelde maar raadselachtige
meisje, een koel glas bronwater na een
een langen
langen tocht
tochtover
overstoffige
stoffigeheete
heetewegen
wegen
't Was het uur
uur van
van de
de vespers
vespers en
en de
de koster
kosterluide
luide het
hetschraal
schraalklinklinkende
kerkklokje voor
"ave Maria", toen
toen Henk
Henkde
dewinkel
winkelvan
van
kende kerkklokje
voor het „ave
David binnen stapte.
stapte.
II.

open boek
Natalie
een ouden leunstoel
leunstoel met een open
boek op haar
haar
Natalie lag
lag in een
schoot te droomen.
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-— Dag Henk,
Henk, begroette
begroette ze
ze den
denbinnentredenden
binnentredenden met
met blije
blije stem
stem
Ik had
had je
je bijna
bijna niet
niet
terwijl
terwijl ze haar
haar koele
koele lange witte hand uitstrekte. Ik
meer verwacht.
verwacht.
weet je
je wel
wel beter,
beter, antwoordde
antwoordde hij.
hij. Moet
Moet ik
ik nu
nunog
nogzeggen
zeggen
-— Dat weet
dat ik nergens liever ben dan
dan hier?
hier? Als gewoonlijk ging
ging hij,
hij, na
na David
David
begroet
hebben, op
op de
detoonbank
toonbank zitten.
zitten.Tevreden
Tevredenglimlachend
glimlachend
begroet te hebben,
hij Natalie aan en zei gekscherend: Je ligt daar
daar als een sultane in
in
keek hij
„dolce farniente."
"dolce
farniente!'
In het koel
koel blauwe
blauwe donker van den diepen winkel,
winkel, tusschen
tusschen eiken
eiken
kasten
klokken, lag
lagzij
kasten en zacht glimmende klokken,
zij daar
daar als
als een
eendroomerige
droomerige
madonna; de gladde zwarte haren
schedel, zuiver
zuiver
haren in
in scheiding
scheiding op den schedel,
weggekamd
schelprand der
kleine ooren,
ooren, sloten
sloten in
intwee
twee
weggekamd over
over den
den schelprand
der kleine
strenge
bleeke gelaat
gelaat af.
af. Rood
Rood brandden
brandden de
de volle
volle
strenge lijnen
lijnen het ovale bleeke
lippen in het
het bijna
bijna lijdend
lijdend blanke
blanke gezicht,
gezicht,raadselachtig
raadselachtig tuurden
tuurden de
de
goud-bruine oogen naar
naar onbestemde
onbestemde dingen.
dingen.
- Vermors
eeil beetje
beetje
Vermors je complimenten
complimenten niet
nietaan
aanmij,
mij,Henk,
Henk,zei
zei ze een
schamper.
keek
-— De
De voorraad is onuitputtelijk, Natascha, antwoordde hij en keek
haar
strijdvaardig aan.
aan.
haar uitdagend, strijdvaardig
kwaliteit moeten
moetenvervangen.
vervangen. Je wordt
-— Bij jou zal de kwantiteit de kwaliteit
er niet kieskeuriger
kieskeuriger op, Henk, in dit
dit dorp.
dorp.
ik in
in jouw
jouw plaats
plaats nooit
nooit gezegd
gezegdhebben,
hebben,antwoordde
antwoorddehij
hij
-— Dat zou ik
vinnig. Je kent
kent 't't spreekwoord:
spreekwoord: wie
wie zijn
zijn neus
neus schendt....
schendt ••••
-— Oe-joe-joe!
stem in
inhet
hetnaaste
naastevoor-kamertje.
voor-kamertje. Wat
Wat
Oe-joe-joe! riep
riep een stem
Natalic's vader
vader die
die in
inde
de
benne jullie vandaag weer schèrrftp.
schèrrûp. 't Was Natalie's
rommelkamer
porcelein lijmde.
rommelkamer oud porcelein
-— Wat
je anders
anders beginnen
beginnen in
indat
datafschuwelijk
afschuwelijkvervelende
vervelende
Wat moet je
zij loom
loom de
de armen
armen boven
boven ''t
't hoofd
hoofd uituitnest, riep Natalie
Natalie uit,
uit, terwijl
terwijl zij
rekte
lange beenen
beenen strekte.
strekte.
rekte en de lange
-— Nou moet
moet je
je mijn
mijnlieve
lievedorp
dorpniet
nietzoo
zoobar
barafkammen,
afkammen, zei
zei Henk
Henk
.... maar
maar er gaat een verrukkelijke,
verrukkelij ke, indolente,
spottend. 't Is vervelend
vervelend....
indolente,
philosofisch-geneeskrachtige
van uit.
uit.
philosofisch-geneeskrachtige verveling van
winkel verver::;
-— Bravo!
meneer
de
Laater,
juichte
David
Bravo! meneer de Laater, juichte David die in den winkel
scheen. Philosofisch
Philosofisch vervelend.
vervelend. Hij
Hij isis prachtig.
prachtig. Natalie
Natalie hoor
hoor je
je 't't hoe
hoe
verrukkelijk
jouw philosofen
philosofen zijn.,..
zijn ••••
verrukkelijk vervelend
vervelend jouw
-— Vader!
Natalie af.
af. Als
Als jullie
julliegeen
geen
Vader! schei
schei in godsnaam uit, snauwde Natalie
andere
geestigheden kunt
kunt debiteeren,
debiteeren, zwijg
zwijg dan
dan maar
maar liever.
liever.
andere geestigheden
humeur, wat
wat 'n
'n humeur,
humeur, zei
zeiDavid
Davidzuchtend.
zuchtend.
-— Wat
Wat 'n
'n humeur,
Zoo
hij tegen
tegen Henk.
Henk. Kom,
Kom,
Zoo isis ze
ze nu
nuden
den godzaligen
godzaligendag,
dag,morde
monk hij
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verzet je
je eens.
eens. Ga
Ga voor
voor ons
ons nu
verzet
nu 's een
lekker bakje
bakje thee
thee zetten+
zetten.
een lekker
te warm om thee te drinken. Hèè,
Hèè,
--- Thee?
Thee?vroeg
vroegNatalie.
Natalie. 't Is veel te
Fijn! met een
een „café
"café glacé."
glacé:' De
De zee
zee wind
wind
zuchtte ze, nou
nou aan 't strand.
strand. Fijn!
denk, dan
dan
zoo
zoo lekker
lekker door
door m'n
tren dunne
dunne japon.
japon.Hèè
Hèèals
alsikik daar
daar aan denk,
wel dood
dood kunnen grienen. Hoe kan
zou ik me hier wel
kan iemand nu zoo ononwijs zijn, om in dit muggen
muggen en
en vliegen
vliegen nest
nest z'n
vieren.
z n vacantie te gaan vieren.
Henkde
deLaater
Laatervoor
voorheeten,
heeten,spotte
spotteze
ze en
en drukte
drukteheur
heul'
Daar moet
moet jeje Henk
wijsvinger tegen het voorhoofd. Dat
Dat zou
zou ik
ik anders
andersdoen,
doen,zei
zei ze en keel
keek
Zij stond
stond loom
loom uit
uithaar
haarstoel
stoel op,
op,rekte
rekteonon-hem hoofdschuddend aan.
aan. Zij
gegeneerd
diep adem
adem halend
halend de
de smalle
smalle schouders
schouders
gegeneerd de
de armen,
armen, drukte diep
in de
de wit
wit zijden
zijden blouse
blouse puilden
puilden
terug, tot de borsten
borsten strak
strak spannend
spannend in
en ging toen lusteloos en mat naar de keuken.
keuken.
Henk bleef, zachtjes
zachtjes met de
de beenen
been en wiebelend,
wiebelend, op
op de
de toonbank
toonbank
zitten. Af en toe
toe.gaf
hij antwoord
antwoord op
op de
de vragen
vragen van
van David,
David,die
diealtijd
altijd
gaf hij
in beweging, nu weer in
scharrelden, maar
maar
in den
den half donkeren
donkeren winkel scharrelden,
met zijn gedachten was hij bij Natalie.
Natalie. Allang
Allang bemerkte hij,
hij, dat
dat hij
hij
haar niet meer als vriendin alleen lief had. Telkens
Telkens zocht
zocht hij
hij naar
naar een
een
verklaring voor die langzame
langzame maar
maar stage
stage verandering
veranderingininzijn
zijngevoegevoeze heur
heul' ras
ra.s niet
niet ververlens.
beginne hield hij van haar, omdat ze
lens. In den beginne
eri bits,
bits,
loochende,
kon uitvieren,
uitvieren, lief
lief en
loochende, hartstochten nog onbeteugeld kon
zoet en bitter kon
kon zijn
zijn al
al naar
naar haar
haarluim
luimgestemd
gestemdwas.
was. Haar
Haarhandehandelingen
waren natuurlijk,
natuurlijk, nukkig,
nukkig, ondoordacht,
ondoordacht, brutaal
brutaal en
en timide,
timide,
lingen waren
maar zelden onecht. Hij schatte
schatte haar
haar vernuft,
vernuft,haar
haarfijn
fijngeslepen
geslepenververstand,
doch begreep
begreepniet
niethoe
hoeze
ze aan
aan die
die wrange
wrangeironie,
ironie,het
hetbijtend
bijtendsaysarstand, doch
casme en de soms pessimistische altijd
altijd sceptische
sceptische levens-opvattingen
levens-opvattingen
Er waren
waren oogenblik
oogenblikken
dat hij
hij voelde
voelde hoe
hoe lief
liefzij
zij hem
hem
gekomen was. Er
ken dat
had,
maar meestal
meestal behandelde
behandelde zij
zij hem
hem stug
stug en
enmoedwillig.
moedwillig. Hoe
Hoe
had, maar
houden we van elkaar vroeg
vroeg hij
hij zich
zich al
al dagen
dagen af;
afj doch
docheen
eengelegengelegenheid om haar dit te
te vragen
vragen en
en daardoor
daardoor zelf
zelf tot
tot klaarheid
klaarheid te
te komen,
komen,
had hij noch dringend
dringend gezocht,
gezocht, noch
nochonverwacht
onverwachtgevonden.
gevonden.Hij
Hijwas
was
schuchter;soms
somsechter
echtermeende
meendehij
hijeen
eenstem
stemtetehooren
hoorendie
diezei:
zei:dat
dat
niet schuchter;
op
hij
alles maar zoo moest
moest laten,
laten, onberoerd
onberoerd als
als de
de teere
teere kleuren
kleurenop
hij alles
vlinder vleugels. Verder leven, alsof er geen
geen eind
eind aan
aan dit
ditfijne
fijnegeluk
geluk
kon
komen, zonder vragen
vragen en
en ophelderingen.
ophelderingen. Even
Even streelden
streelden hun
hun
kon komen,
handen, maar
maar koel
koelbleef
bleefde
degeest,
geest,een
eenlentewind
lentewindlangs
langswitte
witteseringen.
seringen.
hun oogen,
oogen, vluchtig
vluchtig als
als 't zilverige licht over 't
Soms trilde er iets in hun
avond
niets beroert.
beroert. Soms
Soms blikblikavond zwarte
zwarte water
water dat niet openbaart en niets
semsnel
woorden afgronden
afgronden van zinnenzinnen- en
en gedachtengedachtensemsnel openden
openden woorden
lusten, of een
een gebaar
gebaar waaruit
waaruit al
al het
hetbetoomde
betoomdeininéén
éénflitsende
flitsende vonk
'
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spetterde. Maar
Maar 't'twas
was als
als in
in een
een droom,
droom,loom,
loom, mat
maten
envaag
vaag verliefd.
verliefd.
Een toenadering zonder nuchterheid in bits licht. Linden in
in het
hetlate
late
licht uit
uit zeegroene
zeegroene hercelen.
hemelen. Avondstille
Avondstille weiden;
weiden; droomen,
droomen,verbeelverbeelIkmoet
moeten
enzal
zaldat
datraadsel
raadseloplossen
oplossen
den; waarom
waarom de
de alledaagschheid?
alledaagschheid? Ik
in haar
haar spotzieke
spotziekeoogen
oogen gestaard
gestaardhad.
had.
dacht hij, wanneer
wanneer hij
hij al
al te
te lang
lang in
Of zij
een ander
ander zou
zouhouden?
houden?Welke
Welkegedachten
gedachtenkoesterde
koesterdezij
zij
zij van een
achter dat
dat rimpellooze
rimpellooze blanke
blankevoorhoofd?
voorhoofd? Welke
Welkefantasiën
fantasiënbloeiden
bloeiden
in die meisjesziel,
meisjesziel, wanneer
leunstoel lag,
lag, turend
turend
wanneer zij
zij peinzend in den leunstoel
onder de lange
lange zwarte
zwarte wimpers
wimpers als
als uit
uitschaduwen,
schaduwen,naar
naarzwevende
zwevende
hoorde hoe
hoe zij
zij met
met rustige,
rustige,langzame
langzameschreschrepluisjes in de ruimte? Hij hoorde
den door den
den langen
langen gang
gang liep,
liep, doch
doch bleef
bleefvol
vol gedachten
gedachten naar
naarde
de
het
grijze
kijken,
grijze kippen
kippen kij
ken,die
die met
met een
een ros
ros gouden
gouden haan
haan voor
voor op, in het
mulle heete zand ploeterden.
ploeterden. Natalie
Natalie zette
zettede
dekopjes
kopjesop
opeen
eenzilveren
zilveren
blad uit en
en schonk
schonk thee.
thee. Haar
Haarvader
vadersleepte
sleepte een
een stoel
stoel aan
aanen
enging
ging
zitten.
-— Blijf jij
Henk,of
ofzal
zal ik
ikook
ookeen
eenstoel
stoelvoor
voor
jij daar
daar op de toonbank, Henk,
vroeg Natalie.
Natalie.
je halen, vroeg
hou er
er van
van om
om alles
alles van
van een
een
- Dank je,
je, antwoordde
antwoordde Henk.
Henk. Ik
ik hou
zekere hoogte te bekij ken.
gewoonte van me
metete
ken. Dat schijnt een oude gewoonte
wa;;; 't't net
net
zijn. Want als kind klom ik altijd op stoven en kisten. Dan was
alsof ik een andere kijk
kijk op
op de
dedingen
dingenkreeg,
kreeg,dan
danwanneer
wanneerikikgelij
gelijkkvloers
vloers stond.
nog een
eenlangen
langen
- Eerst stoven
stoven en kisten en nu toonbanken. 't't IsIsnog
weg
hoogte bereikt, spotte
spotte Natalie.
Natalie.
weg voor
voor jij
jij een arends hoogte
je gelijk
gelijk in. Maar
Maar wanneer
wanneer ik val,
val, dan kom
kom ik ten
ten
- Daar heb
heb je
minste op m'n
m'n beenen
beenen terecht;
terecht;en
endat
datstaat
staatnog
nogtetebezien
bezienwanneer
wann~erjijjij
klimmen gaat.
gaat.
aan 't't klimmen
--- Dat
Datzou
zoumij
mijniets
nietskunnen
kunnenschelen,
schelen,riep
riepNatalie
Nataliegeestdriftig
geestdriftig uit.
uit.
Als ik man was, dan zou ik hoog, 't hoogste willen bereiken. Dat
Dat kan
kan
•••• als iemand maar
maar wil.
wil.
ook
ook....
--- Met
Metden
denmond....,
mond.....zei
zei David
David zuchtend.
zuchtend.
gelij k, stemde Henk
Henk toe.
toe. Met
Metwillen
willenalleen
alleen
- Je vader heeft groot gelijk,
gedrang staat,
staat, om
om er
er
kom
kom je
je er niet. Probeer jij nou eens, als je in 't't gedrang
uit te
te komen.
komen.
alleen met je wil uit
Maar hebben
hebben jullie
jullie soms
soms
- Met je wil en je ellebogen natuurlijk. Maar
last van de rokken die
die om
om onze
onze beenen
beenen slingeren?
slingeren? 't'tIsIsvoor
voorde
demanmannen duizend maal
maal gemakkelijker om alleen door de wereld te komen
komen
wil;alles
alles aanpakaanpakdan voor
vöor vrouwen. Jullie kunt
kunt doen
doenen
enlaten
latenwat
watjejewil;
wij? onze
ons in
in den
denweg.
weg.
ken?
ken? Maar wij?
onze rokken hangen ons
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David was, binnensmonds
binnensmonds brom,mend
brommend dat
dat de
de tegenwoordige
tegenwoordige jeugd
jeugd
het werk
werk
er zulke rare ideeën op
op nahield,
nahield, weer
weer in
in 't nevenvertrek aan het
getogen.
Maar tegenwoordig
tegenwoordig bezitbezit- Dat was vroeger zoo, meende Henk. Maar
ten jullie bijna dezelfde rechten
rechten als
als wij.
wij.
- Bijna!
zeg je
je 'n waar
werkelijkheid zijn we nog
Bijna! daar zeg
waar woord. In werkelijkheid
net zoo onmondig als vroeger. Jullie hebben andere
andere rechten
rechten dan
dan wij.
wij.
wij ons
ons
Die van ons, dat
dat zijn
zijn aalmoezen,
aalmoezen, cadeautjes,
cadeautjes, afval. Kunnen wij
Mocht wat.
wat. Als
Als we 't't wagen,
wagen, dan
dan
leven net zoo inrichten als jullie? 't Mocht
we met
metden
denvinger
vingernagewezen.
nagewezen. Blauw-kousen,
Blauw-kousen, man-wijven,
man-wijven,
worden we
wijmoeten
moetenafafde vrouw met de broek
broekaan.
aan. Jullie
Jullievraagt
vraagteen
eenmeisje
meisjeen
enwij
worden. Anders zijn we man-ziek, hysterisch
hysterisch
wachten tot we gevraagd worden.
onvrouwelijk.
gedwongen om
passief te zijn.
zijn. Jullie
Jullie
onvrouwelijk. Wij
Wij worden
worden gedwongen
om passief
kunnen handelen, doen,
doen, bewegen,
bewegen, dwingen.
dwingen. Die
Die toestanden
toestanden maken
maken
nutteloos.
me woest....
woest •••• en toch is 't't nutteloos.
-— Reden te meér
meèr om er in te
te berusten,
berusten, zei
zei Henk
Henk zuchtend.
zuchtend.
kan nou
nou eenmaal
eenmaal niet
niet
-— Jawel,
jawel, als je jezelf gemaakt
gemaakt had.
had. Maar ik kan
berusten. Ik
Ik moet
moet zien,
zien, weten,
weten, begrijpen.
begrijpen. Ik
Ik wil
wil 't'tleven
levenvoelen,
voelen, bebe•••• en
en nou
nou hebben
hebben ze
ze me
me hier
hier opgesloten
opgesloten in een kooi.
kooi. In
In dit
dit ververtasten
tasten....
O!als
alsik
ikeen
eenman
manwas....
was ....JeJemoest
moesteigenlijk
eigenlijkzonder
zonderge-gefoeielijke dorp.
dorp. 0!
ze ironisch.
ironisch. Als
Als je
je dan
dan jejeverstandsverstandsslacht op de wereld
wereld komen,
komen, zei
zei ze
tanden gekregen
gekregen had
had zou
zoujejemoeten
moetenkiezen:
kiezen:mannelijk
mannelijkofofvrouwelijk.
vrouwelijk.
hoog
-— Kind! riep Henk
Henk lachend
lachend uit,
uit, wat
wat 'n dwaasheid.
dwaasheid. 't Wordt hoog
je hier
hier weg
weg komt.
komt. Waarom
Waarom trouw
trouw jejeniet,
niet,vroeg
vroeghij
hij nog
nogaltijd
altijd
tijd dat je
gekscherend.
gekscherend.
je tweeën
tweeën voor
voor zijn,
zijn, spotte
spotteze.
ze.
-— Daar moet je
je met
met je
-— Een meisje
meisje zooals
zooals jij,
kan aan eiken
e1ken vinger
vinger een
een man
man krijgen.
krijgen.
jij, kan
jij misschien
misschien dat
dat ik
ik
-— Dat hangt van
van 't soort af, smaalde zij. Meen jij
met de eerste de beste tevreden
tevreden zou
zou zijn? Dank
Dank je
je hartelijk.
hartelijk. ik
Ikwil
wileen
een
man hebben die
die me
me begrijpt
begrijpten
eneen
eeneigen
eigenoordeel
oordeelheeft.
heeft.
ze~ Henk
Henk sceptisch.
sceptisch. Die
Dievin
vinjejetoch
toch
-— Doé
Doë daar geen moeite voor, ze;
wel aan
aan toe
toe willen
willen voegen:
voegen: wanneer
wanneer je
je niet
niet met
metmij
mij
niet. Hij had
had er
erwel
trouwt.
Maar hij
hij vond
vond die
diewoorden
woorden pedant
pedanten
engewaagd.
gewaagd. Daarom
Daarom
trouwt. Maar
z'n dwarse
dwarse opmerking.
opmerking. Natalie
Nataliekeek
keekhem
hemnieuwsgierig
nieuwsgierig
zweeg
zweeg hij
hij na z'n
ze vroeg:
vroeg:
aan toen ze
begrijpt?
- Zoek jij dan geen meisje dat jou begrijpt?
-— Nooit aan gedacht, antwoordde Henk koeltjes.
koeltjes. Ik
Ik ben
benniet
nietzoo
zoo
ingewikkeld
Ikgeloof
geloof ook niet dat
dat 't huwelijk zoo ingewikkeld
èrg
gecompliceerd. Ik
irg gecompliceerd.
komen of
of je
je elkaar
elkaar begrijpen
begrijpen wil....
wil .... maar
maar dan
dan
is. 't Zal er wel op aan komen

24

NARREN LIEFDE

dien je toch eerst je zelf te begrijpen....
begrijpen .... en
en ook
ook je
je zelf
zelf te
te beheerschen.
beheerschen.
ken mislukken
Ik heb zoo'n
zoo'n idee,
idee, dat
dat de
de meeste
meestehuwelij
huwelijken
mislukken of
ofongelukkig
ongelukkig
de hoofdpersonen
hoofdpersonen van
van het drama
zijn, omdat de
drama elkaar
elkaar met klein-zieligklein-zieligheden dood koeionneeren.
koeionneeren.
- Prettig vooruitzicht, spotte
spotte Natalie.
Natalie.
niet, dat
dat geef
geef ik
ik toe,
toe, zuchtte
zuchtte Henk.
Henk. Maar
Maar ik
ik stel
stel me
me
-— Mooi is 't't niet,
heel
voor dat je
je met
met een
een nuchtere
nuchtere kijk
kijk op
ophet
hethuwelijkstooneel,
huwelijkstooneel, 'n'nheel
stuk verder komt dan met een
een hoofd
hoofd vol
vol romantische
romantische frazen
frazen en
en ververjij misschien
misschien nog
nog aan
aan 't sprookje dat 't huwelijk
huwelijk
wachtingen. Geloof
Geloof jij
een soort vreemden tuin is vol witte
witte bloesems....
bloesems ....zilverig
zilverigschemerende
schemerende
meer spiegels onder
onder Italiaansch
Italiaansch blauwe
blauwe hemelen?
hemelen? Zoenen,
Zoenen, minnen,
minnen,
liefkoozen, muziek, spel,
spel, dans,
dans, bloemen,
bloemen,auto-ritten
auto-rittendoor
dooronbekende
onbekende
landen,
kanten, zijden
zijden dessous
dessous en
ennieuwe
nieuwejaponnen?
japonnen? Hij
Hij
landen, juweelen, kanten,
"Weetjejewat
watde
de
lachte spotachtig en vervolgde met
met bijtende
bijtende ironie:
ironie: „Weet
meesten
onder liefde verstaan?....
verstaan? ... Uitkleeden
naar bed
bed gaan....
gaan ....
meesten onder
Uitkleeden en naar
Shocking....
Hij zweeg een
Shocking
.... maar
maar waar.
waar. Hij
een oogenblik
oogenblik en
en zei
zeitoen
toenzacht
zacht
„Ik ben
ben tot
tot de
de conclusie
conclusie gekomen
gekomen dat
dat de
de ouden
ouden met
met hun
hun
overredend: "Ik
deugden, dichter
deugden,
dichter bij
bij het
het gelukkige
gelukkige huwelijks-leven
huwelijks-leven waren
waren dan
dan wij
wij
met onze
onze anarchistische
anarchistische ideeën
ideeën en
enlevens-beschouwingen.
levens-beschouwingen. Omdat
Omdat
"Erbestaan
bestaangeen
geengegeNatalie ironisch glimlachte betoogde hij heftig: ,Er
lukkige huwelij
huwelijken
eerlijkheid, onbaatzuchonbaatzuchken zonder zelfbeheersching,
zelfbeheersching, eerlijkheid,
al die
die andere
andere zoogenaamde
zoogenaamde versleten
versletenburgerlijke
burgerIij ke deugdeugtigheid en hoe
hoe al
den mogen heeten.
heeten.
jij vandaag
deed of
of
-— Wat ben jij
vandaag deugdzaam,
deugdzaam, spotte
spotte zij.
zij. Doch Henk deed
hij hoe
hoe een
eenhuwehuwehij haar
verbeelding zag
zag hij
haar smalen
smalen niet
niet hoorde. In zijn verbeelding
lijk goed en liefderijk
liefderijk kon
kon zijn
zijn en
en hij
hij geloofde
geloofde op
op dat
dat oogenblik
oogenblikaan
aan
zijn
gedachte opwelling.
opwelling.
zijn gedachte
- Verloofden en gehuwden
gehuwden moeten
moeten eerlijk
eerlijkmet
metelkaar
elkaaromgaan
omgaan zei
zei
een
boetprediker.
Hoe
kunnen
de
menschen
gelukkig
zijn
hij strak als
als een
kunnen de menschen gelukkig zijn
wanneer of de man of
of de
de vrouw
vrouw of
ofbeiden
beidentegelij
tegelij kin
k in 't geheim vreemde liefdes-betrekkingen
liefdes-betrekkingenonderhouden?
onderhouden?Hij
Hijkeek
keekhaar
haaronverwacht
onverwachtmet
met
zijn koele grijs grauwe oogen ernstig, doordringend
doordringend aan.
aan. Maar
Maar NataNatalie speelde luchtig
luchtig verstrooid
verstrooid en
enblijkbaar
blijkbaar verveeld
verveeld met
met den
dengouden
gouden
ketting
heul' vollen,
vollen, harden
harden hals.
hals.
ketting om heur
-— Je had pastoor moeten wcirden,
worden, zei ze een geeuwmond
geeuwmond achter
achter de
de
hand verbergend.
verbergend.
gelukkig huwelijk
huwelijk wanneer
wanneer de
de eene
eenepartij
partij
- Geloof
Geloof jij dan aan een gelukkig
gt en beliegt? snauwde
de andere dóor
bedriegt
snauwde hij
hij met
met amper
amper
ddor dik en dun bedrie.
bedwongen woede.
woede.
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-— Je bent vandaag erger dan vervelend, weerde
weerde zij.
korzelig af.
af. 't't
zi korzelig
Schijnt dat de
de geniepige
geniepige huichelarij
huichelarij van
van dit
dit vieze,
vieze, duffe
duffe dorp
dorpjejegeingeinfecteerd heeft. Voel je niet hoe
fecteerd
hoe onuitstaanbaar,
onuitstaanbaar, vervelend
vervelend en
en pedant
pedant
al die
die deugden
deugden vandaan?
vandaan? Heb
Hebjijjij
of je bent?
... Waar haal
haal je
je plotseling
plotseling al
bent?....
er misschien naar geleefd?
geleefd? Ben jij zoo'n heilig
heilig boontje
boontje geweest,
geweest, dat
datjeje
al je fouten en
en misslagen
misslagen aan
aan je
je toekomstige
toekomstige vrouw
vrouw kunt
kuntvertellen?
vertellen?
Biecht eens eerlijk op....
op •..•
Renk
lip, kneep
kneep zijn
zijn handen
handen vast
vast om
om den
den rand
rand
Henk beet op zz'nn lip,
van
toonbank-plank en
en sloeg
sloeg de
de schoenhakken
schoenhakken tegen
tegen elkaar
elkaar om
om
van de toonbank-plank
z'n
drift af
af teteleiden.
leiden. Toen
Toenzei
zeihij
hijmet
metsmalende,
smalende,sarrende
sarrende stem:
stem:
z n drift
'nvraag
vraag met
meteen
eenandere
anderevraag.
vraag. Zeg
Zeg me
me nu
nu
- Jij
beantwoord altijd
altijd 'n
jij beantwoord
's ronduit: kunnen
kunnen getrouwd
getrouwden
elkaar zijn,
zijn, wanwanen ooit gelukkig met elkaar
dikke leugens
leugens beginnen?
beginnen?
neer ze
ze 't nieuwe leven met dikke
hoofd,vouwde
vouwde toen
toenvoorvoorNatalie
slanke armen
armen boven
boven 't'thoofd,
Natalie rekte de slanke
zichtig
handen tegen
tegen de
de git-zwarte
git-zwarte haar-wrong,
haar-wrong, spitste
spitstede
devolle
volle
zichtig de handen
roode
stelde zich
roode lippen
lippen tot
tot fluiten
fluiten en stelde
zich aan
aan of ze
ze Henk's vraag in 't't
geheel
gewichtig vond. Maar het
het lang
lang gezochte
gezochte antwoord
antwoord klonk
klonk
geheel niet gewichtig
weifelend:
biechtstoel? Wat doet
doet 't er toe hoe ik persoon-— Zit ik hier in den biechtstoel?
lij
zeggen: wat
wat niet
niet
lij kkover
over jejevraag
vraag denk?
denk? De
De meeste menschen zullen zeggen:
Henk meende
meende dat
dat haar
haargelaat
gelaatnog
nog bleeker
bleeker dan
dangegeweet wat niet deert. Henk
woonlijk was, haar oogen
oogen smartelij
smartelijkk onder den zwarten
zwarten last
last der
der lange
lange
wimpers leken. Ernstig en met
met nadruk
nadrukvervolgde
vervolgde ze:
ze: Zijn
Zijn er
er niet
nieteen
een
kunt? Weet
Weet je
je van
van te
te voren
vorenhoe
hoeze
ze
massa
massa dingen
dingen die
die je niet vertellen kunt?
opgevat
uitgelegd worden?....
worden? ... Wat gebeurd is kan
kan toch
toch niemand
niemand
opgevat en
en uitgelegd
dan, om
omelkaar
elkaar noodeloos
noode1oos te pijpijongedaan
ongedaan maken.
maken. Welk nut heeft 't't dan,
volgensmij
mijmeer
meerdan
danvoldoende
voldoendewanwannigen en te martelen?....
martelen? .... 't'tIsIsvolgens
verleden lijdt....
lijdt ....of
ofberouw
berouwheeft....
heeft ....wat
waterg
erggoedgoedneer er één onder 't't verleden
koop
.... Weer zweeg
zweeg ze
diep nadenken,
nadenken, als
als luisterde
luisterde ze
ze naar
naar
koop is
is....
ze in diep
Dan zei ze
ze
stemmen
haar geest
geest om
om den
den voorrang
voorrang twistten.
twistten. Dan
stemmen die
die in haar
bijna toonloos, langzaam: Neem nu 's aan, dat twee
twee menschen
menschen heel
heel
iijn .... 'k bedoel
generale biecht....
biecht ....
gelukkig
gelukkig met elkaar zijn....
bedoel .zonder
zonder die generale
Nou komt
komt er
ereen
eenderde...
derde ...., en die
die vertelt
vertelt
waarvan
waarvan jij
jij daar
daar net sprak. Nou
iets uit 't verleden
de andere.
andere. De
De·zaligheid
zaligheid van
van die
die
verleden van
van den een of de
nudien
dien
twee
de maan....
maan .... Moeten
Moeten ze
ze nu
twee onwetenden
onwetenden is
is natuurlijk naar de
.zijnook?
ook?
deugdzamen, eerlij
eerlijkeu
dankbaar zijn
ken verrader nog dankbaar
nu van
van een
eenderde?
derde?De
Detwee
tweemoeten
moetenelkaar
elkaarvan
vantete
-— Wie spreekt er
er nu
.ze geen
geen geheimen....
geheimen ....
voren zoo goed begrijpen dat
dat ze
-— Je bent belachelijk, viel Natalie hem in de rede. Ze
Ze stond
stond op
op om
om
'

'
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haar vader nog een kop thee te brengen.
brengen. Henk
Henkhoorde
hoordehoe
hoede
detwee
tweeinin
neven-vertrek
zacht
met
elkaar
spraken,
maar
luisteren
deed
't neven-vertrek zacht
elkaar
maar luisteren deedhij
hij
haar antwoorden.
antwoorden. Hij
Hij voelde
voelde een
een
niet. Korzelig gestemd overdacht hij haar
theorieën "belachelijk"
„belachelijk" had
wrok tegen haar, omdat ze zijn theorieën
had gevonden.
gevonden.
Maar dan schoot een nieuwe gedachte weer door zijn brein:
brein: door
doorzag
zag
zij
hij slechts
slechts zoo
zoo zoetsappig
zoetsappig en
en
zij hem .en
en zijn spel? Bemerkte zij dat hij
deugdzaam burgerlij
redeneerde om
om listig
listig haar
haar verleden
verleden teteontraadontraadburgerlijkk redeneerde
selen? Maar hoe dan ook, zijn redeneering was
selen?
was toch niet
niet belachelijk
belachelijk
Hij vond haar oprecht,
oprecht, gezond
gezond en
en logisch.
logisch. Eerlijkheid
Eerlijkheid tusschen
tusschen ververloofden en
en tusschen
vrouw...
wat
wasdaar
daarbelachebelacheloofden
tusschen man
man en
en vrouw
, wat
was
lijk in?
Terwijl
over zijn
zijn gekwetste
gekwetste ijdelheid
ijdelheid sufte,
sufte, drong
drong zijn
zijn
Terwijl hij
hij zoo over
nieuwsgierigheid
en meer
meer op
op den
denachachnieuwsgierigheid naar
naar Natalie's verleden meer en
tergrond. Een
tergrond.
Een gevoel
gevoel van giftige jaloerschheid hitste
hitste zijn
zijn zenuwen
zenuwen op.
op.
Wie stond er tusschen
tusschen haar
haar en
en hem?
hem? Wie
Wie waren
waren zijn
zijn liefde
liefde genooten?
genooten?
was coquet,
coquet, zinnelijk,
zinnelijk,
Zij wist wat liefde was,
adders. Zij
Zij was
was, dat kon niet adders.
interessant, bits en
interessant,
en wreed,
wreed, slagvaardig
slagvaardig en
en cynisch,
cynisch, haar
haar oogen
oogen en
en
lippen, heur handen
handen en
enwangen,
wangen, alles
allesaan
aanhaar
haarontwikkelde
ontwikkeldemooie
mooie
beminnen en
en liefkoozen.
liefkoozen.
lichaam
lichaam noodde
noodde tot beminnen
gevoelens en
zich toen
toen
Uit al die tegenstrijdige gevoelens
en gedachten
gedachten ontpopte rich
het verlangen om alleen met haar te
te zijn.
zijn. Hij
Hij vroeg
vroeg zich
zich niet
nietaf,
af,of
ofzij
zij
zij wel
wel van dit verzoek
verzoek denken
wel toe zou stemmen,
minder wat
wat zij
stemmen, noch minder
moest. Zijn egoisme eischte die samenkomst en verzette zich tegenmoest.Zijng chdesamnkotvrzichegn
alle verdere overwegingen. Hij dacht niet
niet na
na over
over de
de gevolgen
gevolgen die
die uit
uit
"têteaàtête"
tête"konden
kondenvoortspruiten,
voortspruiten,noch
nochover
overdatgene
datgenewat
watzij
zij
zoo'n „tête
saam zouden bespreken.
bespreken.
De nieuwe gedachte
gedachte balsemde
balsemde zijn gekwetste
gekwetste ijdelheid
ijdelheid en
en stilde
stildezijn
zijn
pijnen.
jaloersche pijnen.
Natalie keerde
keerde terug in den
den winkel
winkel en
en schreed
schreed langzaam
langzaam naar
naar de
de
Natalie
Zerekte
heur armen,
armen,geeuwde
geeuwde
deur, waar ze besluiteloos staan bleef. Ze
rekte heur
even en
enzei,
zei,terwijl
terwijl
leege,stoffige
stoffigedorpsstraat
dorpsstraatintuurde
intuurdedie
dieininhet
het
zezededeleege,
suf en
en landerig
landerig tetedommelen
dommelenlag:
lag:
gele zonlicht nog altijd suf
giftig gele
—
't toch een bar
- Wat is
is't
bar vervelend
vervelend nest.
nest. Hoe
Hoekun
kunjeje 't hier in godsnaam uithouden?
- Zonder jou zou 't'took
ook moeilijk
moeilijk gaan,
gaan, fluisterde
fluisterde hij.
hij.
—
Zij
keek
hem
even
met
kwalijk
verheelden
spot
aan,
schoktede
de
Zij keek hem even met kwalijk verheelden spot aan, schokte
antwoordde gemelijk:
gemelijk:
schouders en antwoordde
—
'fl Lief tijdverdrijf.
- Je weet heel goed
goed dat ik het zoo niet bedoel, zei Henk driftig.
driftig. Ik
Ik
—
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meen dat ik allang
allang genoeg van
van dit dorp
dorp zou
zou hebben,
hebben, wanneer
wanneer ik
ik jou
jou
gevonden had.
had.
niet gevonden
Ie temps,
temps,smaalde
smaalde zij.
zij.
- Pour flier
tuer le
—
m'n koffer
Kofferpakken.
pakken.
- Als je dat denkt,
denkt, dan
dan zal
zal ik
ik maar
maar gauw
gauw m'n
Dat doe
doe je
je toch
toch niet,
niet, sarde
sarde zij
zij en
en keek
keek hem
hem met
met glanzend
glanzendlachenlachen- Dat
—
oogen aan.
aan.
de oogen
plaag je me toch zoo,
hij timide.
timide. Zij
- Waarom
Waarom plaag
zoo, Natascha?
Natascha? vroeg
vroeghij
tuurde de dorre
dorre straat
straat in,
in, zuchtte
zuchttehoorbaar
hoorbaar en
enstreek
streekmet
methaar
haarlange
lange
handen hulpeloos
hulpeloos langs
langs haar
haar slanke,
slanke, bloeiende
bloeiende lichaam.
lichaam. Toen
Toen
witte handen
toe, haar
haar gelaat bleek,
bleek, de
de roode
roode
ineens keerde zij
zij zich driftig naar hem toe,
mond vertrokken,
vertrokken, de
de oogen
oogenduister
duisterenendof,
dof,heur
heurborst
borsthijgend
hijgendvan
van
inspanning:
Ik plaag jou niet,
niet, ik
ik sar
sar me zelf.
zelf. Vandaag
Vandaag zit
zitalles
alles me
me tot
tothier,
hier,tot
tot
- Ik
—
hierl •••• Wij
Wij spelen met vuur, zei ze toonloos
toonloos en
en we
we gooien
gooien elkaar
elkaar met
met
hier!....
pijn? jij
jij mij!
mij! Dat
Dat doen
doen we
we nu
nu elken
eIkendag,
dag,
de gloeiende sintels.
sintels.Doe
Doeikikjejepijn?
saarryzijn....
jij lacht
lacht en
en ik
ik lach
lach mee
mee....
.... Jij
•••• Als met
met een
een
elke minuut
minuut al
alss we saain'zijn
ruk hield ze haar oplaaiende drift tegen, lachte smadelijk en vervolgde
vervolgde
verdrijf....
Wat 'n leuk tijd verdrijf
••••
kalm en bits: Wat
Wat 'n aardig spel,
spel, zeg Henk.
Henk. Wat
Wat moet ik nou
nou beginnen
beginnen als
als jij
jij er
er niet
nietmeer
meerbent?
bent? Wat
Wat zal
zal me
medat
dat
•••• echt spijten....
spijten •••• 't Is toch wel grappig om
C?m met lucifers
lucifers te
te spespespijten
spijten....
•••• krik-krak-krak....
krik-krak-krak ••••Plots
Plotsstaat
staatjejeheele
heelejurk
jurkin
inbrand.
brand. Oe-joe-joe..
Oe-joe-joe ••
len
len....
en
hoe gevaarlijk!
gevaarlijk! Langzaam
Henk afgekomen.
afgekomen. Nu
Nu
en hoe
Langzaamwas
was ze
ze op Henk
stond
zij zoo
zoo dicht
dicht bij
bij hem,
hem, dat
dat hij
hij heur
heur adem
adem tegen
tegen zijn
zijn wang
wang
stond zij
voelde, de geur
geur opsnoof
opsnoofvan
van haar
haar jonge
jonge lichaam.
lichaam. Henk
Henkgreep
greephaar
haar bij
bij
den ronden harden
harden boven
boven arm
arm en
en fluisterde
fluisterdehaar
haar toe:
toe:
•••• lieveling
•••• kom je
je van
van avond,
avond, na
na 't eten, bij
bij de
de
-— Natascha
Natascha....
lieveling....
bèr
ken aan 't ven?
berken
Zij
keek hem
hem verwonderd
verwonderd vragend
vragend aan
aan en
en vroeg
vroeg ongeloovig:
ongeloovig:
Zij keek
in godsnaam?
godsnaam?
-— Wat wil je
je daar
daar in
moet alleen
alleen met
met je
je zijn....
zijn ....ik
ikwil
wiljejealléén
alléénspreken,
spreken,zei
zeihij
hij dwindwin-— Ik moet
gend. Toen
Toen sprong
sprong hij
hij van
van de toonbank,
toonbank, liep
liep met
met veerkrachtige
veerkrachtige schreschreden naar
naar de kamer waar
altijd kramde
kramde en
en lijmde,
lijmde, nam
nam afafwaar David nog altijd
bloedniet
nietin
inde
scheid en keerde
keerde in
in den
den winkel
winkel terug,
terug, rustig
rustig of
ofhem
hem 't't bloed
de
keel
stond peinzend
peinzend bij
bij de
dedeur
deurinintweestrijd,
tweestrijd,almaar
almaar
keel klopte. Natalie stond
overleggend
doen.
overleggend wat
wat ze zou doen.
hij alsof zij reeds
reeds had
had toegestemd.
toegestemd. Zij
Zij keek
keek
-— Kom je vast, vroeg hij
hem met moede, smalle oogen
oogen aan,
aan, schokte
schokte de
de schouders
schoudersbesluiteloos
besluiteloos
en antwoordde
antwoordde met
een verdrietig
verdrietig hopeloos
hopeloos lachje
lachje om
om den
den mond:
mond:
met een
•••• Ik zal
zal 't probeer
en, Henk.
-— Misschien
probeeren,
Misschien....
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111.
Allang was
was Henk
Henk in de stille
verdwenen, maar
maar nog steeds
Allang
stilfe straat
straat verdwenen,
steeds
tuurde Natalieinde
afwisselend blij
blij en
en moedeloos,
moedeloos,angstig
angstigofgeNatalie in de verte, afwisselend
of gelaten.
Wat wil hij, vroeg ze rich
Wat
zich telkens
telkens af,
af, waarom
waarom moet
moet hij
hij alleen
alleen met
met
me zijn?
zijn? Om mij te vragen of ik
ik z'n
z'n vrouw
vrouw wil
wil worden?
worden? Dat
D2.t kon
kon ie
ie
hier ook gedaan hebben. Zij
Zij glimlachte
glimlachte spottend.
spottend. Haar
Haar fijn
fijn ontwikontwikhier
'keld
haar niet zou troutroukeld verstand had haar
haar reeds
reeds lang
lang gezegd
gezegd dat Henk
Henk haar
berm:lit hij
hij haar
haar dan
dan elken
elken dag,
dag, vroeg ze rich
zich ononwen. Maar
Maar waarom bezocht
rustig af. En koel
koel antwoordde
antwoordde zij
zij:: omdat hij
hij zich
zich verveelt
verveèlten
ennaar
naarafafik ••••
leiding zoekt. Afleiding
Mleiding herhaalde
herhaalde ze.
ze. Hij
Hij houdt
houdtvan
van me,
me, dat
dat voel
voel ik....
en ik houd
houd van
van hem....
hem ••.•waarom
waarom kunnen
kunnen we
we dan
dan niet
nietgelukkig
gelukkigmet
met
te zijn....
zijn ••.•
elkaar
elkaar zijn?
zijn?Wat
Wat hebben
hebben we
we nog
nog meer
meer noodig om gelukkig te
gelukkig. Zou
Zouik
ik dat
dat nog
nog ooit
ooit kunnen
vroeg ze
ze zich
gelukkig.
kunnen worden,
worden, vroeg
zich af,
af,
langzaam naar
naar de eetkamer
eetkamer liep....
liep •••• ge'ukkig?
ge'ukkig?
terwijl ze langzaam
Maar m'n verleden!
verleden!...
••••, als zag ze haar doode moeder rustig en koel
koel
Maar
vriendelijk
vriendelij
k van de witte
witte sponde
spondeopstaan
or8taanen
ensprakeloos
sprakeloosaan
aanheur
heur eendelij kedaagsche
daagschebezigheden
bezigheden in de stille, levende
delijke
levende huiskamer
huiskamer beginnen,
beginnen,
zoo schrok ze
ze terug
terugvoor
voor de
de vlijmende
viijmende herinnering
herinnering die haar droomende
droomende
ziel door
door flitste.
flitste. Wat
Watdiep
diepbegraven
begravenwas
wasleefde
leefdeop.
op.Weg
Wegwas
washaar
haar
spot, weg de korte
korte geluksdroom,
geluksdroom, weg
wegelke
elkehoop
hoopen
enelke
elkegegeenergie en 'spot,
•••• Met
Met half
half geloken
geloken oogen
oogen
dachte aan een toekomstig
toe komstig geluk,
geluk, aan
aan liefde
liefde....
tuurde ze herinneringsbeelden
herinneringsbeelden na.
na.
ze weer
weer aan
aan tafel,
tafel, zonder
zonder eetlust,
eetlust,moemoeAls alle vroegere weken zat
zat ze
deloos en traag
traag te peinzen.
peinzen. Hulpeloos
Hulpeloosin
ineen
eenklamme
klammegrijze
grijzemist.
mist.Zij
Zij
zag geen weg die
die naar
naar een doel
doel leidde.
leidde. Mist,
Mist,overal
overalondoordringbare
ondoordringbare
vale nevelen en
en zwakke
zwakke geluiden
geluiden van
van traag
traag neer
neer ruizelende
ruizelende regenregenvale
Ze voelde
voelde heur
heur keel
keel droog
droog en
en als
als toegesnoerd
toegesnoerd door
door opgeopgedroppels. Ze
kropte snikken. Opnieuw sloop
sloop in
in haar
haar hersens
hersens een
een doffe
doffeangst
angstvoor
voor
kropte
leege, grijze,
grijze, eentonige
eentonige leven
leven dat
dat haar
haar overal
overal ontving
ontving als
als een
een
het leege,
levend-doode.
Zij
Zij luisterde naar
naar het
het gesprek
gesprekvan
van haren
harenvader
vaderals
alsin
ineen
eendroom.
droom.Zij
antwoordde vaag....
vaag•••• ja...
ja ••••, ja....
ja•••• want
want alles
alles ging
ging buiten
buiten haar
haar om. Met
Met
antwoordde
verleden na,
na, zag
zag ze toch nauwkeurig toe, hoe
oogen tuurde
tuurde ze
ze 't'tverleden
leege oogen
zij weerstand
weerstand bood.
bood.
hij gedaan
gedaan had, hoe
hoe willoos
willoos zij
alles gebeurde, wat hij
zich flauw
flauw dat
dat zij
zij daar
daar nog
nog altijd in die
die kamer
kamer zat tegentegenEn verbaasde rich
Datze
zeluisteren
luisterenkon
konnaar
naarhet
het
over haar
haar vader
vader en probeerde te eten. Dat
der klok,
klok, leefde,
leefde, sprak,
sprak, ging,
ging,handelde,
handelde,terwijl
terwijl haar
haar geest
geest in
in
tikken der
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dien mist omdoolde. Soms voelde zij zuiver en scherp de wonden van
ziel en hoe haar lichaam hopeloos
haar ziel
hopeloos verder tobde als een wrak op
op
breede deining.
deining. Als
Als de mist nauwer
de eeuwige
eeuwige breede
nauwer om
om haar
haar eenzame
eenzame
klachten in
in heur
heurgeteisterde
geteisterdeziel
zielopopwezen
wezen worgde, hoorde ze hoe de klachten
.... waarom....
waarom •••• Klonk
Klonk daar
daar fel
fel
kloegen, hoe ze vroegen naar 't waarom
kloegen,
waarom....
Henk -— Ik moet je
je spreken,
spreken, alléén.
alléén. En
En zij
zij antwoordde:
antwoordde:
de stem van Henk:
•••• en en
dan?
WatWat
zou zou
je dan
Meelijmet
met me
me
over
overjejeverleden
verleden....
dan?
je willen?
dan Meelij
hebben? Ze
Ze voelde
~n zich
zich opstormen
opstormen dat
dat
hebben?
voelde zoo'n onstuimige
onstuimige woede
woede in
handen krampachtig
krampachtigtoe,
toe,beet
beet
haar lichaam er van trilde. Zij kneep de handen
de tanden vast op
op elkaar
elkaar en
en voelde
voelde hoe
hoe ze
ze plots
plots weer
weer ruimer
ruimerkon
konadeademen, hoe de klamme
klamme mist
mist van
van een
een scheurde,
scheurde,de
dehopelooze
hopeloozeverveling
verveling
•••• zei ze bijna hard op....
op ••••
van haar weggleed.
weggleed. Haten
Haten....
-— Om half zeven moet ik op de vergadering zijn, Natascha,
Natascha, zei
zei de
de
oude David. Zou je
je niet
niet wat
wat vroeger
vroeger naar
naar bed
bedgaan,
gaan,kind?
kind?vroeg
vroeghij
hij
meewarig,
tafel. Heb
Hebjejeweer
weerboofdhoofdmeewarig, zoo
zoo bleek en afgemat zat ze aan tafel.
pijn?
Zij
zou buiten
buiten nu
nuwel
welafkoelen
afkoelen
Zij meende
meende 't't kwam
kwam van
van de
de hitte
hitte en 't't zou
tegen den avond. Misschien
Misschien liep
liep ze nog even de deur uit.
uit. Dat
Datzou
zouhaar
haar
opfrisschen....
opfrisschen
•••.
IV.
Zij
slaapkanler gegaan,
gegaan, om
om een
een andere
andere japon
japonaan
aantete
Zij was
was naar haar slaapkamer
Bij 't uitgaan riep haar vader beneden
beneden aan
aan de
de trap
trapnog:
nog:
trekken.
trekiten. Bij
ikweer
weerthuis,
thuis,
-— Dag Natascha
Natascha —
- dà.à.g
dààg kind
ben ik
kind -— tegen tienen ben
hoor!
-— Adieu, riep ze onverschillig terug.
terug.
kleerkast zocht
zocht ze
z~ naar haar
haar wit cachemiren
cachemiren japon
japon met
met de
de flufluIn de kleerkast
Dan begon
begon ze
zevoor
voorden
dengrooten
grootenspiegel
spiegel
weelen oranje-gele belegsels. Dan
Inweelderige,
weelderige, natuurlijk
natuurlijkkrin.krinkammen en
en te
te borstelen.
borstelen. In
heur haar te kammen
gelende lokken
ivoorblanken hals
hals en de
de nog
nog
gelende
lokken stroomde het over haar ivoorblanken
schouders., Vlijtig
en neer
neer bewogen
bewogen de
de lange,
lange, bijna
bijna tete
wat hoekige schouders
vlijtig op en
dunne meisjes
meisjes armen
armen met
metde
dedonzige
donzigehaartjes
haartjesals
alsflauwe
flauweblauwe
bid uweschaschadunne
huid. Sierlijk
Sierlijken
en handig
handigspeelden
speeldende
derappe
rappe
duwen op de creme-witte huid.
lenige vingers met de spelden of
of wrongen
wrongen de
de weerbarstige
weerbarstige haarstrenhaarstrenachterhoofd. Soms,
Soms, als
als haar
haar gegegelijke, strakke lijnen om 't't achterhoofd.
gen in gelijke,
weer stil
stil stonden,
stonden,onbeweeglijk
onbeweeglijk als
als een
eenvogel
vogelmet
metwijdgewijdgedachten weer
vleugels drijvend op den wind, keek
keek ze
ze star
star voor
voor zich
zich heen
heen
spannen vleugels
in een rnatelooze
leegte. Maar met een
matelooze grauwe
grauwe leegte.
een ruk
rukvan
vanhaar
haarhoofd
hoofd
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verzette ze zich, driftig
driftig opstandig
opstandig tegen
tegen de
degroeiende
groeiendeapathie
apathiedie
dieals
als
een mistwolk telkens het
het schrale
schrale licht
licht van
van haar
haar verwachting
verwachtingvervaalde.
vervaalde.
- Je doet bête, sprak
sprakze
ze hard
hardop
optegen
tegenhaar
haarspiegel
spiegelbeeld.
beeld.Als
Alsmenmenschen die geen vertrouwen hebben
hebben en
en aan
aan zichzelf
zichzelfin
in de
de wereld
wereld overovervoor en
en tegen
tegen van
van iets
iets bebegelaten zijn, pleegde zij
zij in eenzaamheid 't't voor
langrijks
teleurstellen •••
langrij ks luid
luid te
te overwegen.
overwegen. Maar waarom zou ie
je Henk teleurstellen...
zelf....
en je zelf
•••• spotte een andere stem. Moet
Moet ik
ik me
mehier
hierdan
dandood
doodknieknieIk wil
wil leven! woedde zij
verzen. Ik
zij toornig op. Hoe is hij nou eigenlijk ver'n uur
uurweet
weetjeiealles,
alles, mompelde
mompelde ze.
ze. Als
Als hij
hij je
je
liefd, dacht zij.
zij. Over 'n
wi1. ••• dan
dan zal ik
ik je
je terug
terug zoenen
zoenen tot
totjejeme
mede
degekste
gekstedingen
dingenbebezoenen wil...,
loofd,
lachend en keek
keek met
met blijdschap
blijdschap in
in den
den spiegel.
spiegel. De
De
loofd, riep
riep ze lachend
amber-bruine
schaduwenom
omde
deglinsterend
glinsterendvochtige
vochtigeoogen
oogenleken
lekendiedieamber-bruine schaduwen
Zij masseerde
masseerdehaar
haarkoele
koelewasbleeke
wasbleekewangen
wangentot
tot
per dan gewoonlijk.
gewoonlij k. Zij
rose-rood gloeiden.
gloeiden. Had je maar 'n
ze rose-rood
'n andere
andereneus,
neus,zei
zeize
zespottend.
spottend.
Toen
witten stroohoed
stroohoedop
opde
degit
gitzwarte
zwarteharen
harenhad
hadvastgepend
vastgepend
Toen ze haar witten
avontuurmet
metden
dendeugdzame
deugdzamekan
kanbeginnen,
beginnen,
riep ze luid
luid lachend:
lachend: 't'tavontuur
en stak haar bloed rooden
rood en tong uit
uit in
in walging
walging tegen haar driest
driest zinnezinnelij kk evenbeeld.
zijn de
de liefeliefeevenbeeld. Schaap!
Schaap! schold ze woedend. Hoe schoon zijn
lijke
voorouders .... edele,
edele, frissche
frissche knop,
knop,
lij ke deugden
deugden onzer eerwaardige voorouders....
De deugd,
deugd, het
het
kuische witte bloesem aan den ouden stam van Israël. De
aj! aj!
ai! aj!
aj! herhaalde
herhaalde ze
zeen
en
ideaal
dit huichelachtige
huichelachtige vieze
vieze dorp....
dorp •••• aj!
ideaal in dit
stampte
geprikt,nijdig
nijdigdriftig
driftigmet
metden
den
stampte als had ze zich aan brandnetels
brandnetels geprikt,
ideàààl, lachte
lachteze
ze hoonend.
hoonend.Maar
Maarvan
vanjou
jou
hak op den vloer. Je bent
bent 'n'nideàààl,
houw' ik, Henk, zei
zei ze
ze heel zacht; en strekte
stl'ekte bekoord
bekoord door
door haar
haar fanfanomhelzing uit naar
naar haar
haarzinnelijke
zinnelijke verbeelding.
verbeelding.
tasie, beide armen in omhelzing
In geest
geest vervoering sloot
rooden mond
mond stond
stond in
in
sloot ze
ze de oogen. Heur rooden
verrukking half open en
en tusschen
tusschen de
de witte
witte tanden
tandenprevelde
prevelde ze:
ze:God,
God,
met jeje deugden,
deugden,
Henk, was
was je maar hier...,
hier .... hoe
hoe zou
zou ik
ik je
je pijnigen
pijnigen met
goeie,
je ideetjes,
ideetjes, je
je
goeie, brave
braveHenk,
Henk,hoe
hoe zou
zou ik
ik je
je nuchtere begrippen, je
ideaaltjes
Henk! wat
wat zou
zou dat
datgoddelijk
goddelijkzijn.
zijn.VerVerideaaltjes in elkaar trappen. Henk!
verliefd, herhaalde
herhaalde ze
ze toonloos.
toonloos.
liefd, zei ze de oogen half ontloken....
ontloken •••. verliefd,
Henk wacht op avontuur....
avontuur .... ze
ie zuchtte
zuchttediep....
diep ....wat
watmoet
moetieiebeginnen
beginnen
En 't'tverleden!
verleden! gromde
gromde
met zoo'n
zoo'n luchtig,
luchtig, vluchtig
vluchtig verliefd
verliefd nest?
nest? En
wil leven,
leven, liefhebben....
liefhebben ....wég
wèg
kwaadaardig
kwaadaardig 'n'n stem.
stern. Stik!
Stik! zei
zei ze.
ze. Ik wil
met die
die verdoemelij
verdoemelijke
.... en als
als vluchtend
vluchtendvoor
voor haar
haar herinneherinneke mist
mist....
ringen, liep ze snel de trappen af,
af, stapte
stapte vlug
vlug door
door nde
nde tuin
tuin en
en stond
stond
toen
ruim ademhalend
ademhalend op
opden
denmullen
mullenzandweg
zandwegachter
achter het
hetzwijzwijtoen ruim
gende dorp.
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v.
V.
'tWasnog
nog altoos drukkend
drukkendwarm,
warm,alalvlijrnden
vlijmdende
de zonstralen
zonstralenniet
nietmeer
meer
'tWas
oogverblindend uit den
den flets
fletsblauwen
blauwen hemel.
hemel.Koel
Koelen
endonkerblauw
donkerblauw
oogverblindend
der beukenkronen
beukenkronenover
overhei
heigele
gele zand.
zand. Zonder
Zonderom
om
lagen de schaduwen der
kij ken liep ze
ze door
doorde
delaan,
laan,waarachter
waarachterde
deschrale
schraleweiden,
weiden,de
deverlept
verlept
te kij
te
dorre
dorre aardappelvelden
aardappelveldenen
ende
degoud
goudgele
gelerogge
roggeschoven
schovenzich
zich uitstrekten
uitstrekten
aan den
den rand
randder
derheide
heideen
ende
deviolet
violetblauwe
blauwedennen
dennenbosschen.
bosschen.
tot aan
Al rustiger wandelde ze den
den zijweg
zijweg in, die
die schuil
schuil ging
ging onder
onder twee
twee
stof grauwe doorn-heggen,
doorn-heggen, waar
waar het
hetriekte
riekteals
alsinineen
eenstal
stalnaar
naarversch
versch
stof
koeien, naar stof en
en bloeiende
bloeiende lupine. Aan
Aan het
het eind
eind van
van het
het
hooi en koeien,
kronkelende
zandpad lag de
kronkelende zandpad
de lila
lila heide
heide met
metwit
witgele
gelezandheuvels,
zandheuvels,
ende
dedennen.
dennen.
riekende brem,
brem, sierlijke
sierlijke braam-struiken
braam-struiken en
bitter riekende
blauwe ven
ven zag
zag zij
zij Henk,
Henk, leunend
leunendtegen
tegen de
dezilverige
zilverige
Vlak bij het blauwe
berk, op
op het
hetglinsterend
glinsterendwitte
wittezand
zandzitten.
zitten.Naast
Naast
bast van een fijne berk,
daar moest
moest ze
ze zachtjes,
zachtjes, prettig
prettigom
om
grijze overjas....
overjas ••.• daar
hem lag zijn licht grijze
heeft aan
aan mijn
mijn cachemiren
cachemir en japon
japon gedacht,
gedacht, murmelde
murmeldeze.
ze.
lachen. Hij heeft
het zuchten
zuchten van
van den
denluwen
luwenavondwind
avondwind
Witte vlinders speelden, op het
dreven, en in het
het bloeiende
bloeiende heidekruid
heidekruid zat
zat een
een grijs
grijs konijntje
konijntje het
het
dreven,
alsiets
ietsnieuws
nieuws
poetsen. Hoog
Hoog boven
bovenhaar
haarhoofd
hoofdbespeurde
bespeurdezezeals
kopje te poetsen.
hemel, vol donzen
de ontzaglijke oneindigheid van den licht blauwen hemel,
schaapjes wolken. Zij verwonderde zich over den
den teeren
teeren zomeravond,
zomeravond,
deharde
hardegroene
groene
zilvrig getintel
getintel op
op de
de bronsbruine
bronsbruinestruiken,
struiken,over
overde
het zilvrig
bladen der kromgewaaide
kromgewaaide knorrige
knorrige eiken
eikenen
ende
delila
lilaschemering
schemeringlangs
langs
de naar versche honing geurende
geurende heide.
heide. Een
Een verrukkelijk
verrukkelijksentimensentimenteel gevoel voer door haar lichaam en
en de
de innige
innige sensatie
sensatie wekte
wekte tranen
tranen
van blijdschap en
en geluk
geluk langs
langs de
de zware
zware zwarte
zwartewimpers.
wimpers.
Henk liep haar lachend en vroolijk tegemoet.
gekomen bent.
bent.
-— Dag Natascha! riep hij uit. Wat ben
ben ik
ik blij
blij dat
dat jeje gekomen
En diep zuchtend:
iets tusschen
tusschen zou
zou komen.
komen.
zuchtend: Telkens
Telkens dacht
dacht ik
ik dat er iets
Kind! wat zie je er beeldig uit. Zijn
Zijn oogen
oogen verlustigden
verlustigden zich
zich aan
aan haar
haar
made"
in het keurige "tailor
„tailor made"
fijne, ranke gestalte, buigzaam en elegant in
wandelcostuum. Vond je
je vader het
het goed
goed dat
dat jeje nog
nog uitging?
uitging?
innig verheugd
verheugd over
over Henk's
Henk's
-— Die is uitgegaan,
uitgegaan, antwoordde
antwoordde zij innig
enthousiasme
vlotte vleierij.
vleierij. Zij
Zij keek
keek hem
hem
enthousiasmeen
en gestreeld
gestreeld door
door zijn
zijn vlotte
recht in de lustige, glanzende
glanzende oogen en voelde het geluk als een tasttastbaar schoon ding glijdend over de
de toppen
toppender
dervingers,
vingers,koel
koelals
alsivoor
ivoor
ik op
opjeje
op
warme lippen.
lippen. Schertsend
Schertsend vroeg
vroeg ze:
ze: mag
mag ik
op haar trillende warme
mooie
jongen?
mooie jas
jas gaan zitten, jongen?
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- 't IsIsjammer
jallJmer dat
datikikjejegeen
geenkussens
kussenskan
kangeven....
geven ....maar
maarwel
wel
—
toen ze
ze naast
naast elkaar
elkaarzaten
zatenen
enhij
hijboog
boogzich
zichnaar
naarhaar
haar
kussen, lachte hij toen
toe, met zijn
zijn arm
arm om
om haar
haar taille,
taille, om
om haar
haartetezoenen.
zoenen.
- Laat dat nou,
nou, Henk,
Hellk,riep
riepze
zeweerstrevend
weerstrevend uit. Doe me nou
nou een
een
—
groot pleizier
pleizier en begin
begin niet
niet met
met zulke
zulkemalle
malledingen.
dingen.Wij
Wijzijn
zijngeén
geen
dreigend met
met den
den wijsvinger
wijsvinger zei
zei ze
ze theatheakinderen •••• En spottend, dreigend
kinderen....
God en
en 't dorp zien ons.
traal: Pas op! God
••.• en 't dorp....
dorp .... maft....
maft ....
- God neemt er persé genoegen mee, schat
schat....
—
maft....
maft .... Toe,
Toe, Natascha,
Natascha,laat
laatikikjejenou
noueen
eenkeer
keerzoenen
zoenenom
omjeje te
te bedanbedangekomen bent....
bent .... en
en dan
dan nog
nog één
één keer
keer omdat
omdat jejeer
erom
omtete
ken dat je gekomen
stelen uit ziet.
ken arm
Enweer
weersloeg
sloeg hij
hijzijn
zijnster
sterken
arm om
omhaar
haarsmalle
smalle
ziet. En
schouders. Zij
Zij zag
zag zijn oogen
oogen zinnelij
zinnelij k dronken, zijn mond
mond rood
roodvan
van
begeerte open en voelde zijn blonden kop
kop zoo
zoo zalig
zalig dicht bij
bij dat
datze
ze
alle energie
energie het
het woedende
woedende verlangen
verlangen moest
moest onderdrukken
onderdrukkenom
om
met alle
haar lippen op de zijnen te
te zoenen.
zoenen. Gemaakt
Gemaakt driftig
driftigen
enkoppig
koppigweerweeraf.
de zij hem af.
doe dat niet.
-— Henk!
Henk! doe
niet. Moest
Moest ik
ik daarvoor
daarvoor naar
naar hier
hierkomen?...
komen? ••
Biecht
's eerlijk
eerlij k op....
op .... wat
wat wil
wil je....
je .... waarom
waarom wou
wou jejeme
mealléén
alléén
Biecht nou 'S
spreken?
spre ken?
'n zoen,
zoen, herhaalde
herhaalde Henk
Henkdrenzerig
drenzerigais
aiseen
een
-— Geef me dan eerst 'n
kind
hij keek
keek haar
haar daarbij
daarbij hulpeloos
hulpeloos aan.
aan. Onrust
Onrustkwelde
kwelde hem.
hem.
kind en hij
z'nhuid;
huid;een
eenwarboel
warboelvan
van gedachten
gedachten
Zenuwprikkelingen tintelden
tintelden op
op z'n
en brokstukken van
van zinnen
zinnen kolkten
kolkten draaiend
draaiend door
door zijn
zijnhersens.
hersens. Hij
Hij
niet, om
om 't'tgesprek
gesprek
vond 't juiste woosd en de kristal heldere gedachte niet,
over
verleden, zonder
zonder argwaan
argwaan te wekken,
wekken, te
te beginnen.
beginnen. Een
Een
over haar verleden,
bijna onweerstaanbaar
onweerstaanbaar verlangen
om
haar
te
kussen,
verjoeg
als
de
verlangen
te kussen, verjoeg als de
warme
grauwe uchtend nevels,
nevels, zijn pedante
pedante ernst
ernst en
ende
de
warme jonge
jonge zon
zon grauwe
mooist
plannen.
mooist beredeneerde plannen.
hij zoekend
zoekend naar
naar woorden
woorden als
als een
een verliefden
verliefden
-— Lieveling,
Lieveling, zuchtte hij
schoolmeester,
je van
van me?
me?
schoolmeester, hou je
- Dat lijkt nou precies
precies op 'n vraag
van
vraag uit zoo'n Fransche thema van
vroeger,
Natascha luid
luid lachend.
vroeger, spotte Natascha
-— Je
giftig, zei Henk ontstemd.
je bent giftig,
buitengewoon galant....
galant .... je maakt
maakt hier
hier vorderingen.
vorderingen.
-— En
En jij, buitengewoon
Maar toen zwegen
zwegen beiden plotseling
plotseling als
als vermoeid
vermoeid om
om 't voortdurend gekibbel. Zouden ze
ze nu
nu ook
ook dit
ditoogenblik
oogenblikweer
weerdoor
doorvinnige
vinnige
beiden, als
als ze
ze zwegen
zwegen een
eenzuizuiwoorden
woorden gaan bederven? Ze voelden beiden,
vere toenadering. Dan leek de wereld, de toekomst,
vere
toekomst, het
het leven
leven anders
anders
en schooner.
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Sprakeloos
ze over
over de
de zacht
zacht golvende,
golvende, lila
lila heide,
heide, naar
naar de
de
Sprakeloos tuurden ze
fhlwe1ige
groenemastbos2chen
mastbosschen en
en de
de lange
lange rij kaarsrechte
kaarsrechte pofluwelige zwart
mart groene
pulieren die in
in het
hetwemelende
wemelende stofgoud
stofgoud fijn
fijn en
enrank
ranktegcn
tegcnden
denzcezeeToor hun
hun voeten
voeten lag
lag rillend
rillend en
en blin
blingroenen avondhemel stonden. Voor
kend vol gele licht wiebelingen
wiebelingen het
het lauwe,
lauwe, blauwe
blauwe ven.
ven.
De ongenaakbare
ongenaakbare rust der
der onafzienbare
onafzienbare heide,
heide, stilde
stilde hun
hun strijdstrijdhun laaiende
laaiende begeerten.
begeerten.
lustige
lustige gedachten en hun
Henk leide zijn zachte hand in
in Natascha's
Natascha'sschoot.
schoot.Inniger
Innigervoelden
voelclen
zij
geluk hier
hier saam
saam te
te zijn.
zijn.
zij 't geluk
hoofd niet te bewegen,
dorst 't hoofd
bewegen, bang dat
dat het
het geluk
geluk haar
haar
Natascha dorst
ontglippen zou. Zij bleef
bleef recht voor
voor zich uit
uit staren
staren naar
naar den
denhorizon,
horizon,
waar
brandend roode
roode zonneschijf
zonneschijf langzaam,
langzaam, in een
een krocht
krochtvan
van
waar de brandend
zwart violette
violette wolken,
wolken, wegzakte.
wegzakte. Muggen
Muggen en
en libellen
libellen gonsden
gonsden door
door
de lucht. Zuchtend
Zuchtend leek
leek de
deheete
heeteaarde
aardeden
denkoelen
koelenblauwen
blauwenzomerzomerbeiden.
nacht te beiden.
nietheerlijk
heerlijkvinden
vindenom
omzoo
zoo
- Natascha fluisterde Henk,
Henk, zou
zou je
je 't'tniet
avond
buiten te
te gaan?....
gaan? .... Zij
Zij zweeg,
zweeg, gelukkig
gelukkig glimavond aan
aan avond naar buiten
ikdat
datwe
wein
in 't Beiersche
lachend om zijn fantasie. Vannacht
Vannacht droomde
droomde ik
hoogland
waren
....
jij
en
ik
..••
Ik
zie
nog
de
groote
woonkamer
voor
hoogland waren....
ik.,.. Ik zie nog de groote woonkamer voor
den
me
•... 't Was
Was winterdag. Groote houtblokken laaiden krakend in den
me.,..
Ikliep
liep tegen
tegen de
de helling
helling van
van den
den berg
berg naar
naar huis
huistoe
toeen
en
breeden haard. Ik
zag jou voor het raam zitten....
zitten .... je
je keek
keek over
over de
de ingesneeuwde
ingesneeuwde wouden
wouden
en 't blanke
het dal....
da!. •••
blanke dorp in het
Droomerig
tuurden
zijn
oogen over
over de
deeindelooze
cindelooze heide.
heide.
Droomerig
zijn oogen
mee.
- Natascha, drong hij zacht overredend aan, toe, ga met me mee.
fijne
Als de
de winter
winter komt gaan
gaan we
weinin't'thoogland
hooglandwonen.
wonen.Hou
Hou je
je van
van de fijne
droge sneeuw, van de zwarte stille wouden met
met de
de roode lijsterbessen
donkere kamers?
kamers? Hou
Houjejevan
van't'tzilverig
zilveriggetjingetjinals vochtige monden in donkere
Hou
je
van
de
hooge
klokkeket
der
belletjes
in
kristal
klare
nachten?
kel
in kristal klare nachten? Hou je van de hooge klokkeecho's in dal
dal en
en bergpas?
bergpas? 't'tWas
Was
tonen der dorpskerken?
dorpskerken? Ken je de echo's
zie ons in den
den schemer
schemer bij
bij het
het houtvuur
houtvuur zitten;
zitten;en
en
geen
.... Ik zie
geen droom
droom....
's avonds
avonds -— wat
saamonder
onder
watzijn
zijnde
deavonden
avondendiep
diepblauwen
blauw enstil
stil- saam
mooiste, liefste
liefste
het warme gele lampe schijnsel, leunen we over onze mooiste,
boeken... Ver
boeken...
Ver van
van de
destuggen
stuggenzonder
zonderliefde,
liefde,zonder
zonderidealen.
idealen.Maar
Maar
dicht bij de goeden
goeden die
die naar
naar schoonheid,
schoonheid, liefde
liefde en
en vriendschap
vriendschap zochzochHun geest
geest kunnen
kunnen we
we altijd oproepen. Hun
Hun ziel
ziel beluisteren,
beluisteren, hu
hunn
ten. Hun
muziek zingen en spelen. Er is zoo weinig noodig Natascha om geluk-muziekngspl.ErzoweingdNatschomelukga je
je met
met mij
mij mee?
mee?
kig
.... Toe,
Toe, Natascha,
Natascha, ga
kig te zijn
zijn....
Een fijne
fijne bijna onmerkbare spotlach trilde om
om haar mondhoeken..
mondhoekeIL
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- Fantast, zei
zei ze.
ze. Welke
Welke rol
rol had
had jejemij
mijtoegedicht?
toegedicht? Moet
Moetikikzoo
zoo
—
En wat
watzal
zalgebeuren
gebeurenwanneer
wanneerjeje
mee trekken
trekken op
opgoed
goedgeloof?
geloof? En
maar mee
vervlogen en
en de
de werkelijkheid
werkelijkheid alleen
alleen nog
nogaanwezig
aanwezig is?
is? WitteWittefantasie vervlogen
één uur....
uur .... en
endan....
dan ....en
endaarna?
daarna?
broodsweken duren soms één dag, één
broodsweken
lang duren,
- Ons geluk zal heel
héellang
duren, antwoordde
antwoorddehij.
hij.We
Wemoeten
moetenonze
onze
gedachten cultiveeren,
cultiveeren, heel
heel zorgvuldig,
zorgvuldig, net
de tuinman
tuinman zijn
zijn
gedachten
net als
als de
Maar een
een plotseling
plotselingee twijfel
twijfel deed
deed hem
hem zwijgen.
zwijgen.
rozen. Maar
Leven leek
leek veeleischend
veeleischend en
en moeilijk
moeilijk zoodra
zood ra zij
zii aan
aan daden
daden en
en
't't Leven
werkelijkheden
dachten. Henk
Henk keek
keek met
met nuchtere
nuchtere oogen
oogen naar
naar het
het
werkelijkheden dachten.
en zag
zag de
de goudgele
goudgele grillige
grillige lijnen
lijnen die
die diep
diep in
inde
delila
lilaheide
heide
landschap en
eerstals
als zanderige,
zanderige,mulle
mullepaden
padenen
enkarsporen,
karsporen,waarwaarkerfden, voor 't't eerst
over zwoegende
mensc11en hijgend
hijgend voorttobvoorttobzwoegende paarden en zweetende
zweetende menschen
Nog trachtte
trachtte hij
hij zijn
zijn fantasie
fantasie met
met de
de werkelijkheid
werkelijkheid te
te stemmen.
stemmen.
den. Nog
in duffe
duffe
Maar zijn
zijn blije
blije droomerijen
droomerijen verlepten
verlepten als
als frissche
frissche bloemen
bloemen in
binnenkamers.
heete binnenkamers.
herinnerdehij
hij zich
zich weer
weer glashelder
glashelder waarom
waarom hij
hij Natascha
Natascha ververToen herinnerde
verledenpolsen.
polsen.
hierheen te
te komen.
komen. Hij
Hij moest
moesthaar
haarover
over't'tverleden
zocht had hierheen
Het gesprek
gesprek drensde
drensde over
over daagsche
daagsche dingen.
dingen. Toch
Toch nam
nam de
despanning
spanning
keken elkaar
elkaar niet
niet meeriaan,
meernan, bang
bangde
desluimerende
sluimerendearglistige
arglistigegegetoe. Ze keken
wekken. Ze
Ze spraken
spraken over
over muziek
muziek en
encomponisten
componisten die
die ze
ze
dachten, te wekken.
en
beiden liefhadden. Onschuldig,
Onschuldig, argeloos
argeloos kabbelden
kabbelden de
de woorden;
woorden; en
bemerkten niet dat
dat hun
hunschuwe
schuwe gedachten
gedachten onbewust
onbewust in
in één
éénzelfde
zelfde
bemerkten
richting stuwden. Al
Al verder,
verder, al
al sneller
sneller als
als twee
twee bloemen
bloemen tegen
tegeneen
een
pijlsnelle vaart door den
den stroom
stroom loslos-en
enmee
mee
oever gedreven plots in pijlsnelle
worden gesleurd.
gesleurd.
-— Er zijn van die Russische
Russische en
en Tsjechische dansen die me dronken
dronken
rnaken als
als champagne,
champagne, riep
riep Nathalie
Nathalie verrukt uit. Als
die muziek
muziek
maken
Als ik die
niet als
als een steenen
steenen pop
pop op
op mijn
mijn stoel
stoel blijven
blijven zitten.
zitten.Als
Als ik
ik
hoor kan
kan ik niet
het rhythme maar
maar hoor
noor dan
dan voel
voel ik
ik een
eenonbedwingbare
onbedwingbare lust
lust om
om tete
gaan dansen. Ik weet niet hoe
hoe het
het komt.
komt. Alles
Alles begint
begint te
te trillen
trillen en
en sidsidderen
....
eren....
d
-— Sint Vitus dans?
dans? spotte Henk.
Hcnk.
wil zei
dewerkelijkheid.
werkelijkheid.
-— Noem
zooals je wil
Noem het zooals
zei ze.
ze. Maar 't't isis de
jij zoo noemt, smaalde
smaalde hij.
hij.
-— Wat
Wat jij
Dron
-— Nee!
als de
de hei
hei en de dennen
dennen daar
daar voor
voor ons. Dron
Nee! het
het isis zoo
zooreeël
real als
ken,
Kun jij
jij je
je zoo'n
zoo'n gevoel
gevoel
ken, gek,
gek, krankzinnig maakt die muziek me. Kun
niet voorstellen.
voorstellen.
Hij
hoofd. De
De lang
lang treuzelende
treuzelende onrust
onrust en
en verre
verre nog
nog
Hij schudde
schudde 't hoofd.
zwakke
zeezwakke vijandigheid
vijandigheid versomberden
versomberden zijn
zijn zonnige
zonnige denken.
denken. De zee-
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groene avondhemel leek kil en grijs, de kleurige
kleurige heide
heide dor
doren
engrauw.
grauw.
zij nu
nuvlot
vlot
Hij zweeg en verried zijn
zijn verstarring
verstarring niet.
niet.Zweeg
Zweeg terwijl
terwijl zij
als sprak
sprakze
zeover
overeen
eenderde
derde
haar levenservaring vertelde.
vertelde. Soms
Soms was
was 'tti:als
met eenige belangstelling maar zonder opwinding
opwinding of
of stemverheffing.
stemverheffing.
Achteloos
heidekruid of zinnend turend
turend naar
naar het
het
Achteloos spelend
spelend met
met wat
wat heidekruid
late gouden
late
gouden licht, dat nog
nog steeds
steeds te branden
branden stond
stond achter
achter de
dekoper
koper
glimmende stammen der dichte dennen wouden.
glimmende
wouden.
zei ze eenvoudig.
eenvoudig. Daarom
Daarom kun
kun jejealles
allesvan
vanme
me
-— Ik hou van je, zei
Zal dan
dan gemakkelijker
gemakkelijker voor
voor je
je zijn
zijn om
omvoor
voor goed
goed heen
heentete
weten.
weten. 't Zal
bij Montagno....
Montagno ••.•de
deconcertmeester
concertmeestervan
vande
deopera.
opera.
gaan
.... ik studeerde
gaan....
stuaeerde bij
Je kent hem
hem geloof
geloof ik. Hij
Hij gaf
gaf mij viool
vioolles.
m'n zuster
zuster
les. Ik woonde bij m'n
in de Uhlandstrasse.
Uhlandstrasse. Tweemaal
Tweemaal 's weeks
kreeg ik les
weeks kreeg
les bij
bij hem thuis.
'n Uur,
Uur, soms
soms twee
twee uur
uur als
als ie
ie in
in 'n goed
hield van
van
goed humeur was. Hij hield
m'n spel.
spel. Temperament
Temperament zei
zei hij altijd. Met studie
studie zou
zou ik
ik 't'teen
eenheel
heel
stuk brengen.
brengen. Maanden
Maanden lang
lang ging
ging alles uitstekend. Ik
Ik studeerde
studeerde hard
hard
en ik maakte flinke vorderingen.
vorderingen.Bezocht
Bezochtdikwijls
dikwijlsconcerten
concertenen
enleerde
leerde
gemakkelijk.
gemakkelij k.
zuchtend~
Ze zweeg
zweeg een oogenblik, diep zuchtend.
-— Herinner
jij je nog
nog dat
dat ballet
ballet van
van de
deRussen?
Russen? Karsovina
Karsovina en
en
Herinner jij
Njinski?
Henk knikte
knikte toestemmend.
toestemmend. Hij
Hij verwonderde
verwonderde zich
zich vaag,
vaag, wat
wat had
had
dat ballet met haar
haar verhaal
verhaal uit
uit tete staan?
staan?
avond na
na avond
avond heen
heen
- Montagno was zoo
zoo enthousiast, dat hij er avond
Ik moest
moest er
er ook
ook heen,
heen, zei
zei
ging en
en 's middags de repetities bijwoonde. Ik
dat ballet
ballet een
een onbeschrijfelij
onbeschrijfelijken
'k HerHerhij. Op mij maakte dat
ken indruk.
indruk. 'k
inner me
me nog
nog hoe
hoe ik
ikals
als onder
ondernarcose
narcoselicht,
licht,ijl,
ijl,onwezenlij
onwezenlijk
de voorvoork de
stelling
stelling beleefde.
beleefde.Soms
Somsvoelde
voeldeikikmuziek
muziekenenrhythmus
rhythmuszoo
zooover
overmtn
'n
rillen en trillen als stond ik onder een
lijf rillen
een koude
koude dan
dan weer
weer onder
onder een
een
Dat dansen had
had me
me zoo
zoo opgezweept,
opgezweept, dat
dat ik
ik er
er
gloeiend
gloeiend heete douche. Dat
's nachts niet van kon
kon slapen.
slapen. In
Inmijn
mijnverbeelding
verbeeldingzag
zagik
iktelkens
telkensweer
weer
Ikwas
was niet
niethysterisch.
hysterisch.
het Bachanaal, wellust van kleur en beweging...
beweging ... Ik
Muziek wond me wel op, maar m'n zinnen
zinnen gingen
gingen toch
toch nooit
nooit aan
aan den
onderhypnose
hypnose heb
heb
haal. Als
Als ik
ik er
er nu
nu aan terug denk is het me alsoflk
alsonk onder
gestaan
.... Volg
Volg je me, jongen? vroeg ze timide.
gestaan....
- Woord voor woord antwoordde hij
nuchter.
hij rustig en nuchter.
kwam vrijdag's
vrijdagts bij
bij Montagno.
Montagno. We
We spraken
spraken slechts
slechts over
over de
de
-— Ik kwam
Russen.
Njinski en
en hoe
hoe Karsovina
Kàrsovina gedanst
gedanst hadden.
hadden.Plotseling
Plotseling
Russen. Hoe Njinski
nam hij mijn viool
viool en speelde
de l'amour
l'amour
speelde het motief uit de triomphe de
ik dweepte
dweepte veel
veel meer
meer met
met de
de Slavische
Slavische dansmuziek;
dansmuziek;
van Lully. Maar
Maar ik
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en toen hij een paar maten van het ballet
ballet Zwanenfee
Zwanenfee van TschaikovsTschaikovsky speelde,
hij lachend uit: daar
daar kan
kan iedereen
iedereen op
op dansen+
dansen. PrePrespeelde, riep
riep hij
beer jij eens, zei
tn paar
paar onbeholpen
onbeholpenpassen,
passen,verbeterde
verbeterde
zei hij.
hij. Ik maakte 'n
die toen. Strekte
Strekte de
de beenen
beenen en
en herinnerde
herinnerdeme
meals
alseen
eenprachtig
prachtig schilderij plotseling de houding van
van Karsovina.
Karsovina. Hij
Hij speelde
speelde verder,
verder, verversnelde het tempo. De muziek hitste mijn bloed op. Ik
Ik vond
vond me
me niet
niet
snelde
ik een
eensjaal
sjaalen
en
kinderachtig
belachelij k meer.
sofa nam
nam ik
kinderachtig of
of belachelijk
meer. Van
Van de sofa
zwaaide
hinderde-.
zwaaide met
met het ding als een
een balletdanseres.
balletdanseres. Maar het corset hinderde
me. Wacht even zei ik. In tn oogenblik was ik in de achterkamer. me.WachtvnzikI'ogeblwasindchtrkme.
Gooide
corset uit, knoopte
knoopte m'n
mtn jurk
jurktoe
toeen
enluisterde
luisterdemet
metbonkend
bonkend
Gooide tt
't corset
ik er
er aan
aan terug
terug denk,
denk, zie
zie ik
iknog
nog
hart naar Montagno's
Montagnots spel.
spel. Wanneer
Wanneer ik
altijd dat afschuwelijke
afschuwelijke rood
een
rood pluchen
pluchen tafelkleed
tafelkieedvoor
voorme
me met een
Cha\selonguemet
meteen
een
creme-witte looper.looper.-Hu!
Hu! zoo
zoo grof ordinair. 'ntnChaiselongue
akelige kussens. 'n
tn Hooge
Hooge mahoniemahonienagemaakten
en tn
nagemaakten kelim en
'n paar akelige
houten
ja.... en
en-dan
lauwer kransen met
met
- clan verdroogde
verdroogde lauwerkransen
houten spiegelkast.
spiegelkast. 00 ja....
verkleurde linten.
linten. Er hing een
verkleurde
een lucht in
in de
de kamer
kamer van
van sigaretten
sigaretten en
en
Ik weet
weet nog
nog hoe
hoe m'n
m'nopwinding
opwinding even
even neersloeg.
neersloeg. 'k
tk Vond
Vond me
me
tabak. Ik
zelf mal.
mal. Toch,
Toch, omdat hij doorspeelde begon ik opnieuw te dansen. ik
Ik
kwam er weer in. Hij moedigde
mordigde mij aan. Ik
Ik voelde
voelde den
den rhytmus
rhytmusdoor
door
m'n
heftiger electrische
electrische stroomen.
stroomen.Elke
Elkezenuw
zenuwelke
elke
'n lichaam in telkens heftiger
Ikdanste
dansteals
alsin
in een
eenroes,
roes, gedachteloos.
gedachteloos. Hoe
Hoe ik
ikdanste?
danste? ik
ik
spier trilde. Ik
wist
niet .... De
De kamer
kamer werd ij1
ijl als
waarin m'n
mtn lichaam als
als
als lucht, waarin
wist tt
't niet....
iK~ hoe
hoe ik
ik er
er gekomen
gekomen was
was wist
wist ik
ik
stof opgenomen
opgenomen werd
.... Toen lag
lag ik,
werd....
niet, in de achterkamer
achter kamer op
op de
de sofa.
sofa. Montagno
Montagno stond
stond naast
naast me.
me. Ik
Ikzag
zag
zweetdroppels op z'n
ztn voorhoofd.
voorhoofd. Hij
Hij hield
hield een
een glas
glas water
water in
in de
de hand.
hand.
Ik moest even glimlachen om z'n
ztn strakke
strakkebolle
bolleoogen
oogenwaarmee
waarmeehij
hij mij
mij
zoo vreemd aankeek. Toen
Toen streelde
streelde hij
hij me
me met
metzijn
zijn lange
lange dunne
dunnehand
hand
over
wangenenm.'n
mtnharen.
haren.Dat
Datmaakte
maakteme
me rustig.
l'ustig. 't Was of ik zoo
over mtn
'n wang
in zou slapen, half
half bewust.
bewust. Weg
Weg gleed
gleed op de
de klanken
klanken van
van een
een heel
heel
Ik hoorde
hoorde heel
heel vaag een stem. Iemand kuste
kuste me.
me.
fijne sordino muziek. ik
ik
Weerloos
alles .... en gek....
gek .... instinctmatig
instinctmatig verzette
verzette ik
Weerloos liet
liet ik
ik alles
alles toe,
toe, alles....
me tegen
krijgen van
van een
een kind....
kind ....terwijl
terwijlikikererniets....
niets ....niets
nietsvan
van
tegen het krijgen
Ik ben
ben van
van
af wist. Mijn opvoeding was prachtig, zei ze met een sneer. Ik
hem weggegaan,
weggegaan, maar
toch
weer
teruggekomen.
Die
krankzinnige
maar
weer teruggekomen. Die krankzinnige
begrepen. Ik
Ikverafschuwde
verafschuwde die
dieploertige
ploertige
willeloosheid
willeloosheid heb
heb ik nooit begrepen.
afzichtelijkgore
gore licht
licht van
van een
een smalle binnenplaats.
binnenplaats.
achterkamer
met 'tttafzichtelijk
achterkamer met
Verfoeide
met dat
dat roode
roode
Verfoeide die
die sofa
sofa met
met het geverfde kleed. En die tafel met
was 'ntn nachtmerrie
nachtmerrie voor
voor me.
me.
pluchen ding, 'ttt was
Haar stem klonk
klonk als snikken. Maar
Maar vast
vast tuurden
tuurdenhaar
haargroote
grooteoogen
oogen
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het ven
ven dat
dat als
als een
een bronzen
bronzenplaat
plaatvol
v,i1glanzende
glanzendeeniaillekleuren
emailleldeurentete
over het
bruinen ring
ring der
der heide.
heide.glinsteren lag
glinsteren
lag in den bruinen
- 'k
'k Was vijftien, zei
zei ze
m'n
ze toonloos.
toonloos. Wanneer
Wanneer er
er in
in 't huis van m'n
—
zuster iets over de slaapkamer
slaapkamer geheimen
geheimengezegd
gezegd werd,
werd,hield
hieldzij
zij plotseplotseZuster
ling een vinger voor den mond.
mond. Zus
Zus mocht
mocht't'tniet
ni.etlaooren.
hooren.Die
Diewas
'ivas nog
nog
kind. Met
Methalve
halve woorden
woorden spraken
sprakenze.
z;è dan. Zusje
Zusje snapte er
er dan
dan
zoo'n kind.
van. Nog
Nog zóó
zóó naicf.
naïef. Speelde
Speelde met
met de
de poppen
poppen en
en ging
ging een
een uur
uur
niets van.
later .... 00 God!
God!hoe
hoestom
stomzei
zeize
z.eplots.
plots.Haar
Haarmond
mondbleef
bleefals
als na
na een gil
gil
later....
ze diep
diep om
om op
op adem
adem te
te komen.
komen. Toen
Toen ververopenstaan. Weer zuchtte ze
zij:
volgde zij:
spraken over
over kinderlijke
kinderlijke liefdes
liefdes avontuuravontuur- Mijn vriendinnetjes spraken
begreep dat ik
ik al
al torenhoog
torenhoog boven
boven al
al die
die dingen
dingen uituittjes. Niemand begreep
stond. Dat
Dat ik
ikreeds
reedsalles
alleswist,
wist,alles
alles en
enhun
hunspel
spelmeespeelde
meespeeldealsof
alsofdie
die
Het geheim
geheim was
was me
me lief.
lief. Ik
Ikhield
hield
geheimen raadsels voor me waren. Het
toen ontmoette
ontmoette ik
ikop
opeen
eender
derconcerten
concerten'n'njongen
jongen
van die stilte. Maar toen
achttien. Zoo'n
Zoo'nbleeke
bleekemet
metvlasachtige
vlasachtigemuzieklokken,
muzieklokken,
van 'n jaar of achttien.
vergeet
me niet oogen.
oogen. Wij
Wij zagen
zagen elkaar
elkaar dikwijls
dikwiils en
en spraken
spraken over
over
vergeet me
Ik werd
werd echt
echt verliefd
verliefd
muziek en toekomst.
toekomst. Hij
Hij speelde piano, ik viool. ik
het
omdat hij zoo ascetisch, zoo zonder rood bloed was. Plots verdroot
verdroot het
me om nog
nog langer
langer naar
naar Montagno
Montagno te
te gaan.
gaan. Mn
l\/1'nheele
hee1efamilie
familiewas
was
me
woest. Ik bleef koppig. Ik
Ik leefde
leefde weer als 'n echt
echt kind.
kind. Troostte
Troostteme
me
woest.
met verliefde briefjes, bloemen
bloemen en
en chocolade.
chocolade. Ik
Ikverachtte
verachttem'n
m'nviool.
viool.
te lezen.
lezen. Schreef
Schreefnovellen
novellen en
en fabriceerde
fabriceerde slechte
slechte
Begon rijp en groen te
Schoppenen
gedichten. Blokte me
me suf
suf op
op Nietzsche's
Nietzsche's "Immoralist"
„Immoralist" en
hauer's „Metaphysik
"Metaphysikder
derGeschlechtsliebe."
Geschlechtslieb'?"Op
Opm'n
m'nzeventiende
zeventiendewas
was
ik geestelijk zoo
meesten me
me voor
voor 'n
'nsoort
soort
zoo gedesiquilibreerd,
gedesiquilibreerd, dat de meesten
"schenie"
aanzagen. Liefdes
Liefdesgeschiedenissen
geschiedenissen gingen
gingen en
en kwamen
kwamenels
als
,schenie" aanzagen.
inslapen de
de revue
revue laat
la;;,t
mooie
mooie en
en leelijke
leelijke gedachten.
gedachten. Als
Als ik
ik ze
ze voor 't't inslapen
passeeren zie ik slechts onverschilhge
onverschillige gezichten
gezichtendie
dieme
mezelfs
zelfs geen ontroering
ik er
er even
even
roering of zinnelijke
zinnelijke huiver meer bezorgen. Soms schrik ik
van als bij 't zien van levende panopticum
panopticum figuren.
figuren.
-— Hoe
lang duurde
duurde die....
die .... die....
die .... geschiedenis
geschiedenis met
met dien .... hoe
Hoe lang
.... Montagno....?
Montagno ....? vroeg Henk, uiterlijk
uiterlijk ong.enaakbaar.
o!'genaakbaar.
noem
noem je
je hem
hem....
-— Wat doet er dat toe,
toe, antwoordde
antwoorddeze
ze plotseling
plotselinggeirriteerd.
geïrriteerd.Vraag
Vraag
ik jou over dag en uur van jouw liefdes histories? Ik hou'
hou' er
er geen
geen dagdagbo~k
boek op
op na.
gelukkigen, vroeg
vroeg hij
hij grof.
grof. Hij
Hij zag
zag hoe
hoe zijn
zijn
- Wie
Wie waren de andere gelukkigen,
woorden
haar neerkwamen.
neerkwamen. Een
Een giftige
giftige vijandigheid
vijandigheid
woorden als
als steenen
steenen op haar
blikte
tegen.
blikte hem tegen.
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en alleman,
alleman, antwoordde
antwoordde ze
ze en schudde het opgerichte trot---- Jan
Jan ,en
in verzet.
verzet.
sche hoofd
hoofà als een
een steigerend
steigerend paard
paard in
- Hoe schandelijk,
terwijl de tranen
tranen in
in zijn
ûjn
schandelijk,zei
zei hij
hij verbleekend
verbleekend terwijl
oogen
welden. Hij
Hij sloeg
sloeg beide
beide handen
handen voor
voor 't't gelaat.
gelaat.
oogen welden.
ben hier
hier op
op
- Bewaar
Bewaar je
je kritiek
kritiek voor
voor later
later sprak
sprak ze
ze grimmig.
grimmig. Ik ben
jouw verzoek gekomen oryx....
om •••• om
.... te
Dat wilde
wilde je
je immers.
immers.
om....
te biechten.
biechten. Dat
né;lief was
was om
om dat
dat niet
niet te
tevoelen?
voelen?
Dacht je dat ik zoo naief
keek op,
zij naast
naast here
hem zat.
zat. 't'tPrachtige
Prachtige hoofd
hoofd
Hij 'keek
op. Zag
Zag hoe
hoe rustig
rustig zij
met de zacht ovale kin steunend in de slanke handen, de elbogen op
op
de hoog
hoog getrokken
getrokken knieën.
knieën. Flink
Flink zochten
zochten de
de amber
amber bruinbruine: oogen
oogen
naar
laatste licht dat
dat smeulde
smeulde achter
achter de
dezwarte
zwartedennestammen.
dennestammen.
naar het
het laatste
Vast
gesloten
streepten
de
roode
lippen
in
het
blanke
gelaat.
Vast gesloten streepten
in het blanke gelaat.
- Is
verschilof
ofrnannen
mannen of
of vrouwen
vrouwenhet
hetzelfde
zelfdedoen?
doen?vroeg
vroegze.
ze.
Is er een verschil
vrouw, dat
dat meisje
meisjemee
meeging?
ging?Waarom
Waaromjejejeje
Weet jij waarom je met
met die vrouw,
liefhad?
zinnen dien nacht
nacht wel
wel en
endien
diennacht
nachtniet
nietkoelde?
koelde?Waarom
Waaromjejeliefhad?
dat?
Waarom
opgewekt? Weet
Weetjeje dat?
Waarom je wellust
wellust werd opgewekt?
- Omdat
haperend •••• lief
lief hebben....
hebben ....dat
datzal
zal wel
Omdat ik liefhad, zei hij haperend....
voldoende
gepijnigd ....Maar
Maargisteren
gisterenen
enalle
alledagen
dagen
voldoende zijn, stotterde hij gepijnigd....
ik waarom
waarom ik jou begeerde....
begeerde .... omdat
omdat ik
ik je
je
die achter ons liggen, wist ik
lief had....
had.... vergoodde....
vergoodde ....
-----En
vervolgdezij
zij
Envan
vanavond
avond weet
weet je dat
dat je
je een
een fantasie vergoodde,
vergoodde, vervolgde
smalend. Nu
Nu weet
weet je
je dat
dat ik
ik niet
nietde
deheilige
heiligemaagd
maagdben
benvoor
voor wie
wiejejeme
me
Ikheb
hebdat
datfantasietje
fantasietjevan
vanjou
jouin
inelkaar
elkaar getrapt.
getrapt. Dat
Dat
gehouden hebt....
hebt....Ik
moest ik doen.
doen. Ik
Ik hou
houte
teveel
veelvan
van je
je om
om je
je te
te bedriegen.
bedriegen. Zij
Zij hield
hield plots
plots
op en keek
keek hem
hem diep
diep in
in de
deoogen.
oogen.Zag
Zaghoe
hoerampzalig
rampzalig hij
hij was.
was. Een
Een
liefde en
en deemoed
deemoedwelde
weldeals
alseen
eenbron
bronvan
vanlicht
licht
gevoel van moederlijke
moederlij ke liefde
in haar
haar verbitterden geest op. Heb
Heb ik je pijn
ze
pijn gedaan
gedaan jongen, vroeg ze
nuniet
nietmeer
meerals
alsgisteren?
gisteren?
medelijden. Zie
Zie je
je me
me nu
zacht gestemd door medelijden.
krachtloos over z'n knie
knie hing. In
In zijn
zijn stugstugZij streelde zijn hard die krachtloos
elke huiver
huiver van
van liefde
liefde en
en lust.
lust. Droef
Droèf en gelaten tuurde
tuurde hij
hij
heid doofde elke
ik nu
nu zoo
zoo
naar het
Ben ik
naar
het wezenloos
wezenloos lichtgeblikker over den ven-spiegel.
ven-spiegel. Ben
als een
een uur
uur geleden?
geleden? Is
Is
veranderd, vroeg
veranderd,
vroeg ze.
ze. Kijken m'n oogen niet als
gezicht vaal
vaal en
en oud
oud geworden?
geworden? Zijn
Zijn m'n
m'n lippen
lippen minder
minder heet
heeten
en
m'n gezicht
n
anders nu
nu ik
ik oprecht
oprecht geweest
geweest ben?
ben? Zijn
Zijn m'
m'n
rood? Klinkt m'n stem anders
rood?
Hebben die
dieanderen
andereniets
ietsdat
datvan
vanmij,
mij,
haren grauw of grijs geworden? Hebben
nog nooit
nooit
van mezelf was, gestolen?
gestolen? Zie mij
mij aan
aan jongen. Zóó heb ik nog
een man,
man, een
een vrouw,
vrouw, mezelf
mezelfaangezien.
aangezien. Laat
Laat je
je oogen
oogen niet
niet zoo
zooblind
blind
ik
staren. Toe,
lach om je
je leed
leed en
en denk
denk om
om mijn
mijn liefde.
liefde. Zoo
Zóo heb
heb ik
staren.
Toe, lach
lief gehad.
gehad. Spreek
Spreek nou
nou jongen,
jongen, zeg
zegnou
nouwat.
wat.Mij
Mij hindehindeimmers nooit lief
--
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ren die anderen
moeten ze dan
ren
anderen niet, waarom
waarom moeten
dan jou
jou in
in den
den weg
wegstaan?
staan?
Hoe
kan je liefde
liefde groot
groot geweest
geweest zijn,
zijn,wanneer
wanneerjejehaar
haar nu
nualalverloren
verloren
Hoe kan
hebt?
jij van bloesems wanneer ze in
in de
de modder
modder liggen?
liggen? vroeg
vroeg hij.
-— Hou jij
-— Je beeldspraak is niet vleiend, antwoordde
antwoordde Natascha
Nataschageraakt.
geraakt.Zie
Zie
ik er zoo bemodderd uit, spotte ze nerveus.
nerveus.
-— Ik kan je ziel niet zien.
Omdat je
je ziende
ziende blind en hoorende doof bent.
bent.
- Omdat
jouw eerste
eerste waarachtige
waarachtige echte liefde,
liefde, smaalde
smaalde hij
hij en
en
-— Ik ben dus jouw
begon toen zachtjes te fluiten.
fluiten.
Zij
teleurgesteld. Begreep
Begreephij
hij haar
haar niet
niet of
of wilde
wilde
Zij zweeg mokkend en teleurgesteld.
hij haar
haar niet
niet verstaan?
verstaan?Probeerde
Probeerdehij
hijmet
methaar
haare\!n
een flirt
flirt spelletje te
hij
te
Zij bestudeerbestudeerspelen of
of vocht
vocht hij
hij met
met z'n
z'nijdelheid
ijdelheiden
enjaloerschheid?
jaloerschheid? Zij
de aandachtig zijn uiterlijk
uiterlijk koel
koel en
en 'n beetje verdrietig
verdrietig gelaat.
gelaat.
jou voor de eerste mael gezien heb, liet ik m'n verleden
verleden
-— Sinds ik jou
in den
den steek.
steek.
hij.
-— Wat 'n opoffering, meesmuilde hij.
't meer dan
-— Voor mij was
was 'tmeer
ernstig. ik
Ik was
was voor
voor de
de
dan dat,
dat, zei
zei ze ernstig.
eerste maal
eerste
maal zinnenloos verliefd.
verliefd.
-— En morgen komt de andere...
andere ...., met zinrijkheid
zinrij kheid spotte
spotte hij.
hij.
ik zoo
zoo ben,
ben, vertel
vertel jij
jij mij
mij dan
dan eens
eens hoe
hoe jij
jij zult
zult hanhan-— Neem
Neem aan
aan dat ik
delen, wanneer je alledaagsche
alledaagsche liefde
liefqe de
de vuurproef
vuurproef moet
moet doorstaan.
400rstaan.
nutoevallig
toevalligniet
nietzijn
zijn—
- die
diejijjij
Waren dit de eerste bloesems
bloesems —
- die
die ze
zenu
voren bloesems
bloesems vernield?
vernield? Ben ik het
het
plukken? Heb je nooit te voren
wilde plukken?
eerste meisje —
- ik
ik bedoel
bedoelnatuurlijk
natuurlijk de
de vrouw
vrouw—
- waarop
waaropjij
jij verliefd
verliefd
is zou
zou je
je me
me
bent? Jouw eerste déceptie? En aangenomen dat het zoo is
dan voor nu en altijd, zonder een enkele
enkele maal
maal af
af te
te dwalen,
dwalen, dezelfde
dezelfde
groote waarachtige
waarachtige liefde toe kunnen
kunnen wijden
wijden als
als die
dieeerste
eerstemaal
maaltoen
toen
peilden? Kijk me eens
eens aan?
aan? Belieg je niet en
en huichel
huichel
we onze zieltjes peilden?
al was
was 't't voor
voor de
de éérste
éérste maal
maal in
in je
je leven.
leven. Je
Je durft
durft
Wees oprecht
oprecht al
niet. Wees
en voelt
voelt dat
dat elke
elke toetoegeen eerlijk antwoord
antwoord te geven, omdat je weet en
is.
stemming een leugen is.
dan nu
nu
- Maar
Maar als je dan toch alles
alles vooruit
vooruit weet,
weet, waarom
waarom doe
doe jeje dan
je verliefd
verliefd bent?
bent?·Waarom
Waarom ben
ben jejedan
dan hierheen
hierheen gekomen?
gekomen? Ik
Ik
alsof je
steunde hij.
hij. Je ziet door
door mijn geest,
geest, als
als 't't
word 7;00
zoo wanhopig moede, steunde
leven: op
op straat
straat door
door 'n beslagen venster. je
Je bemerkt
bemerkt de
de voorbijganvoorbijganleven
Dagen, maanden
maanden lang heb ik
ik
gers maar
maar je
je herkent
herkent hun
hun gezichten
gezichten niet. Dagen,
een kluizenaar
kluizenaar in de
de wereldstad
wereldstad geleefd
geleefd en
ensmarteli;
smartelijkk geleden
geleden
als een
onder deze liefde.
liefde. Pijnen
Pijnen van
van wellust,
wellust, pijnen
pijnen der
der scheiding,
scheiding,pijnen
pijnen
onder
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van verlangen. Ik heb
heb in
in den
den nacht
nacht.gesmeekt
gesmeekt om
om jeje bijzijn.
bijzijn. Overdag
Overdag
en
zocht
paar je in de straten.
straten. Midden
Midden in
in 't gewoel
zocht ik
ik naar
gewoel van meisjes en
vrouwen, van jongens
jongens en
en mannen
mannen zag
zag ik
ikplotseling
plotselingjouw
jouwoogen
oogen blinken. Tinten van
ken.
van herfstgoud
herfstgoud in
influweelig
fluweelig zwart,
ZW2.rt, jejelippen
lippenals
alsroode
roode
Ik zocht
zocht naar
naar jejewanneer
wanneer ik
ik droomend
droomend
bloemen in duistere kamers
kamers., ik
langs
blauwe meren
geur van
van jejelichaam
lichaam was
was me
me zoo
zoo
langs de
de blauwe
meren liep. De geur
m'n lippen
lippende
delucht
luchtzoenden
zoendenwaar
waarlinden
lindentetebloeien
bloeien stonstonhekend
bekend dat m'n
den, terwijl ik droomend
droomend wakend
wakend verheugd
verheugd door
doorde
develden
velden ging.
ging.Zoo
Zoo
je dat
dat elke
elke gedachte
gedachte aan
aanandere
anderemeisjes
meisjes en
lief,
zoo zielslief
zielslief had
lief, zoo
had ik je
vrouwen
kwam. Ik
vrouwen me
me als
alseen
eensacrilege
sacrilegevoor
voorkwam.
Ik ging het
het naakt
naaktvoorbij
voorbij
met ten
met
een blos
blos van
van schaamte
schaamte op
op m'n
m'n wangen
wangen en
en dorst
dorstniet
nietrondom
rondom
Ik was
.was een
een gek,
gek, een
een vreemdeling
vreemdeling in de
de wereld.
wereld. Ik
Ik tooide
tooide jeje
kijken.
kijken. ik
met witte bloemen, lelietjes van dalen en bleeke rozen. Ik
Ik werd
werd sensentimenteel en zong liedjes zonder zin, spelende
spelende rankende
rankende klanken.
klanken.En
En
nu
.... nu is 't uit,,,.
uit.... M'n bloemen
bloemen zijn
gedachten. Mijn
nu....
zijnverlept
verleptalsalsm'n
'n gedachten+
zoen ik
ik
zoeken is nutteloos. Jouw oogen vind ik overal. Jouw lippen zoen
hier, ginds. Jouw woorden hoor ik uit alle monden. Gisteren
Gisteren had
hadik
ikjeje
ik
bij alles wat me heilig was gezworen met dure eeden
eeden gezworen
gezworen dat
datik
ontrouw geworden
geworden was....
was .... Vandaag
Vandaag blijven
blijven de
de eeden
eedenin
in
je nooit, nooit ontrouw
m'n keel
keel steken. Ik
Ik kan
kan niet
nietbewust
bewust liegen.
liegen.
was een klank
klank in
in zijn
zijn stem
stem van
van ininZij luisterde stil aandachtig. Er was
Zij zag
zag hun
hun beider
beiderlippen
lippenals
alsroode
roode
gehouden hartstocht en wellust.
wellust. Zij
rozen
vaal kamerlicht.
kamerlicht. Zij
Zij snoof den geur
geur op
op van
van zijn
zijn lichaam.
lichaam.
rozen in vaal
Waarom dan die koelte
koelte tusschen
tusschenhun
hunbeiden?
beiden?Waarom
Waarom dat
dat schrijnende
schrijnende
Bestond de
de weelde
weelde der
der zinnen
zinnendan
dan
verdriet? Waarom die hallucinaties? Bestond
e~nzaamheid en
en negatie?
negatie? Alleen
Alleen in
in het
hetongestilde,
ongestilde,eeuwig
eeuwig
alleen in eenzaamheid
zij tegen
tegen haar
ha21'eigen
eigendroefgeestige
droefgeestigegedacagedachsmachtende
verlangen? Zou
Zouzij
smachtende verlangen?
ten in
in spotten
spotten en
enlachen,
lachen,weerstand
weerstandbieden?
bieden? Of
Ofzich
zichmaar
maargelaten
gelaten
meedrijven, zonder
zonder gedachten,
gedachten,zonder
zonderantwoord.
antwoord. 't Was
Was heuf
hem
laten meedrijven,
of 't bloed
bloed loom
loom en zwaar
zwaar door 't'tlichaam
lichaam vloeide
vloeide of bijwijlen 't hart
hart
zij onbewust
onbewustde
deblauw
blauw
stilstond.
Dronken van
van zinnenweelde
zinnenweelde sloeg
sloeg zij
stilstond. Dronken
dooraarde
met de
dezij-glinsterende
zij-glinsterendewimpers,
wimpers,als
alsvlinderwie
vlinderwieken
dooraárde leden met
ken
Als in
in een
een droom
droom
neder over de zacht brandende
brandendelampen
lampenvan
vanhaar
haarziel.
ziel.Als
woelde ze met haar naakte
naakte armen
armenin
inbergen
bergenbloedroode
bloedrooderozen
rozenenentrok.
trok
ze naar zich toe, dicht tegen
tegen haar
haar harde
hardeborsten
borstenwaaruit
waaruitbloeddropbloeddroppels regenden,
duwdeze
zetegen
tegenhaar
haarwangen
wangendie
dievan
vanschaamte
schaamteen
enblijd
blijdtegenden, duwde
schap
purperrood bloosden,
bloosden, drukte
drukte er
er diephaar
diephaar zoenende
zoenende lippen
lippen in
in
schap purperrood
was 't't of
of ze
terwijl de geuren haar lusten luwden en steigerden. Dan was
behoedzaam in een glad blank marmeren bad, vol water lauw warmbehodzamingl krenbad,volwturm
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van de
de heete middag zou,
zon, gleed; naakt, getooi.d
van
heu blar:w
getooid alleen met hetar
blanw
zwarte haren die zachtjes streelden over de schouders
schoudt"fs en den bn-igenbtiigenden rug. Naakt in den
den
den eenzamen
eenzamen tuin;
tuin; riilerd
rillendnaakt,
na2.kt,schuldig
~;chuldigzinnezinnelijk onder
onder de
blauwe schaduwen
schaduwenv~m
an iiersters
lijk
de huiverende
huiverende goud
goud blauwe
heesters en
en
boomen.
fijne wimpers naar de
de lijnen
lijnen en
en vorvorboonien. Zoo
Zoo tuurde ze door de fijne
men van haar
haar ranke
ranke beenen,
beenen!zoo
zoodun
dunen
ensmal
smalaan
aandedeenkels
enkelsals
alskincienkindci<polsen,
rond
eenvaas
vaasdedeharde
hardewelvende
welvende dijen.
dijer:..
polsen, maar
maar buigend rond
alsals
een
Zij
bloesem-wit nu smaller
smaller met
met tegen
tegel: natuurlijke
natuurlijke
Zij zag
zag haar handen bloesem-wit
vicieus puntige
puntige vingers die
die naar 'n rozenblad zochten
'n venusvicieus
:::ochten dat
dat als
als'11
venusschelp op
op het glinsterend
schelp
glinsterend water
water dreef.
dreef.
Ze schudde 't't hoofd
hoofd in
in afweer
afweer en
en trachtte
trachttemet
metgroote
gl'ooteinsp:
insp.:nning
de
tilling de
plaats
herinneren waar
waar ze
ze was.
was. Zij
Zij zag
zag weer
weer de
denu
nubronskleurige
bronskleurige
plaats te herinneren
heide en herkende het
het roerlooze
roerloo7.e watervlak
watervlak van het
het yen.
ven. Toen
Toenrichtte
richtte
ze langzaam
langzaam en
en als
als bevreesd
bevreesd het hoofd op naar
ze
naar den
den hemel.
hemel. Maar
Maarze
ze
glimlachte om haar angst.
angst. Als
Als goudvisschen
goudvisschell in
in een
eenzeegroenen
zeegrornenbokaal
bokaal
dreven de vederwolken boven
boven haar.
haar. Ontnuchterd
Ontnuchterdkeek
keekze
zevan
vanterzijde
terzijde
Flenk aan, die neerslachtig
Henk
neerslachtig suffend
suffend over
over zijn
zijn ontgoocheling
ontgoochelingde
deelbogen
e1bogen
op de knieën de kin in de handen steunend,
steunend, somber
somber naar
naar het
het donkere
donkere
dennenwoud tuurde. Zij
Zij vond
vond hem
hem plotseling
plotseling een
een beetje
beetje vervelend
vervelend
dennenwoud
met zijn
zijn gekwetste
gekwetste ijdelheid.
ijdelheid. tt
Was of hij
hij den
den martelaar
martelaar speelde.
speelde.
't Was
haar wrevel
wrevel en
en spot
spot op.
op. Haar
Haarzinnelijkheid
zinnelijkheidververDie gedachte hitste haar
schraalde. De angst
angst voor
voor een
een leeg
leeg en
en eenzaam
eenzaam leven
leven wekte
wekte de
de strijdstrijdlust weer in haar op. Onevenwichtig
Onevenwichtig dobberden
dobberden haar
haar gedachten.
gedachten. Hoe
Hoe
moest ze nu handelen.
handelen. Haar
Haar heele
heele wezen
wezen krijschte
krijschte om
om een
eendaad
daaden
en
bleef ze
ze daar
daar besluiteloos
besluiteloos in
inafwachting
afwa.chtingop
opeen
eenonweerstaanbare
onwecrsta2nbare
toch bleef
roerloos zitten.
zitten.Zou
Zouze
zespotten
spottenofofsentimenteel
sentimenteelzwaarmoedig:
ZW3.armoedig
impulsie roerloos
Zou ze
ze Henk
Henk maar
maareenvoudig
eenvoudigzoenen,
zoenen,afscheid
afscheidvan
van hem
hemnemen
nemen
doen. Zou
gaan? Zij dorst de
de warme
warme weelde
wedde der
der avondstilte
avondstilte docr
dccr geen
geen
en heen gaan?
ver koelen. Ver
Ver uit
uit elkaars
elkaars gedachten
gedachten waren
waren ze
ze toch
toch
enkel woord te verkoelen.
bijeen. Kon
Konalles
alles dan
danzoo
zoo niet
nietblijven
blijvenwanneer
wanneerze
zede
derust
rustdie
die
zoo dicht bijeen.
vlak bij
bij was
was in
in wilden
wilden gaan?
gaan?
—
- Waar denk
denk je
je zoo
zoo lang
lang over
over na?
na? vroeg
vroeg zij
zij eindelijk.
eindelijk.
—
-- Ik
Ikzit
leven en
en de
de dwaze
dwaze ontgoochelingen,
ontgoochelingen, antantzit te suffen over
over 't leven
woordde Henk
zuchtend
Benk zuchtend.
- Kom
Kom, jongen,
jongen, sprak
sprak ze
zebemoedigend.
bemoedigend.Als
Als 't't donker is
is schijnen
schijnen
er weer
Vicer sterren.
sterren. En
En toen
toenspottend
spottendvervolgde
vervolgde zij:
zij: 't't Lijkt
Lij kt wei
wel of
of we
we
Maeterlinck
Maeterlinck aan
aan 't't plunderen
plunderen zijn.
zirn.
—
-- Dan
Dan nog
nog liever
liever Ibsen!
Ibsen! zei
zei hij
hij in
in haar
haar toon.
toon.
—
- Zoo hoor ik
ik je
je liever,
liever, antwoordde
antwoordde zij.
zij. Laten
Latenwe
wenu
nugaan
gaananders
anders
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verspeel ik het
het laatste
laatste restje
restje van
van m'n
m'nreputatie
reputatie in
inhet
het dorp.
dor!'.
Henk waS
was op gesprongen.
gesprongen.
Henk
me je
je hand.
hand. Nu! met één ruk.
- Geef me
-— 'n
lijf aan lijf. Eén oogen
oogen
'n Veertje!
Veertje! riep
riep hij
hij schertsend.
schertsend. Zij stonden
stonden lijf
laaide de
de begeerte in hem op om haar hier te bezitten. Met
blik laaide
Met beide
beide
handen omknelde hij
hij heur dunne polsen. Natascha
handen
Natascha zag
zag zijn verdaasde
oogen, glimpen van woede en lust.
lust.
Henk! in
in godsnaam!
Henk! riep
riep ze
ze uit. Henk!
- Henk!
godsnaam! Henk!
Henk! wat
wat bezield
bezield je.
je.
Hier! zei
zei ze vragend
Henk! dan toch....
vragend angstig
angstig omblikkend.
omblikkend. Maar
Maar Henk!
toch .....
Hier!
Hij liet haar
Hij
haar plotseling los
los en
en lachte
lachte gemaakt.
gemaakt.
-- ''ttIsIstoch
tochmaar
maar 'n
'n spel,
spel, antwoordde
antwoordde hij. Mag ik je dan
'n
dan niet
niet eens 'n
zoen geven
kruid
je-roer-me-niet?
geven kruid je-roer-me-niet?
nu naar
naar huis....
huis ....
- Liever niet, zei ze
ze koel.
koel. We
We gaan
gaan nu
--

VI.
Hij stond op het
het balkon
balkon der
der herberg
herberg en
entuurde
tuurdeaandachtig
aandachtigover
over de
kleine tuintjes
kleine
tuintjes der hoveniers
hoveniers achter
achter de naar
naar den
den grond
grond schuivende
schuivende
met
Door de
de nacht
nacht stilte
stiltewiekten
wiektenmet
breede daken der lage boerensteêen. Door
korte als
als hulpelooze
hulpelooze slagen de
de kleine
kleine angstige
angstige vleermuizen.
vleermuizen. Lauw
Lauw
korte
stoffige aarde.
aarde. 't't Was
Was of
ofhij
hij de
de
uit ge dorde stoffige
warm hing
hingde
de lucht
lucht over
over de uitgedorde
boeren en boerinnen
boerinnen in
in hun
hundroomloozen
droomloozen slaap
slaap amechtig
amechtig hoorde
hoorde
boeren
de dompige
dompige alkoven
alkoven en
en binnenkamers.
binnenkamers. Zou
Zou dat
dat
hijgen en steunen in de
niet ten leste
leste het
het eenige
eenige goede
goede leven
levenzijn,
zijn,overdacht
overdachthij
hij mistroostig.
mistroostig.
eeuwige oneindige
oneindigeruimte
ruimtedaarboven,
daarboven,vroeg
vroeg hij
Maar waarom dan die eeuwige
Koel, gewetengeweten-en
enzinnenloos
ûnnenloos koepelde
koepeldede
degoddelijke
goddelijketempel
tempel
zich af. Koel,
sterren klaar
klaar over
over de
de verdrietige,
verdrietige, afgeleefde,
afgeleefde,verschrompelde,
verschrompelde,van
van
sterren
leed en
en angst,
angst, van
van bloed
bloed en
en passie
passie gepijnigde
gepijnigde en
engegeen smart,
smart, van
van wee en
teisterde aarde.
aarde.
Hoe ongenaakbaar,
ongenaakbaar, koel en hooghartig,
hooghartig, hoe
hoe blank
blank en
enmaagdelijk
maagdelijk
rein was de lichtende
lichtende zomernacht.
zomernacht.
- Verliefd!
Verliefd! zei hij
hij stil
stil voor
voor zich
zich heen
heenen
entuurde
tuurdeanders
andersnaar
naar den
den
hij tobbend
tobbend met
met
en de
de twinkelende
twinkelende sterren
sterren dan
dan in
in de
de dagen
dagen die
die hij
hemel en
de anderen om
om zijn
zijn brood
brood gesleten had. Nu
Nudacht
dachthij
hijweer
weeraan
aanhaar
haar en
en
mêthaar
haaraan
aan den
denhemel,
hemel,de
desterren
sterrenen
ende
deraadselen
raadselendie
dieaarde
aardeen
enmenmenrat
schen omgaven.
omgaven.
Leunend
Leunend over
over de
de balustrade
balustrade zocht
zocht hij
hij aan
aan het
het eind
eind van
van den
denstraatstraatweg naar
naar de
de woning
woning van
vanden
denantiquaar,
antiquaar, naast
naasthet
hetzwarte
zwartesteegje.
steegje.Hij
Hij
weg
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. zag
zien 'nongelig
gelig lichtschijnsel
lichtschijnsel in
in den
den donkeren
donkeren gevel
gevel
zag of meende te zien
achter de kastanjekastanje- en
en lindeboomen.
lindeboomen.
kunnen slapen
slapen en
en droomen
droomenvroeg
vroeghij
hijzich
zichaf,
af, of
of
Zou zij
zij nu rustig kunnen
wakend woelen in haar bed? Zou zij als hij door het venster
venster staren
starenden
den
lichten
zomernacht in
haar gedachten
gedachten bij
bij hem?
hem? Wat
Wat hij
hij voor
voor
lichten zomernacht
in met haar
en wat
wat hem
hem eerst
eerstafschuwelij
afschuwelij k toescheen hartshartsliefde hield was dood en
tocht en
en zinnelijkheid
zinnelijkheid leefde,
leefde, brandde
brandde gloeiend
gloeiend in zijn
zijn brein.
brein. Hij
Hij
meende haar
haar nu nuchter en naakt te
te kennen.
kennen. Met
Met Ot
meende
't glimlachje van
-een wereldwijs
wereldwijs psychiator
psychiator trachtte hij een
·een
een nieuw
nieuw beeld
beeld van
van haar
haartete
scheppen. Doch
Doch telkens
telkens wanneer
wanpeer hij
hij met
metkoel
koelverstand
verstandde
degevoelens
gevoelens
en drijfveren van Natascha
Natascha poogde
poogde te
te ontraadselen,
ontraadselen,door
doorvlijmde
vlijmdeeen
een
haar in
in eens
eens in
in de
de
pijnende jaloerschheid
jaloerschheid zijn
pijnende
zijn hersens.
hersens. Dan zag hij haar
grove burgerlijke achterkamer op den chaise-longue
chaise-longue liggen. Zijn haat
haat
ke woorden.
Voor zijn
zijn oogen
oogen doemde
doemde
en woede brak
brak los
los in
in godslasterlij
godslasterlijke
woorden. Voor
het afschuwelij
afschuwelijke
op waarover
waarover het
het gore
gore licht
licht
ke roode
roode pluchen
pluchen tafelkleed op
verschraalde.
prevelen en vloekte. Wat had
had
verschraalde. Hij hoorde hun stemmen prevelen
zij met die anderen uitgevoerd? Stikkend
Stikkend van
van woede
woede over
over zijn
zijn teleurteleurstelling, onmachtig om zich te beheerschen
beheerschen vloekte
vloekte hij
hij haar
haaren
enzich
zich
zelf. Balde de vuist naar den zalig
zalig zoeten nachthemel
nachthemel en
en vloekte
vloekte hulhulpeloos.
Hij kon niet
niet boven
boven de
de dingen
dingenstaan,
staan,zich
zichzelf
zelfen
enhaar
haarbeoordeelen,
beoordeelen,
omdat hij zelf leed en zelf gepijnigd werd. Hij
Hij onderging
ondergingde
desmart
Smartals
als
een stoer zwemmer
zwemmer verdrinkend na
na woedende
woedende worsteling
worsteling tegen
tegen de
de
schuimende
branding.
schuimende branding.
hij de
de kamer
kamer binnen.
binnen. Hij
Hij trok
trok een
een
Door
wijd open
open deur trad hij
Door de wijd
leunstoel naar het balkon, stak
stak een
een sigaret op en tuurde
tuurde opnieuw
opnieuw over
over
de zilvrig glanzende rieten daken van het nachtstille
nachtstilte dorp.
dorp. Zijn
Zijnwoede
woede
was uitgeraasd. Slaperig en loom
loom overdacht
overdacht hij
hij nog
nogeens
eenshaar
haarwoorwoorden. Oprecht
Oprecht was
was ze!
ze! eerlij
eerlijker
hij ooit
ooit zoo
zoo durven
durven sprespreker dan hij. Zou hij
ken over zijn zinnelooze lusten,
lusten, snel
snel ontvlamd
ontvlamdals
alsrijshout?
rijshout?Gewagen
Gewagen
van zijn grove
wellustigheden, liefdeloos
liefdeloos en
en schaamteloos
schaamteloosmet
met
grove kleine wellustigheden,
onbekenden?
waar de
de liefde
liefde tete
onbekenden? Schilderde
Schilderde hij
hij de muffe interieuren waar
werd?? En
En hij
hij herhaalde
herhaalde de
de vraag:
vraag: zou
zou ik
ikdat
dat
koop
koop was
was en
en gekock
gekock werd
durven?
Gedachten kwamen en gingen. Soms tuurde hij
hij er
er een
een lang
lang na
na als
als
een voorbijganger
voorbijganger die
die hij
hij meende
meende tete herkennen.
her kennen.O!
0! was
washet
het die.
die. "Of
Of
hij alles
uitgealles herhalen
herhalen zou
zou wat
wat hij
hij zonder
zonder de
de gevolgen
gevolgentete bedenken uitgevoerd had?"
had?" Nee,
Nee, mompelde
mompeldehij,
hij,maar
maarzonder
zonderberouw.
berouw.JeJemeende
meendewel
wel
je dat
datjejewil
wil
trots en vol
vol bewustzijn
bewustzijp te handelen,
handelen, doch
doch later
later begreep
begreep je
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door 'n onbekende kracht
kracht beheerscht
beheerscht of
of voortgeranseld
voortgeranseld werd.
werd. Moest
Moest
hij zoo Natascha beoordeelen? Zou hi;
hij morgen
morgen naar
naar haar
haartoegaan
toegaanen
en
ik geen
geen
zeggen:
me zelf
zelf zoo
zoo dikwijls
dikwiils te
te grabbel
grabbel gegooid
gegooid dat
dat ik
zeggen: ik heb me
recht heb
heb om
om jou
jou iets
iets teteverwijten?
verwijten?
edelmoedig.
Hij
reeds haar
haar wrang
wrang antwoord:
antwoord: wat
wat ben
ben jijjijedelmoedig.
Hij hoorde reeds
Moet
nu de
de rol
rolspelen
spelenvan
vandedeboetvaardige
boetvaardigeMagdalena?
Magdalena? En
En jij
jij
Moet ik nu
Henk? Hoe denk
denk je
je over
over dien
dien van
van Jozef?"
Jozef?tt Hij
Hij lachte en begon toen te
te
af te
te leiden
leiden die
die als
als luide
luide stemmen
stemmen klonken.
klonken.
fluiten om de gedachten
gedachten af
Maar dan vergat
vergat hij
hij de
de stompzinnige
stompzinnige melodie
melodie en
en luisterde
luisterde opnieuw
opnieuw
wil drong
drong de pijnpijnnaar zijn denken. Een sterke
sterke door
door niets
niets beheerschte
beheerschte wil
lijkste
gedachten en verbeeldingen
verbeeldingen naar voren.
voren. Want
Want hij
hij wilde
wildede
de
lijkste gedachten
leegte, slaap en vergetelheid. Hij geeuwde lusteloos en rookte om
om zijn
zijn
zenuwen
bedaren.
zenuwen te bedaren.
„Ik wil
"Ik
wil haar
haar niet
niet meer
meer zien,"
zien,"mompelde
mompeldehij.
hij.Die
Diezin
zinherhaalde
herhaaldezich
zich
zanikkende
telkens als het zanik
kende refrein
refrein van
van een
een armzalige
armzalige straatdeun.
straatdeun.God!
God!
ik weet dat nou wel,
wel, riep
riep hij
hij dan
dan plotseling
plotseling woedend
woedend uit.
uit. Dan
Danwas
waser
er
een oogenblik
oogenblik rust en stilte.
stilte.
Soms
ineens voor
voor zich
zich staan
staanzoo
zoobegeerlijk
begeerlij ken
enschoon.,
schoon,
Sams zag hij haar ineens
dat hij zijn armen naar het schijnbeeld uitstrekte
wtstrekte en
en „Natascha"
"Natascha"preprevelde.
zij morgen spottend lachen wanneer hij haar vertelde
vertelde dat
dat hij
hij
Zou zij
dien nacht
nacht geen
geen oog
oog gesloten
gesloten had?
had? Vervloekte
Vervloekte romanheld!
romanheld! schold
scholdhij
hij
zijgaan
gaan
woedend.
bedrijf: de
de twee
tweegelieven
gelieven hebben
hebbengetwist,
getwist,zij
woedend. Eerste bedrijf:
scheiden. Belachelijk! Waarom ging hij niet kalm
kalm slapen? Morgen
Morgen zou
zou
7,00 aan, riep hij
hij brommend.
brommend.
hij er suf van zijn. Stel
Stel je toch niet zoo
zal je
je morgen
morgen niet
niet weer
weer zien,
zien, Natascha,"
Natascha,tt zeurde
zeurde de
de stem.
stem.
-— Ik zal
zorg, mompelde
mompelde hij.
hij.Voor
Voorzoo'n
zoo'nheld
heldals
alsjij
jij vindt
vindtzij
zijtien
tien
-— Haar'n
Haar 'n zorg,
beteren. Wie?
Wie? Wie!
Wie! Wie!
Wie! snauwde
snauwde hij.
hij.
Hij had de
de woorden
woorden half
halfingedornm.eld
ingedommeld zóó luid gesproken, dat
dat hij
hij
hijde
devakerige
vakerigeoogen.
oogen.
klaar wakker ·schrok.
Met beide
beide handen
handenwreef
wreefhij
schrok. Met
De rillende koelte
koelte van
van den
den zomer
zomerna-nacht
na-nachthuiverde
huiverdeover
overzijn
zijnslaapslaapdronken lichaam.
lichaam. Een
Een valsch
valsch groenachtig
groenachtig schijnsel
schijnsel doorgloorde
door gloorde de
de
trage schaduwen der vale
vale slaapkamer. Een
Een meubelstuk
meubelstuk kraakte.
kraakte. Hij
Hij
keek schuw naar het houten ledikant waarover de dunne witte spreikeschuwnartoledikwarv uneitsp
het vertrek,
vertrek,de
deneergelaten
neergelatengordijnen
gordijnenwaarwaarlag. De barre leegheid van het
door het eerste licht
licht teemde,
teemde, de
de versleten
versleten meubels
meubelsen
ende
degrauwe
grauwe kleur
kleur
van het lijzig behang maakten
maaktenhem
hem bloode
bloodeen
enangstig.
angstig.Hij
Hijschrok
schrokvoor
voor
bij een
een doode
doode de
de wacht
wacht hield.
hield.
elk geluid. 't Was of hij bij
Tranen
welden in
in hem
hem op
op met
metde
dedeernis
deernisover
overzijn
zijnverloren
verlorenillusie.
illusie.
Tranen weiden
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De vogels zongen weer
weer als
als eiken
elken morgen in de
de perelaars.
perelaars. Als
Als gistegisteren cirkelden
cirkelden de leeuwrikken
leeuwrikken in
in den
den dauw
dauwblauwen
blauwen uchtend
uchtendhemel.
hemel.
Opnieuw trokken de
de snaterende
snaterende waggelende
waggelende ganzen
ganzen naar
naar de
de klaverklaverweiden. Tusschen de
de violette
violette nachtwolken
nachtwolken die
die als
als banken
banken boven
boven den
den
einder
vlamden de
oranje gele
gele zonschijnsels.
zonschijnsels. Uit de
de
cinder blokten viam,den
de eerste oranje
zwarte
boerensteeen pluimden iji
ijl de
de witte
witte rookrookzwarte schoorsteenen
schoorsteenen der boerensteeen
sliérten
pipse licht.
licht.
slierten in het pipse
Hij hoorde de bekende
bekende geluiden
geluiden aanzwellen
aanzwellen en afnemen. Loom
Loom en
en
lusteloos
stoffig grijze nest. En
En een
een vraag
vraag meutelde
meutelde
lusteloos keek hij over het stoffig
door zijn brein: wat
wat moet
moet ik
ik met
met dien
diennieuwen
nieuwen dag
dag beginnen?
beginnen?
Zijn spot en tweestrijd waren heen. Als hij
hij toch
toch maar
maar slapen
slapen ging?
ging?
wel de moeite waard?
Was alles
alles wel
waard? Morgen, overmorgen
overmorgen zou het
het leven
leven
weer eischen stellen. Dan
Dan was
was hij
hij geen
geen toeschouwer
toeschouwer meer
meerdie
diemet
metgegeteisterde oogen naar vage verbeeldingen tuurde.
tuurde.Dan
Danzou
zouhij
hijniet
nietmeer
meer
over onherroepelijke feiten peinzen
peinzen en
en zeuren.
zeuren.
Hij
kalm zijn jas uit; toen
toen het
het overhemd.
overhemd. Nam
Nam uit
uitde
detoilettoiletHij trok kalm
doos
scheergerei. Plaatste zich toen
toen als
als eiken
elken morgen
morgen voor
voor het
het
doos het scheergerei.
spiegeltje dat boven de waschtafel hing.
hing. Gedachteloos
Gedachteloosdiep
diepin
inzich
zichgegekeerd, ver van het
het daagsche
daagsche leven,
leven, van
van teleurstelling
teleurstelling en
en hoop,
hoop, zwaarzwaarmoedig,
werktuigelijk het mes
mes aan
aan op
op den
dengladden
gladdenlederen
lederen
moedig, zette hij werktuigelijk
riem. Dan
Dan boog
boog hij
hij 't'tbovenlichaam
bovenlichaamover
overde
dewaschkom,
waschkom en tuurde
tuurde met
met
de donker blauwe
blauwe oogen
oogen naar
naar zijn
zijn verfletse
verfletse evenbeeld
evenbeeldzuinig
:z:uinigbelicht
belicht
vol diepe
en zag
zag den
den verbeverbediepe schaduwen. Hij bekeek zich nauwkeurig en
ten·lach
om
zijn
strakken
mond.
Toen
:z:ette
hij
het
vlijmscherpe
ten- lach om zijn
Toen zette hij het vlijmscherpe
blauwe
witten hals,
hals, behoedzaam
behoedzaam en
en bekeek
bekeek
blauwe lemmet
lemmet op
op zijn harden witten
weer zijn kop die bijna ironisch
ironisch maar
maar gemaakt
gemaakt lachte.
lachte.
Ja!
sprak hij
hij zijn
zijn kop
kop toe,
toe, tetelaf
lafben
benje.
je.Straks
Strakszeg
zegjejeweer:
weer:waarom
waarom
ja! sprak
ook
.... Ik
Ik ken
ken jou,
jou, smeerlap!
smeerlap!
ook....
Maar toen smeet
Smeet hij 't't mes
mes op
op tafel
tafel en
en verborg
verborgsnikkend
snikkendzijn
zijnhoofd
hoofd
in het
het beddekussen.
beddekussen.
HET WEERZIEN.
WEERZIEN.

I
Een kille
kille Octoberochtend.
Octoberochtend.
Op het
sneltrein.
het perron
perron liep
liep Henk heen en weer, wachtend op den sneltrein.
Soms stond hij, met den rug
rug naar
naar den
den ijskouden
ijskoudenwind,
wind,even
evenstil
stil op
op het
het
hooge
leege holle
kijken der
der nog
nog sluisluihooge viaduct
viaduct om
om naar
naar de leege
holle straten
straten te kijken
merende
wereldstad. Hij zag
zag het
het ziekelijk
ziekelijk witgroene
witgroene licht
licht der
dervele
vele
merende wereldstad.
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lantarens reflecteeren
reflecteeren op
op het
het ijsgladde
ijsgladde asfalt,
asfalt, de
debleeke
bleekegele
gele schijnsels
schijnsels
in de hooge cementen gevels zacht branden,
branden, de
de schaduwen
schaduwenvan
vanauto's
auto's
en aapjes over een groot hel
hel verlicht
verlicht plein
plein snellen.
snellen. Achter
Achterde
de Zwarte
zwarte
silhouetten van vlijmscherpe torens, rondende koepels en kantigesilhouetnvajmcrpoes,ndklatige
daken zag hij het eerste armelijke zonlicht van den nieuwen
nieuwen dag
dag tustusschen
violet blauwe
blauwe wolkenbanken
wolkenbanken schrijnen.
schrijnen.
schen violet
Telkens als hij de onrustig
onrustig sluimerende
sluimerende wereldstad
wereldstad zoo
zoo in
in den
denkatkatterig druilend
en n.
nanacht
nachtzag,
zag,voelde
voelde hij
hij een
een redelooze
redelooze triestheid
triestheid over
over
druilenden
zijn ziel
ziel huiveren. Een dreigende
dreigende angst
angst voor
voor het
het naakte
naakte stadsgelaat,
stads gelaat,
een
voor het
heteindelooze,
eindelooze, nuttelooze
nuttelooze werk,
werk, een
eenonbegrensd
onbegrensd
een schrik voor
meelijden voor de millioenen onbekenden
onbekenden die
die waakten
waakten of
ofdroomden
droomden
in die duizenden
duizenden op
open
ennaast
naastelkaar
elkaargestapelde
gestapeldekameren.
kameren.Dan
Danleek
leekde
de
wereldstad een duistere doolhof
doolhof waarin
waarin hij
hij naar
naar een
een onbekenden
onbekendenweg
weg
zocht, waarin hij vocht
vocht tegen
tegen schaduwen....
schaduwen ....
hij. Ik
Ikwil
wil alleen
alleen aan
aan Natascha
Natascha denken
denkenen
engegeZeur nu niet
niet gromde
gromde hij.
lukkig zijn.
Met groote
groote oogen
oogen overzag
overzag hij
hij het
het spoorweg
spoorweg viaduct
viaduct met
metde
devele
vele
roode, groene, paarsche en
en goud-gele
goud-gele seinlichten
seinlichten die
die als
als flonkerende
flonkerende
edelsteenen
purper velours
velours van
van den
denhemel
hemelhingen.
hingen.
edelsteenen tegen het purper
In een leegen coupé had hij een plaats gevonden. 't't Was
Was er
er behaagbehaaglijk warm
rustig. Terwijl
Terwijl de trein door
door
warm en hij gevoelde zich thuis en rustig.
het bekende landschap
landschap snelde,
snelde, al
al verder
verderen
enverder
verderweg
weg van
van de
de wereldwereldstad, herdacht
herdacht hij
hij de
de laatste
laatste maanden
maanden van
van zijn
zijn tobben
tobbenen
enzwoegen.
zwoegen.
Meermalen waS
was de
de lust in hem
hem opgekomen
opgekomen om
om Natascha
Natascha te
te gaan
gaan
Meermalen
hij de
de reis
reis uitgesteld.
uitgesteld.Af
Afen
entoe
toeschreven
schreven
bezoeken, doch telkens had
had hij
zij
In haar
haarlaatste
laatste schrijven
schrijven stond:
zij elkaar, vriendschappelijke brieven. In
't Zou
Zou toch
toch wel
wel prettig
prettigzijn,
zijn,Henk,
Henk,wanneer
wanneerwe
weelkaar
elkaarna
nazooveel
zooveel
Ik verheug
verheug me
me er
er ten
ten minste
minste op....
op., ..en
en
maanden weer eens ontmoetten. Ik
jij ouwe jongen?
jongen?
Die woorden waren
waren voldoende
voldoende geweest
geweest om
om alle
alle slagboomen
slagboomen op
optete
nu vroeg
vroeg hij
hij zich
zich weer
weer af
af wat
wat hij eigenlij
eigenlij kk in
ruimen. Maar nu
in dat dorp
hoe hij van Natascha
Natascha hield?
hield? Was
Was hij
hij verliefd
verliefd
doen ging. Wist hij thans hoe
of prikkelden hem
hem slechts
slechtsbegeertelusten?
begeertelusten?
En hij doorieefde
doorleefde weer de laatste nachten vol
vel droomen en verleideverleideij ke
avond bij
bij het
hetblauwe
blauwe
ke visioenen.
visioenen. Hij
Hij had haar weer gezien als dien avond
lheide
ven. Smetteloos
Smetteloos wit
wit als
als seringen,
seringen, geurig
geurig als
als appelbloesem
appelbloesem en
en
l heide yen.
haar stem
stem zoo
zoo vloeiend
vloeiend zacht
zacht van
van geluid
geluidom
om er
ereven
even met
metde
dehand
handover
over
te streelen.
de
Hij
sloot de
de oogen
oogen en
en zag
zag de
dezij-zachte
zij-zachte blauw-zwarte
blauw-zwarte haren,
haren, de
Hij sloot
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huid, de
de groote
groote goud-bruine
goud-bruineoogen;
oogen;de
dehanden
handenals
alsblaren
blaren
ivoor blanke huid,
stond ze
ze tegen
tegen het
het goudend
goudendavondlicht
avondlicht in
indat
dateeneenfijn generfd. Hoe stond
borst, hoe
hoe rank
rankwas
was haar
haar
voudige witte kleed, hoe schoon welfde heur borst,
taille, hoe spandèn
spanden de prachtige kaarsrechte
kaarsrechte beenen
beenen tegen
tegen den
den dunnen
dunnen
rok.
geest, vinnige kritiek,
kritiek,
Maar wat wilde hij van haar?
haar? Heur spottende
spottende geest,
naarzijn
zijneigen
eigenstemming
stemming
en irriteerden
irriteerdenalalnaar
bijtende ironie bekoorden en
waaraan hij voor dien biecht avond
avond terterkaatste. Haar lichaam echter waaraan
nauwernood waarde hechte,
hechte, slechts
slechts gedacht
gedachthad
hadals
alsiets
ietszeer
zeerschoons,
schoons,
maar zóó ver weg dat de begeerte om het
het te
te bezitten
bezittenniet
nietvurig
vuriginin here
hem
oplaaide, alss de liefde voor de sterren,
sterren, de
de ondergaande
ondergaande zon,
zon, de
deteere
teereoplaide,
kleuren op een meerspiegel, dat
dat lichaam
lichaam de
de vorm,
vorm, de
de kleur,
kleur, de
de warmte
warmte
de geur alles er aan drong
drong zich dichter
dichter aan
aan hem
hemop.
op.Het
Hetvisioen
visioenalleen
alleen
bedwelmde
kon er
er uren
uren over
over zinnen.
zinnen. Hij
Hij zoende
zoende het
het in
ingegebedwelmde hem. Hij kon
dachten, terwijl zijn vingertoppen
vingertoppen tastend
tastendover
overdenkbeeldige
denkbeeldigevormen
vormen
maakte hij
hij zich
zich zelf
zelf diets
diets dat
dat hij
hij het
hetonbereikbare
onbereikbareop
op
streelden. Dan maakte
inaarde eindelij
eindelijkk gevonden
gevonden had.
had. Natascha! zij
zij beteekende
beteekende de puurste
puurste ineenvloeiing
lichamelijke
teleenvloeiing van geestelijke en lichamelij
ke liefde.
liefde. Hij
Hij probeerde telkens
tot een
een te
te vereenvoudigen,
vereenvoudigen, maar
maar dan
danstolid
stond
kens die twee begrippen tot
alleen nog begeerlij ker dan
schoorte lichaam
lichaam voor
voor zijn
zijn verbijsverbijsdan ooit het schoone
terde oogen.
oogen.
zij saam
saam de
de onbeonbeWas
gebleven dan zouden
zouden zij
Was haar geest ongerept gebleven
kende paradijslusten
hebben. Maar
Maarnu
nuwas
was niets
niets
paradijslusten gezocht en gevonden hebben.
in den
denafgrond
afgrondvan
vanhaar
haargedachten
gedachtenvergelij
vergelijkinkinhaar vreemd. Zij
Zij zou
zou in
bloednaar
naar 't hoofd. Hij
gen maken. Die veronderstelling
veronderstelling joeg
joeg hem
hem 't'tbloed
Verleden had
had het
hetschoone
schoone beeld
beeld
schaamde zich voor die waarheid. 't't Verleden
geschonden.
was de
de begeerte
begeerte gebleven
gebleven om
om dat
dat schoone
schoone liligeschonden. En
En toch was
chaam te omhelzen. Bestond er
er dan
dan toch
tocheen
eenvieeschelijke
vleeschelijke en
en geestegeestelijke
dan
hj ke liefde?
liefde?Als
Als hij
hij zijn
zijn jaloerschheid
jaloerschheid teugeloos
teugeloos liet voortsnellen dan
Vél.nverliefde
verliefdejongens
jongens
zag hij
in de
de armen
armenvan
hij Natascha als een veile deern in
ken kon hij dat
he1sche pijnen
pijnen maar
maar vervloe
vervloèken
dat
en mannen. Dan leed hij helsche
liederlijk schoone lichaam niet. Zelfs die pijnen hitsten
hitsten zijn
zijn begeerten
begeerten
op. Hij
Hij vond
vondditditalles
alles
zeer
verachtelij
tochgenoot
genoothij
hijvan
vanhet
het
zeer
verachtelij
k kenentoch
visioen. Zoo sterk was het verlangen om
om haar
haar te
te streelen
stree1enen
entetezoenen
zoenen
dat hij zijn jaloerschheid en
en woede,
woede, zijn
zijn teleurstelling
teleurstelling en
en wanhoop
wanhoopals
als
futile dingen weg kon denken. Hij verachte haar, maar nog
nog veel
veel meer
meer
zich zelf. Hij vergaf
vergaf haar
haar alles
alles maar
maar ook
ookzich
zichzelve.
zelve. Hij overwon zijn
blanke liefde droornen
droomen voor éen uur
uur lichamelijke
lichamelijke liefde.
liefde.
Hij
einde zou zijn.
Hij wist
wist dat dit het einde
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En leunend in
in de
de kussens
kussens van
van den
denwagen,
wagen, sloot
sloot hij
hij de
deoogen.
oogen.Een
Een
éenig verlangen om haar te omhelzen
omhelzen en
en te
te overlomnieren
overlommerenbehcerschte
beheerschte
hem. Was dit geschied,
geschied, dit
dit duldeloos
duldeloos verlangen
verlangen gestild,
gestild, dan
dan bleef
bleefer
er
Al het
het andere
andereleek
leekbijzaak.
bijzaak.De
Dezon
zonging
ging
niets, niets meer
meer te
te wenschen.
wenschen. Al
eIken
dag onder.
onder. Qogen
Oogen die
die eiken
elken dag
dag de
de schoonheid
schoonheid zagen
zagen werden
werden
eiken dag
blind. Gedachten
Gedachten die
die altijd
altijd naar
naar god
god zochten
zochten verstompten.
verstompten.Geleerden
Geleerden
die eeuwig naar den steen der wijsheid
wijsheid zochten wisten dat ze
ze elk
elk uur
uur
bestond maar
maar één
één groote
groote liefde,
liefde, één
één begeerte.
begeerte.
dommer werden.
werden. Er bestond
dommer
Zoo kon één vol
vol glas
glas maar
maar éénmaal
éénmaal leeg gedronken warden.
worden. Aan
Aan één
één
was een
een ververliefde
voldaan worden.
worden. Alles
Alles wat
wat volgde
volgde was
liefde één begeerte voldaan
schraaide herhaling, parasiteerde op
schraalde
op hoop,
hoop, zooais
zooals het heele
heele leven. Er
Er
was
Daaraan te
te voldoen
voldoen zou,
zou, dit
dit wist
wist hij
hij
was geen
geen grens
grens aan ûjn
zijn begeerte. Daaraan
~eker,
einde zijn....
zijn ....
4.eker, ook het einde
hij even
even zijn
zijn giftige
giftige jaloerschheid
jaloerschheid als
als een
een stormwind
stormwindover
overzijn
zijn
Liet hij
bloesem
zag hij
hij visionnair
visionnair hoe
hoe
bloesem blanke
blanke gedachten-tuinen
gedachten-tuinen varen, dan zag
de verliefde Natascha met anderen
anderen gesold
gesold had.
had. Hij
Hij trachtte
trachttehaar
haarzielszielsleven
met hamers
hamers en
enbreekijzers
breekijzersop
opeen
een
leven te ontraadselen. Beukte als met
gesloten
nog slechts
slechts door
door een
een kier
kier één zelfkant van
van
gesloten poort en zag dan nog
haar wezen: een moment opname bij bliksemlicht,
bliksemlicht, haar
haar zinnelijkheid.
Zijn gedachten drongen verder,
verder, woelden
woelden als
als handen
handen in
in sintelhoopen.
sintelhoopen.
Zij moest wel de geheime paden kennen
kennen die
die een
eendoolhof
doolhofgelij
gelijkk door de
Deverdwaasde
verdwaasde verliefde
verliefde goddelijke
goddelijke
oerwouden der zinnen
zinnen slingeren.
slingeren. De
jongens met trillende monden, bonkende harten,
harten, schuchter
schuchter vriendevriendejongens
met kleine
kleine bloempjes,
bloempjes, vluchtige
vluchtige zoenen,
zoenen,
delijke oogen.
oogen. De minnaars met
pijnlijke
jammerlijke sonnetten en
en stamelend
stamelend proza.
proza.
pijnlijke handdrukken, jammerlijke
Maar heilig en onbegrensd vertrouwend en
en eerlijk.
eerlijk. Juichend of wanhopig
bedroefd over
over haar woord,
woord, lach
lach of
of oogenblik.
oogenblik. Zij
Zij moest
moest de
de
hopig bedroefd
hunschijnheilige
schijnheilige beloften
beloften van
van eeuwige
eeuwige trouw
trouw en
~n
mannen kennen
kennen met
met hun
liefde, die
die-hun
ijdelheid
tentoonstelden
en
hun
lusten
verheimlijkten.
-hun ijdelheid tentoonstelden
hun lusten verheimlijkten.
Mee
hebben geleefd
geleefd hun
hun apathie
apathie en
en gelatenheid,
gelatenheid, hun
hun voldane
voldane en
Mee hebben
zij tierden en
en steunden
steunden of
of
geeuwende
geeuwende leegheid.
leegheid. Zij
Zij moest
moest weten
weten hoe zij
amechtig
doade oogen,
oogen, hamerende
hamerende harten
hartenen
enververamechtig terneer lagen met doode
langenlooze lijven.
Zij
doorzag immers de mannen
mannen en
en wist hoe ze zich versierden met
met
Zij doorzag
om. hun
hun begeerbegeergestolen pluimen. Hoe ze zich kronkelden en wenden om
ten te bevredigen.
bevredigen. Zij moest
moest ook het verschil
verschil kenneirtusschen
kennentusschen het
het
kij
driften en
en liefde
liefde tetekoop
koop
kijken
kenvan
vanden
den eenen
eenen of
of den
den anderen die driften
boden.
In slapelooze nachten van links naar rechts
rechts wentelend
wentelendop
opzijn
zijnsponspon-
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kant van haar
de had hij die zij
zijkant
haar psyche
psyche bekeken....
bekeken .... maar
maàr bij
bij het
het dagdaglicht zag hij zoo vele facetten van
van haar
haar rij
rijken
geest en
en zoo
zoo begeerlijk
begeerlijk
ken geest
grinnikte om
om zijn
schoon leek dan weer haar gelaat en lichaam, dat hij grinnikte
ke jaloerschheid
zijn graaien
graaien in
in de
belachelij
belachelijke
jaloerschheiden
en zich
zich verachtte
verachtte om zijn
levens-belt.
Leunend
in de
de kussens
kussensvan
vanden
denwagen
wagensloot
sloothij
hijdedeoogen.
oogen.Zoo
Zookon.
kon
Leunend in
gedroomd had.
had. Een
Eendroomdroomhij haar fantaseeren zooals hij haar eens gedroomd
beeld waarnaar hij gaand
gaand door
door de
de wereld
wereld zocht.
zocht.
G. J.
(Wordt vervolgd).
G.
]. M.
M. SIMONS.
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NARCOSE.
Tooneelspel
in drie
drie bedrijven
bedrijven
Tooneelspel in
door DOP
Dop BLES.
BLEs.

Personen:
LOUIS DELCOUR.
DELcouR.
PAUL MARTENS,
MARTENS.
EDMOND
EDMONDNORVY,
NORVY,officier.
officier.
BERNARD LESPIÈRE,
LESPIÈRE,dichter.
dichter.
BERNARD
GEORGESDELANAU,
DELANAU,criticus.
criticus.
GEORGES
DucRocQ,
DUCROCQ,schilder.
schilder.
LENOIR,
LENOIR, dichter.
dichter.
ARMAND DE BERTON.
Ie.
Schaakspeler.
le. Schaakspeler.
2e,•. Schaakspeler.
:ae
Schaakspeler.
ANDRÉ,
ANDRÉ, kellner.
kellner.
Een kellner.
kellner.

GERMAINE DE
DE BEAUFLEUR,
BEAUFLEUR.
YVONNE LEDON.
GEORGETTE
GEORGETTE HERMANT.
NINIJ.
Een zigeunervrouw,
zigeunervrouw.
Een kamermeisje.
kamermeisje.

Koffiehuisbe~oekers.
Koffiehuisbezoekers.

Eerste
Parijs in
tt café
café „L'Homme
"VHomme Doré"
Dore t
Eerste bedrijf
bedrijf speelt
speelt te
te Parijs
in 't
Tweede
bedrijfspeelt
speeltten
tenhuize
hui~e
van
DELCOUR (te
(teParijs).
Parijs).
Tweede bedrijf
van
DELCOUR
Derde bedrijf
bedrijf in een Hotel
Hotel op
opeen
eenFransciie
Fransc1!ebadplaats.
badplaats.
le BEDRIJF.
Ie

Het tooneel
tooneel stelt
stelt voor
voor de
dekleine
kleineuitbouw
uitbouwvan
vaneen
eencafécafé-zaal.
zaal.
Links
Links
en en
rechts tafeltjes,
tafeltjes, waarvan
waarvanenkele
enkelegedekt.
gedekt.
Achtergrond,links,
links,een
eensmalle
smalledeur,
deur,rechts
rechts
men,
gedeeltelijk
Achtergrond,
zietziet
men,
gedeeltelijk
hethet
degroote
groote zaal
zaalgeplaatst.
geplaatst.
Gedurende
tooneelen
buffet, in
in de
laatste tooneelen
Gedurende
de de 5 laatste
die zich
zichnaar
naardede
groote
zaal
begeven.
komen bezoekers binnen,
binnen, die
groote
zaal
begeven.
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TOONEEL.
TOONEEL,

ie en :ae
2e Spe
Speler.
Ie
Ier. ANDRÉ,
links op
op den
den voorgrond).
voorgroná).
ANDRÉ, (Schaakspelers links
le Spe
SpeleIer.
r. Kijk
naar
koningin
Ie
Kijkeens
eenseerst
eerst
naarje je
koninginvoor
voorjejespeelt!
speelt!
2e
Mijn
koningin?
Daar
kanniets
nietsmee
meegebeuren!(brengt
gebeuren!(brengt
ae Spe
Spele1r.e r.
Mijn
koningin?
Daar
kan
hand ter
ug die boven een stuk
stuk wijlt)
toch de hand
terug
wijlt) A, zoo!
zoo! Duivels,
Duivels, die
die vrouje nooit
nooit zeker
zeker van
van zijn!
zijn! Met
Meteen
eenmiserable
miserabiepion!
pion! (verwen
wen daar kan je
plaatst koningin).
koningin).
Ie
mijn paard.
paard.
ie Spe
Sp e iIer.
e r. En nu mijn
2e Spe
SpeleIer.
r. Koning
2e
Koningschaak?
schaak?Dat's
Dat'sniets.
niets.
ie SSpe
Ie
Pardon, ik
ik gaf
gaf je
je een
een vork.
vork.
p e lIer.
e r. Pardon,
2e
Sindswanneer
wanneeroffreer
offreerjejealleen
alleenvorken?
vorken?
2e Spe
Sp e i1 ee r.r.Sinds
Spe Ier.
je nog
ietsdrinken?
drinken?Uitstekend!
Uitstekend! (roept
Ie
ie Spele
r. WilWil
je nog
iets
(roept kellner)
Aannemen! (tot 2e speler). Vooreerst win ik en dan heb ik vandaag
vandaag nog
nog
een buitenkansje van :too
100 frank
kan lijden.
lijden. (tot kellner).
frank gehad, dus 't't kan
Geef mij vermouth-congnac
vermouth-congnac en
en jij?
jij? Koffie?
Koffie?
ae
Speie
r.
Ja,
koffie
met...
2e Spe Ier. Ja, koffie met •••
le Spele
wat?
Cognac,
xe
Spe 1r.e Met
r. Met
wat?
Cognac,Marc,
Marc,wat
watwil
wilje?
je?
2e
Geefmij
mij dan....
dan ....
2e Spe
Sp e 1Ier.
e r. Geef
le Speie
Ie
Spel er.r.Marc?
Marc?
Spele
(leest de
de kaartjes langs
den muur) Cotelette
2e Spe
1 er.r. Neen
Neen (leest
langs den
af)
met frites, ja,
ja, geef
geef me
me dat
dat maar!
maar! (kellner
(kellner af)
ie Spele
Ie
Spe 1r.
e r.
Schaak
KoningenenKoningin!
Koningin!
Schaak
Koning
e r. Ja,
2e
Ja,dan
danben
benikikweg,
weg, hè?
hè?
2e Spe
Sp e lIer.
Ie Spe 1 er.r. 'k'kZou
Zou 't zoo denken. (zij staken
staken 't'tspel).
spel).
ieSpe1e
2e
Besthoor!
hoor! Je mag nog eens winnen, ten
ten minste
minste als
als jeje
2e Spe
Speie1 er.r~Best
ïn de
de wacht
wacht sleept.
sleept.
dan maar eerst
eerst geld
geld in
ie Sp
nieteens
eensmeer
meeropopgerekend.
gerekend.Vieillot
Vieillot
Ie
Sp e 11 e r. En
Enikikhad
hader.er.niet
zeS maanden een
een teekening
tcekening van
van me
memeegenomen,
meegenomen, die
diehij
hij
heeft voor zes
kon en
en vanvanmisschien voor den omslag van een catalogus gebruiken kon
kwam heel
heel netjes
netjes een
een postwissel
postwissel alsof....
alsof••.•
morgen kwam
2e Spe
e r ....
de gewoonte
te betalen
gemaand
ae
Speler1....het
dehet
gewoonte
waswas
te betalen
eereer
je je
gemaand
wordt. (kellner schenkt
schenkt ie
Ie speler
speler in,
in, 2e
aespeler
spelermaakt
maakt gebaar
gebaar te
te wachten).
wachten).
een schurk,
schurk, wat
wateen
eenkanalje,
kanalje,die
dieVieillot!
Vieillot!
Wat een
ie
Spe 1r.
e r.Dat
Dat
ben
nietmet
metjejeeens!
eens!
Ie Spele
ben
ik ik
niet
2e Spe
1 er.
r. Jij
Jij kent
kent hem
hemniet
nietzooais
zooals ik!
ik! Vraag
Vraag hem
hem maar
maareens
eens
2e
Spele
gezicht heb
heb gezegd!
gezegd!
in z'n gezicht
wat ik hem in
Spe 1r.e ja
r. maar
Ja maar
aanwie
wiedoe
doejejedat
datniet?
niet?
Ie Spele
le
aan
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2e Spele
Spe Ier.
kerel
zóo
eenoplichter,
oplichter,die
diemist
mistzoo
zóoelk
elk begrip
begrip
r. DieDie
kerel
is is
zoo
een
van fatsoen, dat als
als ie
ie eens
eens iemand
iemand behoorlijk
behoorlijkbehandelen
behandelenwil,
wil,zooals
zooals
jou nu, hij
honderd frank
frank zoo
zoo
hij niet
nietweet
weethoe-4e
hoe-ie 't doen moet en dan honderd
maar raak geeft.
geeft. Wat
Wateen
eenschoelje!
schoelje!
Ie
Spe Ier.
is toch
eigenaardig,
hardom
omgeld
geldverlegen
verlegen
xeSpele
r. HetHet
is toch
eigenaardig,
alsalsikikhard
komt het
het altijd
zit, komt
altijd op
op de
de een
een of
ofandere
andere manier
manier naar
naar binnen
binnen
waaien !
waaien!
2e
Ier.Ja,Ja,
2;wijntaltijd,
altijd, terwijl
terwijl ik
ik dik
dik word
word als
alseen.
een
2e Spe
Speler.
jij jij
zwijnt
varken! (tot zijn
zijn buik
buik waarop
waarop hij
hij klopt)
klopt) En wat zeg jij ervan? Een cole speler) Kerel, ik ga
ga van avond vroeg
telette,
zou je
je die
die smaken?
smaken? (tot re
telette, zou
naar huis.
huis.
xeSpeler.
Ie
Spel e r.Zoo.
Zoo.
Omtetewerken.
werken.
2e Spe
S p e lIer.
e r. Om
Spele
r.
Plotseling
geinspireerd
Ie
Spe
Ier.
Plotseling
geinspireerddoor
doorde
deverloren
verloren partij
partij of
of
ie
door mijn
mijn 100
loo frank?
2e
Daar
denk
niet
meer
aan.Door
Doordedecotelette!
cotelette1Een
Een
2e Spe
SpeleIer.
r. Daar
denk
ik ik
niet
meer
aan.
smake1ij
k bereide,
aardappeltjes op een fond
fond
smakelijk
bereide, met 't goud-geel
goud-geel der
der aardappeltjes
van warm-bruine
warm-bruine botersaus....
botersaus •.•• zie
nu Voor
voor je?
je?
zie je dat nu
niet,
Ie
Spe
Ier.
Nog
niet.
ie Spele r. Nog
2e
Spe Ier.
Moet
je dan,
verdomme,
iets
onderjejeoogen
oogenhebben
hebben
2e Spele
r. Moet
je dan,
verdomme,
iets
onder
ziet. Jelie
Jelie schilders
schilders zijn
zijn toch
toch allemaal
allemaal proleten!
proleten! Zoo
Zoo iets
iets
eer
eer je 't't ziet.
Rembrandtdoen
doenbegrijpen!
begrijpen!
moest je
je 't clair-obscur van een Rembrandt
Ie
Spe Ier.
Dus
je gaat
vanavond
avondover
over 't clair-obscur van een
een
r. Dus
je gaat
van
ie Spele
cotelette schrijven?
schrijven?
2e
Spe Ier.
Neen,
over
wellust,
verzadiging,over
overden
den
2e Spele
r. Neen,
over
de de
wellust,
dede
verzadiging,
Romeinschen
lamlendig
Rorneinschen verval-tijd,
verval-tijd, toen
toen de
de menschen
menschen nog
nog met tete lamlendig
waren om te beseffen wat eten is! Geloof me, er is niets mooiers in 't't
leven!
tegenwoordig gemaakt
dat?
leven! Poë2;ie,
Poëzie, vooral
vooral die
die tegenwoordig
gemaakt wordt, wat isis dat?
Behalve Paul
andere,waarachtige
waarachtigedichterdanik!
Maar
Paul Fortis
Fort is er geen andere,
dichter dan ik! Maar
dat is
is heel
heel mijn
mijn vermogen,
vermogen, (haalt wat
Koks! Dat is onze glorie! Kijk, dat
losgeld
broekzaktetevoorschijn)
voorschij n) plus twee termijnen
termijnen huurschuld.
huurschuld.
losgeld uit z'
z' nnbroekzak
Ie
Maarwaar
waareet
eetjejedan
danvan?
van?
xe Spe
SpeleIer.
r. Maar
2e
Elke
avond
loop
onverwachtsop,
op,bij
bijden
deneen
eenof
of
2e Spe
SpeleIer.
r. Elke
avond
loop
ikIkonverwachts
ander. Maar
Maar als
als je
je wilt,
wilt, dat
datze
ze blij
blij met
metjejezijn
zijnen
ende
deillusie
illusievan
van 't toe14dagen
dagen
vallige
je hoogstens
hoogstens éens
éens in
in de
de 14
vallige behouden
behouden blijft,
blijft, dan
dan kan je
Ennu,
nu,bij
bij
komen, tenzij er feestdagen
feestdagen in
in vallen, die
die breken
breken ontzettend.
ontzettend. En
God, ik wist
wist waarachtig
waarachtig niet bij
bij wien
wien vanavond
vanavond op te
te loopen;
loopen; de
de lui
lui
gaan
de stad....
stad ••••
gaan maar
maar uit de
Ie
Spe Ier.
Hindert
je dat
nooit,
alimentaireklaploopen?
klaploopen?
le Spele
r. Hindert
je dat
nooit,
datdat
alimentaire
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:oae
Spe
Waarachtig niet!
niet! Ik inviteer
een uitstekend
uitstekend
2e S
p e i1 e r. Waarachtig
inviteer ze op een
diner in een
een eerste
eerste restaurant.
restaurant.
Ie
Spe 1r.e Is
r. dat
Is dat
goedkooper
dan
eikendag
dagzuinig
zuinig te
te
le Spele
zoo zooveel
veel goedkooper
dan
elken
je daar
daar met
met copie
copie betalen?
betalen?
gaan
gaan eten?
eten? Of kan je
2e S
Spe
diner pas
pas als
als ik
ik er
er boven
boven op
op ben.
ben.
r. 0
0 neen, ik geef dat diner
p e i1 eer.
Ie
Spe
Wanneer is
is dat?
dat?
le Sp
e 11 e r.
r. Wanneer
2e Spe
Spele1r.
eens
goede
2e
e r.Kijk
Kijk
eens
goedevriend,
vriend,als
alsikikererniet
nietkom,
kom, dan
dan ben
ben
gebaar naar
naaromlaag) snap
ik (maakt gebaar
snap je?
je? Weinu,
Welnu,begrijp
begrijpjejedan
danniet
nietclat
dat
iker
vier kant maling
niet? En
En
ik er dan
danvierkant
maling aan
aanheb,
heb,of
ofze
zedat
dat diner
diner krijgen of niet?
bovendien,
voorloopigheb
hebikikmaaréen
verplichtingen
dieis'tegenover
is"tegenover
bovendier, voorloopig
maar éen verplichting
en die
de kunst, want
want bij God,
God, ik
ik kan
kan niet
niet werken
werkenals
als ik
ik hanger
honger heb.
heb. (Kellner
'cotelette op).
op).
dient cotelette
le Spe
Spele
Ie
1 e r.
r. Je
Je moet me
me niet
niet kwalijk
kwalijk nemen,
nemen, maar
maar ik
iksmeer
smeerWin.
h'm.
dbeweging).
(roept kellrzer
kellner met
methoof
hoofdbeweging).
le Spele
r. Ik
er niet
op op
gerekend,
datdat
je je
koffie
Ie
Spe Ie
r. heb
Ik heb
er niet
gerekend,
koffiezooveel
zoovee1tijd
tijd
kellner) Hoeveel?
zou nemen (tot kellner)
KeIl
Allesbij
bijelkaar?
elkaar?
Kellnene
r. r.Alles
le Spe
Sp ele
Ie
1 èr.r. Jawel.
Jawel.
K ellne
KeIl
n er.r.22Frank
Frank6o.
60.
Ie
Spe
1
r.
Hier,
't
is gepast.
e
r.
Hier,
i
le S
pe
KeIl
n
e
r
~
Dank
u.
Kellner:Dank u.
2e
Maar
geneer
niet,alsalsikikeet
eetgagaikikererzoo
zoovolkomen
volkomen
2e Spe
Sp ele1 er.
r. Maar
geneer
je jeniet,
in op dat je, door te blijven
blijven, alleen bereiken kan dat je me stoort.Wanstoort.Wanneer
ik je?
je?
neer zie ik
Ie
r. (Ironisch) Onverwachts oploopen?
oploopen?
re Spel
Speleer.
2e
e r.
Kom
Vrijdag
mijeten,
eten,dan
danzal
zalikikvoor
VOOl'plaatsen
plaatsen
2e Spe
Spele1r.
Korn
Vrijdag
bijbijmij
zorgen
goeds.
zorgen van iets goeds.
Ie
Spe
Goed,als
alsjejeniets
nietshoort,
hoort,dan
dankom
komik.
ik.
le Sp
el Ier.
e r. Goed,
2e Spe
Wijnen
enbrood
broodzijn
zijnereraltije,
altijd,de
derest
restmoet
moetjejezelf
zelfmaar
maar
e r. Wijn
S p e iIer.
hand. Eerste
Eerste speler
speler af).
meebrengen. (geven
(geven elkaar
elkaar de hand.
j

:oae
2e TOONEEL.
ANDRÉ,
2e SSc
DUCROCQ, LENOIR. Zij
Zij
c hhaaaaks
k s ppee!1 e r, DELANAU,
ANDRÉ, 2e
DELANAU, DUCROCQ,
komenlinksop,
gaan naar hem
hem toe.
toe.
komen links op, zien ANDRÉ op den voorgrond en gaan
DELANAU. André!
ANDRÉ. Heeren.
DELANAU.
hé?
DELANAU. Boven is voor ons een tafel gereserveerd hè?
ANDRÉ.
ANDRÉ. Neen mijnheer, in de zaal, in de hoek.
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Vinden jelie 't
DUCROCQ. Vinden
't boven
boven niet
niet gezelliger?
gezelliger?
ANDRÉ.
besproken.
ANDRÉ.Dat
Dat kan
kan niet, 't is besproken.
DUCROCQ.
Kunnenjelui
jeluidie
dielui
lui niet
niet beneden
DUCROCQ.
Kunnen
beneden Zetten?
zetten?
LENOIR.Wie
Wie zijn
zijn het?
LENOIR.
het?
ANDRÉ.
menschen.
ANDRÉ.UUkent
kentze
ze niet.
niet. Gewone nette menschen.
DUCROCQ.
datkomt
komterervan
vanom
omgeen
geengewone
gewone nette menschen
DUCROCQ.
ZieZie
je,je,
dat
menschen
te zijn.
zijn.
ANDRÉ.
tochtschermen
endan
dan
ANDRÉ.Weest
Weestuumaar
maarkalm,
kalm,uu krijgt
krijgt het
het groote tochtscherm
zit uu afgescheiden
afgescheiden van
van de
de beschaafde
beschaafde wereld.
wereld.
(Ducrocq
LENOIR.
ucrocq zet
zet zich
zichook).
ook).
LENOIR.Ik
Ik zit (D
DELANAU.IsIsGermaine
Germainede
deBeaufleur
Beaufleursoms
soms al hier geweest?
DELANAU.
geweest?
ANDRÉ.
paar jaartjes
ze hier
hierkwam.
kwam.
ANDRÉ.Dat
Datisisook
ook al
al een paar
jaartjes geleden,
geleden, dat ze
DELANAU.
spelen?
DELANAUEn
Enniet
niet eens
eens zien spelen?
kant.
(verachtelijk) Ik kom
ANDRÉ (verachtelijk)
kom niet
niet aan
aan de
deover
overkant.
LENOIR.
Bravo,
André,
verknocht
aan
de
kunst.
LENOIR. Bravo, André, verknocht aan kunst.
DUCROCQ.
EnEn
alsals
dedekunst
dan zal
zal
DUCROCQ.
kunst't'tmet
methem
hemook
ookioo
zoo goed
goed meent, dan
ie nog
nog eens
eens van
van honger
honger omkomen.
omkomen.
ANDRÉ, Merci.
Merci.
ANDRÉ.
DELANAU (is
terug
geloopen en heeft
heeftdedezaal
zaal
ingezien
weer
(is ter
ug geloopen
ingezien
enen
is is
weer
teruggekeerd)
En
't
scherm,
waar
blijft
dat?
scherm, waar blijft dat?
ter uggekeer d)
ANDRÉ.
op 't vuur, direct
direct gaar.
gaar.
ANDRÉ.Geduld
Geduldmijnheer,
mijnheer, 't staat op
DUCROCQ.
Breng
altijd.
DUCROCQ.
Brengons
onshier
hiermaar
maarvast
vast wat,
wat, als altijd.
ANDRÉ (tot de
de anderen)
anderen) En u?
DUCROCQ.
tzich ook).
ook).
(Delena u ze
ze tzich
DUCROCQ.'t'tZelfde.
Zelfde. (Delenau
LENOIR.
eens gingen
gingen.. wedden
dat Germaine
Germaine niet
niet
LENOIR.En
Enals
alswe
we nu
nu eens
wedden dat
komt?
DELANAU.
Die
hoofdDELANAU.
Dieisisprachtj.g!
prachtig!Toen
Toenik
ik voorstelde
voorstelde haar voor de hoofdrol te vragen, vond jij
onnoodig. Iemand,
Iemand,die
dieeen
eenpaar
paarjaar
jaaraan
aan 't
jij het onnoodig.
Boulevard-théatre
zou, volgens
volgensjou,
jou,lalak
hebbenaan
aan waarachtige
waarachtige
Boulevard-théåtre was, zou,
k hebben
kunst. Zij was enthousiast. Toen
Toen ik
ik haar
haar een
een avond
avond hier
hier wilde
wilde hebben
hebben
en haar
te komen
komen dineeren,
dineeren, wist
wist
haar voorstelde
voorstelde hier,
hier, gewoon onder ons, te
jij absoluut,
absoluut, dat
dat ze weigeren
weigeren zou,
zou, omdat
omdat een
eenster
sterniet
nietgraag
graagterug
terug
jij
denkt
aan den tijd,
tijd, waarin
waarin zij nog
nog glansloos
glansloos aan
aan een
een bleeke
bleekehemel
hemel
denkt aan
stond. 'k Vroeg 't haar
vond ze
zeontzettend
ontzettendaardig,
aardig,zij
zij
haar toch,
toch, het idee vond
heeft niet afgeschreven, en....
en ....
LENOIR.
worden bediend,
bediend,als
alsdedekellner
kellnerlangs
langsden
den
(zij worden
LENOIR.Komt
Komt niet (zij
gaat, wenkt
wenkthij
hijhem,
hem,met
meteen
eengebaar,
gebaar,
naar
't leege
glas,
schaakspeler gaat,
naar
't leege
glas,
waarop
diehem
hemkoffie
koffieschenkt).
schenkt).
waarop die
DELANAU.
DELANAU.Waarom
Waarom dan?
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LENOIR.
haar zie. Zij
Zij isis
LENOIR.Omdat
Omdatikikniet,
niet,zooals
zooalsjelie,
jelie,een
een heilige
heilige in haar
mooi, maar dat is een verdienste die ons
ons alleen
alleen sympathiek
sympathiek isis bij
bij zeer
~eer
domme vrouwen.
vrouwen.
DUCROCQ. Zij is niet
niet alleen
alleen een
een eerste
eerste actrice,
actrice, maar
maar een
een zéer
zéer fijn
fijn
voelende artiste.
artiste.
LENOIR.
Dat
~e speelt,
speelt,
LENOIR+
Datverbeelden
verbeeldenjelie
jeliejejemaar.
maar.Kijk
Kijk eens
eens hier. Als ze
~oo blij
blij als
alsjelie,
jelie,maar....
maar ....laten
latenwij
wijniet
nietoverdrijven.
overdrijven.Voor
Voor
ben ik net
net zoo
drie jaar
was zij
zij de hoop
drie
jaar was
hoop van
van 't quartier
redding voor
voor 't
quartier latin,
latin, de redding
Odéon dat
dar al een paar eeuwen er op wacht en zij leefde met
met een
een lakei
lakei
in 's
's lands
lands dienst.
dienst.
DUCROCQ.
Een
officier,
en de
de dood
dood
DUCROCQ.
Een
officier,die,
die,~ooals
zooalshij,
hij,er
er op
op uittrekt en
beschrijven, stel jij die onder een
durft te zoeken
eendurfte
zoeken in plaats van alleen te beschrijven,
artiest?
LENOIR. Ja.
DELANAU.
Ducrocq en
en dat
dat neerzien
neer~ien
DELANAU.Ik
Ik ben
ben 't volkomen
volkomen eens met Ducrocq
op handelslui
handelslui of
of militairen,
militairen, in
in principe,
principe, zooals
zooals jij
jij dat
dat doet...
doet ...., neen
neen
jaar.
daar
oud voor,
voor, dat
dat isisgoed
goedvoor
voordichtertjes
dichtertjesvan
van1818jaar.
daar ben je toch te oud
LENoIR.En
dat
LENOIR+ En
datûjzijnaar
naardedeBoulevard
Boulevardverhuisde,
verhuisde, is
is dat dan
dan een
een
bewijs
van
haar
artisticiteit?
En
dan
dat
sprookje,
hoe
vindt
jelje
dat
dan?
bewijs van
artisticiteit? En
sprookje, hoe vindt jelie dat dan?
DELANAU.
je?
DELANAU.Wat
Wat bedoel
bedoel je?
LENOIR.
reine maagd
maagd leeft,
leeft,
LENOIR.Dat
Datzezesinds
sindsze
zemet
met Norvy
Norvy brak als een reine
Dat isis de
detrouw
trouw van
van een
een naainaaiterwijl
terwijl ze
ze niet eens weet of ie nog leeft. Dat
gelogen. Zoo
Zoo zie ik haar
haar nu, 't
meisje of abnormaal of aanstellerig of gelogen.
geen me echter
echter niet
niet beletten
belettenzal
~al een
eengedicht
gedichtinindedeMercure
Mercureaan
aanhaar
haar
te wijden.
wijden.
DELANAU.
Neem
inDELANAU.
Neemme
meniet
niet kwalijk,
kwalijk, maar
maar dat
dat lijkt
lij kt mij
mij hopeloos inkonsekwent van je. Je breekt
breekt haar
haar af met de
de gedachte
gedachte dat
dat ze
~e burgerburgerlijk
gelooft haar
haar abnormaal en aanstellerig.
aanstellerig. Welnu
Welnuisisjeje
lij k degelijk
degelij k is en je gelooft
dat niet
niet artistiek
artistiek genoeg?
genoeg?
DUCROCQ.
vroolij kk wilt
je je
je
wilt blijven
blijven zien, dan moet je
DUCROCQ.Als
Als je 't leven vroolij
alleen in die
die karakters
karakters verdiepen
verdiepen die
die oppervlakkig
oppervlakkig beschouwd
beschouwd antiantipathiek
je kans
kans dat
dat ze
ze meevallen.
meevallen. Zij
Zij isisin
inieder
iedergeval
geval
pathiek zijn,
zijn, dan heb je
~ien, waarom
waarom je
je dan vermoeien,
vermoeien, om
omte
te weten
weten of
of
alÎercharmantst
allercharmantst om te zien,
ze wer
kelij k zoo
~oo is?
is?
werkelijk
LENOIR.
wilt ....
LENOIR.EnEntoch
tochwed
wedik
ik nog,
nog, als
als jelie wilt....
DUCROCQ (opstaand).
om wat?
wat?
(opstaand). Zeg direct om
DELANAU (staat
ookop),
op). Ja, nu is 't te laat.
(staat ook

(Germaine
komtop,
op,rechts,
rechts, D
Ducrocq
gaanhaar
haartegemoet
tegemoet
ucrocq en
en Delanau
Delanau gaan
(Germaine komt
en blijven op
op achtergrond
achtergrondeven
et-'enpraten).
praten).
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3e TOONEEL.
DE ZELFDEN,
ZELFDEN, GERMAINE,
GERMAINE.
2e
André
heb
een
goedesigaar
sigaarvoor
voorme?
me?
SpeleIer.
r. André
heb
je je
een
goede
2e Spe
ANDRÉ.
laatst hebt
hebt gerookt
gerookt van
van zes
zes sous?
sous?
Die uu laatst
ANDRL Die
2e
Best.
Leen
frankenenhoud
houdtien
tiensous
sousaf.
af.
SpeleIer.
r. Best.
Leen
meme
eeneen
frank
2e Spe
ANDRÉ. U betaalt wel de
de volgende
volgende keer.
keer.
2e
Ier.
Hier, (legt 't't geld
geldneer)
neer) maar
maar je
je zult
zult het niet ver bren2e Spe
Spele
r. Hier,
Will nu, ongelukde kunst
kunst hebt.
hebt. Haal
Haal h'm
gen als je geen vertrouwen
vertrouwen in de
gaat en
enbrengt
brengthem
hemden
densigaar).
sigaar).
kige. (kellner gaat
4e TOONEEL.
ZELFDEN.
(Lenoir is
is opgestaan
opgestaangaat
gaatdedeterugkomenden
terugkomenden
Germainetegemoet,
enen
Germaine
tegemoet,
zij geven elkaar de hand en gaan allen zitten).
zijgevnlkardh glenzit).
wil
je
gebruiken?
DELANAu.
Wat
je
gebruiken?
DELANAU.
Merci, niets.
GERMAINE. Merci,
niets.
LF;NOIR.
goede moment
moment gekomen.
gekomen •.
LENOIR. Je
Je bent juist op 't't goede
GERMAINE. Hoezoo?
LENOIR.
net een
een weddingschap
weddingschap aangaan
aangaan dat
dit je niet zoudt
zoudt
LENOIR. Ik wilde net
verschijnen.
GERMAINE. Het was
was toch
tochgoed
goedafgesproken,
afgesproken,nietwaar
nietwaar Delanau?
Delanau?
DELANAu.
Natuurlijk, ik begrijp
begrijp niet hoe hij....
hij ••••
DELANAU. Natuurlijk,
LENOIR. Ik wel. 't Geluk Germaine
Germaine in ons midden
midden te
te hebben,
hebben, van
van
wie alleen
het wezen
wezentegenwoordig
tegenwoordigzoo
zóo
alleende
de naam
naam dezelfde
dezelfde bleef, doch het
kon ik
ik niet
niet gelooven.
gelooven.
hoogboven ons straalt, in dat geluk kon
DucRocQ
hun gevoel
gevoel maar
maar gemakkegemakkeDUCROCO (ironisch). Dichters brengen hun
lijk onder
onder woorden!
woordenl
GERMAINE
Lenoir). Wil je mij een pleizier
pleizier doen?
doen? Ik
Ik was
was met
met het
het
GERMAINE (tot Lenoir).
nietwaar?
waar?—
- omdat
omdat ik
ik het
het
idee van
van Delanau
Delanauheel
heelerg
ergingenomen
ingenomen--:-niet
oht2;ettend
door tc
te brengen
brengen als vroevroeontzettend aardig vond weer eens een avond door
er dikwijIs
dikwijls over gedacht om eens
eens op
op een
eenDonderdagDonderdagger. Ja, ik heb er
avond naar
naar binnen te komen
komen vallen,
vallen, maar
maar och,
och, hoe
hoegaat
gaatdat?
dat? Je bent
haast
dan denk je
je weer
weer dat
dat 't in die jaren
jaren daar
daar ook
ook
haast nooit vrij
vrij en dan, dan
idee om
omallemaal
allemaal vreemde
vreemde gezichten
gezichten tete
wel veranderd
veranderd zal
zal zijn, en 't't idee
zien die je
je aankijken
aankijken alsof ze
ze zeggen
zeggen wilden
wilden„wat
"watkom
komjijjijhier
hierdoen"
doen"
houdt je ook terug.
terug. Zooiets
Zooiets komt
komt bijna
bijna altijd
altijd neer
neer op
op een
eendeceptie.
deceptie.
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ja natuurlijk,
DELANAU. Ja
natuurlijk, er
er komen
komen heel
heel wat
wat onbekenden,
onbekenden, er
er riin
zijn
DELANAU.
ontzettend veel
veel vreemdelingen
vreemdelingen tegenwoordig.
tegenwoordig.
GERMAINE. Wat ik nu
nu vragen
vragen wilde
wilde is
is dit:
dit: laat
laat het
hetvanavond
vanavond zijn,
zijn,
GERMAINE.
zooa15 het vroeger
vroeger was,
was, we
we praten
praten over
overelkaar,
elkaar,over
overgezamenlijke
gezamenlijke
zooals
we laten
laten heel
heel mijn
mijn succes
succes aan
aan den
den overkant
over kant buiten
buitenbebevrienden en we
schouwing.
DELANAU. Bravo!
DELANAU.
DUCROCQ. Veranderd is ze
ze niet.
niet.
DUCROCQ.
GERMAINE. Ik dacht
dacht tenminste
tenminste dat
dat jelie
jelie een
een hoogere
hoogere dunk
dunk van
van me
me
hadden.
DELANAU. Hoezoo?
DELANAU.
GERMAINE. De bedoeling
bedoeling is toch
toch „ongunstig
"ongunstig veranderd".
veranderd". Enfin.
Enfin.
GERMAINE.
DELANAU. Ja,
Ja, maar
maar jejebent
benttegenwoordig
tegenwoordig een
eenberoemde
beroemdeactrice,
actrice,
DELANAU.
zooals
••••
zooals er
er....
GERMAINE .••• nog 25 in Parijs
Parijs zijn.
zijn.
DUCROCQ. Niet overdrijven,
overdrijven, hoogstens
hoogstens veertig!
veertig!
DELANAU. 't Geluk
Geluk isis niet
nietinin't 'tberoemd-zijn
beroemd-zijngelegen,
gelegen,nietwaar
nietwaar
Germaine?
weer in ons midden te hebben,
LENOIR. Wat is geluk?
geluk? Germaine
Germaine weer
hebben,
nu ja
ja maar
maar dat
dat is
is toch
toch geen
geen definitie,
definitie, die
die erg....
erg••••
DELANAU ....universeel oplost. Zeg, van middag lag ik haast onder
onder
een taxi. De chauffeur
chauffeur schrok
schrok nog
nog erger
erger dan
dan ik.
ik.
DUCROCQ.
dacht aan
aan de
de nor
noren
enjij
jijaan
aaneen
een huldehuldeDUCROCQ, Geen wonder! Hij dacht
volle
uitvaart.
volle uitvaart.
DELANAU. Nee, ik dacht alleen, wat een geluk dat ik er
el' niet
niet onder
onder
overreden te
lig. Let wel, ik noemde toen geluk
geluk niet overreden
te worden„
worden. Begrijp
Begrijp
ik bedoel?
bedoel?
je wat ik
LENOIR. Maar ook niet in het minste.
minste.
GERMAINE.
Ja,
ik
wel,
geloof
ik.
Zoo gauw we
geven
we ons
ens rekenschap
rekenschap geven
GERMAINE.
van
gevaar, noemen
noemen wij
wij 't ontkomen
eraan, of
ofde
de afwezigheid
afwezigheid el
ervan,
ontkomen eraan,
van,
van gevaar,
geluk!
DELANAU. Juist, en als we ons dus
konden
dus elk oogenblik rekenschap konden
geven
bestaat, d.
d. w.
w. z.z. elk
elkoogenblik
oogenblik voelden
voelden de
de
geven van
van al
al 't gevaar dat bestaat,
(links
achtergrond
afwezigheid,
ge1ukk.ig ziin.
zijn. (links achtergrond
afwezigheid, dan
dan zouden we altijd gelukkig
een bezoeker
bezoeker binnen
groote zaal rechts
rechts gaat).
komt een
binnen die
die naar de groote
LENOIR.
gelukkig. Ik
Ik dacht
dachtdat
datGrévy
Grévydaar
daarbinnen
binnenkwam.,
kwam,
LENOIR. Ik ben gelukkig.
die nog geld van me krijgt. Hij is 't't niet,
niet,hij
hijisisafwezig,
afwezig, ergo:
ergo:ik
ikben
bengegelukkig.
GERMAINE
GERMAINE (vroolijk)
(vrookik) Wij
Wij zijn gelukkig!
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DUCROCQ Nu Germaine, met de
de liefde,
liefde,hoe
hoegaat
gaathet
hetdaarmee,
daarmee,nog
nog
altijd geen
geen aanbidder
aanbidder gepromoveerd?
gepromoveerd?
GERMAINE.
Daar
hebben
afwe.zigheid als
als
GERMAINE.
Daar
hebbenwewe't'tnu
nu juist
juist ever:
over: de afwezigheid
geluk.
LENOIR.
geluk isis
LENOIR.Ja,
Ja,maar
maarwewe.zouden
zoudennet
net.zoo
zoogoed
goed kunnen
kunnen .zeggen,
zeggen, geluk
aanwezigheid
be.zit.
aanwezigheid van bezit.
DUCROCQ.
hebt?
DUCROCQ.En
Enals
alsjejeniets
niets hebt?
DELANAU.
Dat
DELANAU.
Datbestaat
bestaatniet
nietvan
vanphilosophischstandpunt
philosophisch standpunt beschouwd.
beschouwd.
LENOIR.Sinds
Sindswanneer
wanneerisis dat
dat een standpunt?
LENOIR.
standpunt?
GERMAINE.
Lenoir,
GERMAINE.
Lenoir,nog
nogaltijd
altijdanti-philosophie?
anti-philosophie?
LENOIR.ZeZeisisook
ookabsoluut
absoluutoverbodig.
overbodig. Wat
Wat we
we absoluut
absoluut weten, is
LENOIR.
is
wetenschap,
geleerden, ieder
ieder op
op zijn
.zijn gebied,
gebied,terwijl
terwijl
wetenschap, en
en beweren de geleerden,
wat we niet weten,
weten, wat
wat niet
niet is,
is, maar
maar zou
.zou kunnen
kunnen zijn,
.zijn,daarvan
daarvan spreken
spreken
de dichters.
dichters.
GERMAINE. Zou
zekere zin
.zin een
een philosoof
philosoof
Zoti niet juist elk mensch in zekere
.zijn?
zijn?
DUCROCQ.
Pardon,
Germaine,
DUCROCQ.
Pardon,
Germaine,we
wedwalen
dwalenaf.
af.Is
Is geluk
geluk aanwezigheid
aanwezigheid
of afwezigheid.
afwe.zigheid. Het diner
diner is
is afwezig.
afwez;ig. Zijn
Zijn jelie
jeliegelukkig?
gelukkig? Ik
Ikniet!
niet!
DELANAU.Waarachtig
Waarachtigniet,
niet,ikikheb
heb honger
honger als een
DELANAU.
een paard.
paard.
(staan allen
allen op
op en
en gaan
gaannaar
naarachtergrond).
achtergrond).
GERMAINE. Bestaat Père Larousse nog
nog met
metzijn
zijncrême
crêmede
dela
la maison;
maison;
goddelij
k was ze!
ze!
goddelijk
LENOIR.
tijd!
LENOIR.De
Degoede
goede oude tijd!
DUCROCQ.
Och
die
goede
we
DUCROCQ. Och die goedeoude
oudetijd
tijdisistoch
toch maar
maar de
de tijd, waarvan we
tt
zoo oud
oud is.
is. (allen
af).
't goed vinden, dat ie zoo
(alien rechts af).
5e TOONEEL.
TOONEEL.
2e.
ch a aks pel eren
NINIJ;
en NINIJ;
2e. S
Schaakspeler
DELCOUR, later.
later.

keIl
ne r,
kellner,

MARTENS
MARTENS en

NINIJ.
NINIJ. Bonjour.
2e SSpeler.
Bonjour.
p el e r. Bonjour.
NINIJ.
Ken
je
haar niet?
niet?
NINIJ. Ken je haar
Speler. Ja!
2e Speler.
Ja!
niet-eens
goedendag.
NINIJ. En
NINIJ.
En je
je zei niet
eens goedendag.
2e S
Spe
Omdatik
ikhaar
haar niet
niet zien
zien wil,
wil, als
als ze
ze met
met zulke
zulke indiviindivip e l1e r. Omdat
duen omgaat.
omgaat.
NINIJ. Slaat
Ducrocq?
NINIJ.
Slaat dat
dat op Ducrocq?
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2e S
Spe
Nee op
op Lenoir.
Lenoir.
i e r. Nee
pe1
NINIJ. Jij
Jij maakt
maakt met iedereen
iedereen ruzie.
ruzie.
2e
iedereenhoe
hoeikikover
overhem
hemdenk,
denk, en
en als
als dat
dat
2e Spe
SpeleIer.
r. Ik Ik
zegzeg
iedereen
stomme uitschot daar
daar kwaad
kwaad om wil
wil worden....
worden ....
NINIJ.
Zeg komt Gerdeau van
NINIJ. Zeg
van avond?
avond?
2e
Spe Ier.
Hoe
moet
datweten?
weten?
2e Spele
r. Hoe
moet
ikikdat
NINIJ. Heb
Heb j'm
Yin vandaag niet gezien?
NINIJ.
2e Spe
Spele
r. Neen,
2e
1er.
Neen.
NINIJ.
Je liegt
liegt het.
NINIJ. Je
2e Spe
Sp'ele
2e
1 e r.
r + Ja.
Ja.
NINIJ. Denk
dat ie
ie met
metdie
dieblonde
blondeRussin
Russinis?
is?
NINIJ.
Denk je,
je, dat
dat ik niet weet dat
Heb j'n
j'n sigaret
sigaret voor
voor me?
me?
2e
Ier. (haalt zijn
zijnpijp,
pijp,tabak
tabak
sigarettenpapier
te voor2e Spe
Speler.
enen
sigarettenpapier
te voorkan j'm
j'm maken?
maken?
schijn), Daar, kan
NINIJ.
NINIJ. Maak
Maak jij
jij 'm voor me?
me?
2e Speler.
Als
je
te
lui
bent
om'm'mtetedraaien,
draaien,steek
steekdan
dan 'n pijp op.
Spele r. Als je te lui bent om
zittenom
omsigaret
sigaretteterollen).
rollen). Zie je, Henri
Henri is lat
laf,maar
maar
NINIJ (gaat zitten
zoo zijn jelie allemaal.
allemaal. 't
ook stom,
stom, om
om iets
iets voor
voor een
eenvan
vanjelie
jelietete
't Is ook
't waard....
je't
waard .... Maar
Maar als ie denkt
denkt dat
dat ie
ie zoo
zoo
voelen! Geen van alien
allen ben je
van me afkomt!,
afkomtf, ha
ha neen
neen jongen!
jongen!
2e Spe
Geef
in Godsnaam
hier,
datmaakt
maaktme
mezenuwachtig.
zenuwachtig.
SpeleIer.
r. Geef
in Godsnaam
hier,
dat
Dat spreekt over liefde
liefde en
en hannest
hannest met
met 'n
'nsigaret
sigaretom
omniet
nietaan
aan te
tezien!
zien!
benieuwd of ie vanavond
vanavond komt!
komt! Zeg als
als je
je hem
hem
NINIJ. 'k Ben
Ben benieuwd
spreekt,
je hem
hem dan
danwat
watnamens
namensmij
mijzeggen,
zeggen,maar
maarwoordelijk
woordelijk
spreekt, wil je
knikt). Zal
heusch doen?
doen?
overbrengen (hij knikt).
Zal je 't heusch
2e Spel
Speler.
2e
e r. Ja.
Ja.
NINIJ. Ik
kan er op rekenen
rekenen hè?
hè?
NINIJ.
Ik kan
2e Speler.
Neen!
Hier
sigaret.Wil
Wilikikhem
hemmaar
maardichtlikken?
dichtlikken?
Spele r. Neen!
Hier
is isjejesigaret.
Daar!
NINIJ. Merci
misschien beter
beterdat
datje
jeniets
nietszegt,
zegt,dat
datieie't't
NINIJ.
Merci -— Enfin 't is misschien
niet weet.
weet. Wie
Wie denk
denk je
je dat
dat me
me gevraagd
gevraagd heeft
heeft met
methem
hemtetegaan
gaan wonen?
wonen?
Maakt met zijn affiches
onderhandnonchalant)
nonchalant) Maakt
affiches 400
400
Eddins. (rookt onderhand
frank
maand.
frank per maand.
2e Spe
Meer!
Sp el Ier.
e r. Meer!
NINIJ. Dat
Dat kan.
NINIJ.
kan.
2e
1 er,
r. Ja,
Ja, want
want ie
ie maakt
maakt meer
meer dan
dan tweehonderd.
tweehonderd.
2e Spe
Spele
NINIJ. En
En ik zei
zei vier!?
viert?
NINIJ.
2e Spele
Spe Ier.
Maar,
beste
kind,
overdrijvenzei
zeije
je toch
toch het
het
r. Maar,
beste
kind,
omom
te te
overdrijven
dubbele.
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NINIJ. Enfin,
Enfin, dat is toch wat anders dan hongerlijden
NINIJ.
hongerlijden met
met Gerdeau!
Gerdeau!
p e l1ee r. En
2e SSpe
Enjejehoudt
houdtzooveel
zooveel van
van die
die arme
armeHenri?
Henri?
NINIJ (eenigszins vinnig)
vinnig) Dat is ook zoo, en dat behoef je nu niet
niet
op zoo'n toon
toon te
te zeggen!
zeggen! Dacht
Dacht je
je soms
soms dat
datieieom
ommij
mijniets
nietsgaf?
gaf?
2e
Maar
God
kijk
eens
hoezezedie
diesigaret
sigaretrookt!
rookt!
2e Spe
SpeleIer.
r. Maar
m'nm'n
God
kijk
nunu
eens
hoe
NINIJ. Hij
ben zenuwachtig.
zenuwachtig. (gooit
Hij trekt
trekt niet
niet meer; Ik ben
(gooit de
de sigaret
weg). En je zult
zult zien
zienhoe
hoejaloersch-ie
jaloersch-iezal
zalzijn!
zijn!IkIkkrijg
krijghet
hetbeter
beteren
endaar
daar
'm mee!
mee! Dat
Dat kan
kanieie zeker
zekerniet
nietvelen!
velen!
pest ik 'm
ae Spe
Spele
2e
1 e r,
r. Ja,
Ja, hij
hij is
is stom
stom om
om zoo
zoo een
een vrouw
vrouw te
te laten
laten schieten.
schieten.
NINIJ. Daar zal ie ook
ook achter
achter komen!
komen! In
Inieder
iedergeval!
geval! Want,
Want, als
als
NiNij.
't met
met Eddins
Eddins mis
mis loopt,
loopt, dan
dan wil
wil ik
ik hem
hem toch
tochterug!
terug!
Weet
welNiny,
Niny,dat
datikikeen
eenherinnering
herinneringaan
aanjejeheb,
heb,
2e.
ae. Spe
SpeleIer.
r. Weet
je jewel
die ik nooit
nooit zal
zal vergeten!
vergeten!
jij!?
NINIJ. Puh,
NINIJ.
Puh, jij!?
2e
Waarachtig.
herinner
't mij
zoogoed,
goed,'t 'twas
een
ae Spe
SpeleIer.
r. Waarachtig.
IkIk
herinner
't mij
zoo
was een
De heele
heele dag
dag had
had ik
ik mij
mij loopen
loopen te verdommen,
verdommen, want
want
natte winterdag.
winterdag. De
ik had geen sou meer en s'avonds liep
nieteens
eens
liep ik
ik bij
bij Gerdeau op. 0,
0, niet
dat snap
snap je!
jel De
De sleutel
sleutel stak
stak
met 't idee om hem wat te leen te vragen, dat
in het slot,
slot, ik
ik ging
ging binnen:
binnen: de
de kamer
kamerwas
was in
invóorhistorisch
vóorhistorisch duister.
duister.
En dan, een klein, klein, rood lichtje van een lamp
lamp in de keuken. Ik
ga
voorzichtig op af en daar staat:
staat: jij!....
jijl .... bezig
bez;ig de
de laatste
laatste hand
hand tete
ga er voorzichtig
kW2tll maar
maar niet. 't't Werd
Werd al
al
leggen
boeuf-mode. Gerdeau
Gerdeau kwam
leggen aan een boeuf-mode.
later. (Delcour
zijnbinnen
binnengekomen
gekomenenenhebben
hebbenvoorgrond
voorgrond
( Delcouren
enMattens
Martens zijn
rechts plaats genomen en twee diners
diners besteld.
Niny
besteld. Als de kellner langs Niny
gaat roept
roept zij
zij hem
hem toe....)
toe .... )
NINIJ. Breng mij papier en
en een
een framboze.
framboze.
NINIJ.
2e
Ier (gaat door)
door) Beiden werden
werdenwij
wijongerust,
ongerust,jijjijorrAdat-ie
omdat-ie
2eSpe
Speler
niet, ik omdat ie
ie mogelijk
mogelijk wel zou komen.
komen. Toen zijn we
we samen
samen gaan
pan
eten. Wil je gelooven
gelooven Niny, dat later
later nooit,
nooit, neen
neen nooit,
nooit,een
eenboeufboeufmij gemaakt
gemaakt heeft.
heeft. (Niny
besefteerst
eerst nn u, dat hij
mode zoo'n indruk
op mij
(Niny beseft
indruk op
voor den gek houdt,
houdt, springt
springt op, om hem
hem te
te slaan,
slaan, doch
doch deslagen
deslagen
haar voor
weert
hij
af,
door
tt
hoofd
de
handen
te
beschermen).
met
de
handen
te
beschermen).
weert
door 't
NINIJ.
je mag
mag ervan
ervan meenemen
meenemen voor
voor Um!
hèm!
NINIJ. Daar,
Daar, daar
daar en je
2e
dat's
Ninydat
datdoet
doetmen
menniet,
niet,een
een man slaan,
ae Spe
SpeleIer.
r. Au,Au,
dat's
laf!laf!Niny
de wereld
wereld om!
om!
je keert de
(De
kellner brengt
enz. en
en de
de framboze).
framboze).
(De kellner
brengt het
het papier,
papier, inkt
inkt enz.
2e
Dag Niny.
Niny.
2e Spe
Sp e l1e r. Dag
NINIJ. Blijf je niet?
NINIJ.
2e SSpe
Neen.
(af).
p e lIer.
e r. Neen.
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6e TOONEEL.
TOONEEL.
6e
DELCOUR, MARTENS,
MARTEN5,
DELCOUR,

keil n e r, NINIJ,
NINIJ, Een
Een bezoeker.
be 4 0 e k e r.
kel1ner,

dit tooneel
tooneel wordt
wordt het
hetdiner
dinergeserveerd).
geserveerd).
(onder dit

Dus we
we dineeren
dineeren hier
hierwerkelijk?
wer kelij k?
Dus
DELCOUR.
heb
j'er
tegen?
Ze
heeftmij
mijgevraagd
gevraagd niet
nietzoo
zoolaat
laat
Wat
heb
j'er
tegen?
Ze
heeft
DELCOUR.
komen, want
want dan
dan wordt
wordt er
ernatuurlijk
natuurlijkgeheel
geheelen
enalalbeslag
beslagop
ophaar
haar
te komen,
Is 't dan niet
niet praktisch
praktisch hier
hier te
te dineeren?
dineeren? 't't Moet
Moetheel
heelvol
vol
gelegd. Is
ter eere
eere van
van iemand
iemand is.
is.
worden, vooral als zoo'n avond ter
MARTENS. 'k Heb een tijd gehad,
gehad, dat ik
ik hier
hier wekelijks
wekelijkskwam.
kwam.Toen
Ton
MARTENS.
ging ik veel met Rebeau om
om en
en de
de schilders
schilders van
van die
die beweging.
beweging. Maar
rvlfaar
heb ik
ik toch
tochnooit
nooitkunnen
kunnendroom,en,
droom en, dat
datde
deverliefdheid
verliefdheidvan
vaneen
een
dat heb
a,nder mij zou
zou beletten
beletten te
te eten!
eten!
ander
DELCOUR. Vind je 't't dan
dan zoo
zoo slecht
slecht hier?
hier?
DELCOUR.
MARTENS. Geloof
Geloof je,
je verstandig
verstandig deed,
deed; hier
hier tetekomen?
komen?
je, dat je
MARTENS.
DELCOUR. Ja, heusch,
ik besef
besefheel
heel goed
goed het
het nadeel
nadeel van
van te willen trouheusch, ik
trouDELCOUR,
vooral als je geheel en al buiten de
de kunst
kunststaat.
staat.
wen met een artiste, vooral
heeft zijzelf
zijzelf mij gevraagd te komen
komen en
en ben
ben ik
ikblij
blijhaar
haareens
eensheel
heel
Nu heeft
gewoontjes in
milieu te zien.
zien.
gewoontjes
in haar eigen milieu
MARTENS. Haar milieu is 't't niet
niet meer!
meer!
MARTENS.
DELCOUR. Des te beter,
beter, 't'tmilieu
milieu van
van haar
haarverleden
verleden dan.
dan.
DELCOUR.
MARTENS.
moet honger
honger
MARTENS. Waarom eet je niet? Een gelukkig mensch moet
hebben!
DELCOUR.
jij dan?
dart?
DELCOUR. En jij
MARTENS.
Ik
juist
eet
nooit
méer, bovendien edel zijn de plats nu juist
MARTENS.
niet. Enfin, maar over jou maak
maak ik mij
mij ongerust.
ongerust. Je
Je hebt
hebt daar
daar twee
twee
woorden
die fataal
fataal zijn,
zijn, als
als je
je ze
ze combineert
combineert met vrouw of
woorden gebruikt, die
liefde.
DELcouR.
ik dan
dan gezegd?
gezegd?
DELCOUR. Wat heb ik
MARTENS.
Verleden
en
huwelijk.
MARTENS.
huwelijk.
DELCOUR.
weetje
heeft geen
geen verleden.
verleden. (De bezoeje heel goed! Zij heeft
DELCOUR. Dat weet
zwart,komt
op,gaat
gaatzitten
zittenopent
opentzijn
zijnportefeuille
portefeuilleenenbegint
begint
ker,
ker, in 't zwart,
komt op,
te
komtnaar
naarhem
hemtoe,
toe,praat
praateven
evenmet
methenz
hemen
engaat
gaatweer
weer
te schrijven,
schrijven, Niny
Niny komt
zooals jijjijdat
datbedoelt.
bedoelt.Ze
Zeheeft
heefteens
eens—
- en
en dat
datweet
weet
terug)
ter ug) Tenminste, zooals
iedereen, -— een
gekend.
een waarachtige
waarachtige hooge liefde gekend.
MARTENS.
nog?
MARTENS. Leeft hij nog?
DELCOUR.
zij ook
ook niet,
niet, in
in ieder
ieder geval
geval is
is hij
hij dood
dood
DELCOUR. Dat weet ik niet, zij
voor
voor haar.
MARTENS.
MARTENS.
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MARTENS. En je
je gelooft
gelooft niet
niet aan
aan geesten?
geesten?
Als ik haar liefde voor hem gedood had, zou ik er
DELCOUR. Als
er mismisgelooven, nu die natuurlijk
natuurlijk verging,
verging, niet!
schien wel aan gelooven,
MARTENS. Goed, ik wil
wil aannemen dat
dat dit
dit volkomen
volkomen waar
waar is.
is. Maar
Maar
waartoe dient dan,
waartoe
dan, dat
dat idee-fixe
idee-fixe van
vanromantische
romantischeoverspanning....
overspanning ••••
DELCOUR. Hoor eens even, je kunt
DELCOuR.Hoor
kunt me
meeer
eerop
opjou
joufilosofische
filosofische manier
manier
overtuigen, dat ik niet leef, dat ik hier
overtuigen,
hier niet
niet zit,
zit, dat
datik
ikniet
nietbesta,
besta,dan
dan
opmoet
moetgeven,
geven,ook
ookalal wist
wist je
je mij
mij te
te overtuigen
overtuigendat
datze
ze
dat ik Germaine
Germaineop
mijn leven
leven vernietigen
vernietigen zou.
zou.
MARTENS. Beste jongen, ik denk er
er niet
niet aan.
aan. Wanneer
Wanneerhet
hetvan
vanmij
mij
afhing lag ze vannacht al in je armen. Ik
Ik zou
zou alleen
alleen willen,
willen, dat
dat je
je niet
niet
méer zocht dan te
te vinden
vinden is,
is, dat
datjejejejegedroeg
gedroegals
alseen
eenkristenmensch.
kristenmenseh.
we natuurlijk
natuurlijkeen
eenmensch
mens ehdie
dieniet
nietinin
Onder Kristenmensch
Kristenmensch verstaan
verstaan we
Christus gelooft, dat spreekt
spreekt vanzelf.
vanzelf. Luister
Luisternu
nueens
eenskalm.
kalm.Zij
Zij isiseen
een
gevierde jonge
jonge actrice
actrice en
en jij
gevierde
jij bent een
een zeer
zeer vermogend
vermogend man uit
uit de
de
groote industrieele wereld. Goed.
Goed. Wat
Wat is
is dus
dus je
je roeping?
roeping? Een
Een maitresmaitresse te
te zoeken
zoekenonder
onderdedegevierde
gevierdeactrices.
actrices.JeJezult
zultslagen
slagendaarvan
daarvanben
ben
bent jong
jongen
en hebt
hebtnog
nogvoldoende
voldoendeilluzies
illuziesom
omjejedaarbij
daarbij
je overtuigd.
overtuigd. Je bent
te verbeelden, dat je
je gelukkig
gelukkig bent.
bent. En
En jejewilt
wiltniet!
niet! Je
Jewilt
wilttrouwen!
trouwen!
Volkomen juist
juist en als zij
DELCOUR. Volkomen
z;ij voor
voor mij
mij „een"
"een"gevierde
gevierde acactice was, dan had ik niet
niet meer
meer verlangd
verlangd dan
dan er
er „een"
"een" maitresse
maîtressevan
vantete
maken.
ma ken.
MARTENS. Hoe kom je
je toch
toch aan
aan die
diewonderlijke
wonderlijkeopvattingen.
opvattingen.Een,
Een
ie 't genot van overspel ontontmaitresse is een wettige vrouw
vrouw aan
aan wie
wie je
neemt, omdat je a priori
priori aanneemt
aanneemt wat
wat jeje in
in 't huwelijk nooit wilt gelooven.
huwelijk? Een
Een huwelijk
huwelijk is,
is, om
om 'teens
'teens
looven. En dan, wat zie je in 't'thuwelijk?
commercieel
drukken: het
hetaccoord
accoord tusschen
tusschen twee
twee menschen,
menschen,
commercieel uit
uit te drukken:
tweewier geluk failliet sloeg,
sloeg, men
men denkt dat 't algebra is en ook daar tweegewone leven is 't niet
niet meer
meer
maal
maal negatief
negatief positief
positief wordt.
wordt. Doch in 't't gewone
dan een verhouding, waardoor
waardoor verhoudingen
verhoudingen maatschappelijk
maatschappelijk gedekt
gedekt
\'\'11.
worden.
alleen met de
de vrouw
vrouw die
die men
men bedriegen
bedriegen wil.
worden. Men
Men trouwt alleen
Waarom zou jij
jij dan
dan een
eenhuwelijk
huwelijkverlangen?
verlangen?
DELCOUR. Omdat jij niet zien wilt of kunt,
kunt, wat
wat het
het huwelijk
huwelijk is.
is. Ik
ik
weet ook wat het is voor iedereen, maar zij
z;ij noch ik
ik denken
denken en
en voelen
voelen
Wij zijn
zijn anders
anders en
en daarom
daarom hebben
hebben wij
wij het
het huwelijk
huwelijk
als
als "iedereen:'
„iedereen." Wij
on3 geluk, waardoor
waardoor we
we al 't't vuile,
noodig als een muur, een decor om ons
al 't't vreemde,
vreemde, al
al wat
watzoo
zoo anders
andersisisals
alsjeje't'tzelf
zelfvoelt,
voelt,niet
nietzien.
zien.Want
Want
dat vergeet je:
je: trouwen
trouwen isis niet
nietiets
iets speciaals
speciaals doen,
doen, niet trouwen is dat
wel,
egoïsme, om
te
wei, is
is handelen
handelen uit egoisme,
om een
een gril
gril of uit lafheid. Door niet te
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trouwen gooi je je innige verhouding toe aan publiek,
publiek, niet
niet trouwen
trouwen is
je zelf beleedigen in
in 't hart van de vrouw die je liefhebt. Niet
Niet trouwen
trouwen
huur, waar
waar jeje eischt
eischt voor
voor heel
heel jejeleven,
leven, niet
niettrouwen
trouwenisisje
is zeggen: ik huur,
je
liefde, die je heilig voelt, verlagen tot
tot een
een hoer,
hoer,die
diebestaat
bestaatininzooveel
zooveel
uur per dag! (Kellner offreert een plat, beiden weren
weren af, hij brengt dan
tt
dessert). '
't dessert).
MARTENs.
- en ik
ik ben
ben niet
nietvoor
voorniets
nietszoowat
zoowat tien
tien
MARTENS. Niet trouwen —
ouder dan
danjijjijenenzitziterernog
nogwat
watpraktisch
praktischEngelsch
Engelschbloed
bloed in
jaar ouder
in mijn
mijn
aderen -datdat
is inis onze
hedendaagsche
maatschappij
aderen
in onze
hedendaagsche
maatschappijde
demoraal,
moraal, de
de
talisman, die iedereen noodig
ncodig heeft die voelt
voelt en
en bovendien
bovendien die
die voelt
voelt
voor een vrouw —
- over liefde spreek ik niet
niet eens,
eens, want
want jeje weet,
weet, die
die isis
voor mij niet anders dan
dan een
een hallucinatie,
hallucinatie,waarin
waarinjejegeluk
gelukvan
vanman
manen
en
vrouw ziet
ziet -— Ieder mensch
die voelt,
vrouw
mensch die
voelt, dus
dus daar hoor
hoor jij
jij ook
ook bij,
bij,
trouwt niet
niet of
of hij
hij stort
storterbarmelij
erbarmelijk
neer in
indat
datafschuwelijke
afschuwelijke hol,
hol,
k neer
waarin
geen beest het
het kan
kanuithouden
uithoudenen
endat
datwij
waarin geen
k het
wijgewoonlij
gewoonlijk
het
schoone leven noemen.
noemen.
(Lespière
dietelkens
telkensisisopgestaan
opgestaan
(Lespière isis binnengekomen
binnengekomen ontmoet
ontmoet Niny,
Niny, die
om in de
de groote
htr, kloper
klopt'rgegrootezaal
zaal tetegaan
gaan kijken.
kijken. Hij praat
praat even met h'r,
gemoedelijk
fixeert hem
hemom
omhem
hem
moedelijk op
op de
deschouders,
schouders,ziet
zietdan
dan Martens
Martens en fixeert
th
uis te brengen.
brengen. Onder het
het uitspreken
uitsprekender
der laatste
laatste woorden
woorden isis M
artens
thuis
Martens
opgestaan en hem
hemtegemoet
tegemoetgeloopen).
geloopen).
7e TOONEEL.
ZELFDEN,
LESPIERE.
ZELFDEN, LESPIERE.
KeIl
r. (tot Niny)
eerst af.
af.
K e 11 n e r.
Niny) Als u weg
weg gaat,
gaat, reken u dan eerst
Ikga
ganiet
nietweg,
weg, ik
ikloop
loop wat
wat rond.
rond.
NINI]. Ik
Nam.
KeIl
manierkan
kanjeje'rtrstraks
straks (gaat in gemompel
gemompel ververKellnenr.er.
OpOp
diediemanier
loren)
loren).•.
(Niny loopt
loopt schokschouderend
schokschouderend de
zaal in).
in).
de zaal
8e TOONEEL.
ZELFDEN zonder NINI]
NINIJ en ANDRÊ.
ANDRÉ.
LESPIERE. Ja, ik kom
kom even
even bij
bij je
je zitten.
zitten. Hoe gaat het.
het. Ha, ha je
je
snaptme?
me?
komt zekere ter eere
eere van....
van .... jeje snapt
MARTENS. Mag ik u even
even voorstellen, mijn vriend
vriend Delcour
Delcour—
- BerBer·
nard Lespière,
Lespière, onze
onze groote
groote dichten
dichter.
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ben heel
heel gelukkig
gelukkig kennis
kennis met uu te
te maken.
maken.
(verrast). Ik ben
Ja, en
en als
als ik
ik zeg,
zeg, dat
datik
ikuubewonder,
bewonder,dan
danmaak
maakikikmisschien
misschienmezelf
mezelf
ja,
compliment.
een compliment.
LESPIERE. Best,
Best, best, ook
ook in
in de
de literatuur?,
literatuur?,
LESPIERE.
DELcouR. Neen, helaas!
helaas!
DELCOUR.
LESPIERE. Helaas, kerel
kerel je
je weet
weet van
van je
je geluk
geluk niet
nietaf.
af. (tot Martens).
LESPIERE.
wat doen
doen jelie
jelie nu
nu eigenlijk
eigenlij k hier?
hier?
En wat
MARTENS. LT
U komt net van
van pas,
pas, we
we hebben
hebben een
een jury
jurynoodig.
noodig.
MARTENS.
daar hebben
hebbenze
ze me
me van
vAnm'n
'n leven
LESPIERE. Oho,
Oho, daar
leven nog
nog niet
niet in
in
LESPIERE.
kunnen krij
krijgen.
kunnen
gen.
MARTENS. Mijn jonge vriend
vriend hier,
hier, wil
wil met
met een
een mooie,
mooie, jonge
jonge vrouw.,
vrouw ••
MARTENS.
trouwen! En nu moet
moet hij
hij van
van de
deondergang
onderganggered
geredworden.
worden.
trouwen!
LESPIERE. Maar beste
beste Martens,
Martens,jejekunt
kunteen
eenman
man—
- dat
datisisieietoch?
toch?—
LESPIERE.
is toch
die verliefd
verliefd is,
tochniet
nietvan
vaneen
eenvrouw
vrouwafhouden!
afhouden!Weet
Weetjejewel
wel,t wat
wat
een verliefd
verliefd mensch
mensch isis—
- enenmijn
mijnhemel
hemelopopdie
dieleeftijd!
leeftijd!—
- Kerel,
Kerel,
daar heb je
je geen
geen flauw
flauw begrip
begrip van! Leeuwentemmen
Leemventemmen is
is er
er nog
nogkinkinderspel bij!
derspel
bij! Denk
Denkjejedat
datikik—
- nou
noude
deviegeljnen
vlegeljarenben
benik
iktoch
tochwel
wel tete
boven -— als
verlIefd werd....
werd •••• naar den
den duivel
duivel zou
zou ik
ik je
je sturen!
sturen!
boven
als ik verliefd
huwelijk afhouden!
afhouden!IsIs 't't det
riet
MARTENs.
wil hem
hem alleen
alleen van
van 't huwelijk
MARTENS. Ik wil
absurd,
door kerk
kerk en
en wet
wetiets
ietsabsoluut
absoluuttetelaten
latenbekrachtigen,
bekrachtigen,
absurd, om door
waaraan niets absoluuts is?
is? Veronderstellen
Veronderstellen we
we dat
datde
deliefde
liefdebestaat.
bestaat.
Ik
voor mij
mij geloof,
geloof, dat
dat er
er alleen
alleen sprake
sprake kan
kanzijn
zijnvan
vaneen
eendichterlijke
dichterlijke
ik voor
voorstelling.
hoe wil
wil je jezelf overtuigen, bewijzen, je de absoabsovoorstelling. Maar hoe
lute zekerheid geven, dat haar
haar liefde
liefde niet
niet alleen,
alleen, bestaat,
bestaat, maar
maarook
ook
dat die jou
jou geldt?
geldt? En
En zonder
zonderdie
diestellige
stellige onwankelbare
onwankelbareovertuiging
overtuigingisis
't toch
krankzinnig om
toch krankzinnig
om voor
voor de
de liefde
liefde méer
méer te
te doen,
doen, dan
dan haar op 't't
oogenblik
zelf te
te accepteeren!
accepteeren!
oogenblik self
LESPIERE. Zoo .... Zoo
.... volkomen juist! En
En wil ik je vriend nu eens
Zoo....
een
hee1e goede
goede raad
raad geven?
geven? Al
Al ben
ben ikikgeen
geenpsycholoog,
psycholoog, maar
maar 'n'n
een heele
gewoon
toch gewoonlijk
gewoonlijk goed en als
als mijn
mijn oogen
oogen mij
mi;
gewoon dichter,
dichter, zie
zie ik toch
niet bedr;egen —
- en
en dat
dathebben
hebbenzezenog
nognooit
nooitgedaan—
gedaan-dan
hijeen
een
dan isishij
idealist. Dat zijn van die rnenschen,
menschen, die niet
niet in
in 't'tgewone
gewone leven
leven staan,
staan,
maar er boven vliegen.
vliegen. Dat vindt jij erg
erg gevaarlijk
gevaarlij k hè? Maar ik niet.
niet.
Want je vergeet, dat ze sterk
sterk genoeg
genoeg zijn om heel hun
hun leven
leven te
te blijven
blijven
vliegen,
hun vergiftigde
vergiftigde
vliegen, tenzij
tenzij gevaarlijke
gevaarlijke individuën, zooals jij o. a., hun
neer....
vleugels schieten;
schieten; want
want dan
danvallen
vallc'l ze
ze neer
.... nu
theorieën door de vleugels
itheorieën
'z~o'n
niet! (tot Delco
Delcour).
Wil ik uu eens
eens een
een
ur). Wil
val overleven
overleven je ribben niet!
zoo'n val
goede
vrouwen
goede raad
raad geven?
geven? Sta
Sta direct
direct op, vlieg
vlieg in de armen van die vrouw
en
zorg
de liefde
liefde er beroerd
beroerd afafzorg dat
dat je hem nooit weer ziet!
ziet! Als
Als je
je 't in de
DELCOUR
DELCOUR
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brengt,
nou ••••dan
dankrijg
krijgjejevanzelf
vanzelfmeer
meertheoreën
theoreëndan
danjejelief
liefzijn.
zijn. (lacht
brengt, nou....
hartelijk).
hartelij k).
DELCOUR. Maar
zal niet
niet gebeuren!
gebeuren! Een
Een vrouw,
vrouw, die
die getoond
getoond
Maar dat zal
heeft waarachtig
waarachtig te kunnen liefhebben,
liefhebben, die
die trouw
trouw bleef
bleef aan
aan verloren
verloren
liefde en weigerde te aanvaarden alles, wat onder
onder haar
haar ideaal
ideaal bleef....
bleef••••
LESPIERE. Nu begrijp ik, hij
hij komt
komt voor
voor Germaine!
Germaine!
MARTENS (weer tot
tot Lespiére).
Lespière). Dat ie niet inziet
inziet dat
dat een
een vrouw
vrouw alléen
alléen
trouw kan
kan zijn
zijn aan
aan verloren
verloren of
of nog
nog niet
niet gevonden
gevonden liefde,
liefde, aan
aan abstracabstracaan· een tastbaar-levende man!
man! Wordt hij
hij gegeties, aan alles, behalve aan
lukkig wanneer zij
zij trouw
trouw blijft aan"
aan „verloren"
lukkigwanneer
verloren" liefde?
liefde? Hij
Hij voelt
voelt en
en —
- 't't
lijkt wel niet zoo -— hij
mogelijk dat ie na
na de
hij heeft hersens. Acht u 't't mogelijk
verblinding
zekerheid verlangt
verlangt van het
het twijfellooze
twijfellooze van haar
haar
verblinding geen
geen zekerheid
ke?
liefde, het
het onomstootelij
onomstootelijke?
LESPIERE. Beste
Een koopman,
koopman, een
een
Beste jongen,
jongen, weet
weet jeje wat
wat je
je bent?
bent? Een
je! Jelui
Jelui maakt
maakt jaarlijks
jaarlijks zoo'n
zoo'n ding
ding he:
he:een
een
pennelikker, daar,
daar, dat
dat ben
benje!
nu verbeeld
verbeeldjij
jij je
je dat
dat je
je met
met de
deliefde
liefdeook
ookzoo
zoo iets
iets kan
kandoen.
doen.
balans. En
En nu
j'r eens zin in hebt
Dat je —
- als fr
hebt —
- er
er een
een balans
balans van kunt
kunt opmaken,
opmaken,
die dan kloppen
kloppen moet
moet met
met een
een saldo
saldo aan
aan je
je credit-zijde
credit-zijde en
endat
datjejezoo
zoo
bewijzen krijgt van je geluk of haar liefde. Op de
de Beurs
Beurs hoor
hoor
wettige bewijzen
vol twijfel,
twijfel,
je thuis! Dan zal ik je eens zeggen wat liefde is! Liefde isis vol
zooals
twijfel, liefde die —
- wat
wat
zooals een
een mensch vol bloed. Liefde zonder twijfel,
geentwijfel
twijfel
zei je
je ook
ook weer?
weer?- —neen
neenikikwil
wil't'tniet
nietnog
nogeens
eenshooren!
hooren!- geen
een
kent, dat is jou balans.
balans. En wil
wil je
je nu
nu eens
eens weten
weten wat
wat liefde
liefde voor een
man is? Dan moet je
je morgenavond
morgenavond eens
eens naar
naar de
de Gaité
GaitéRochechouart
Rochechouart
weet heel
heel goed,
goed, dat het
het niet
nietdeftig
deftiggenoeg
genoeg voor
voor je
je is!
1S!
gaan. Ja, ja, ik weet
oogenblik een
een danseuse,
danseuse, een
een slanke,
slanke, blanke
blanke androandroMaar daar is op 't't oogenblik
gyne
om een
een denkbeeldige
denkbeeldige afgrond
- de
de
gyne verschijning,
verschijning, die danst om
afgrond —
verleiding als
als je
je wilt. Ha,
Ha, wat
wat een
een charme,
charme,wat
wateen
eenteekening!
teekening!Wat
Wateen
een
verleiding
Dat moet
moetjejegaan
gaanzien!
zien! Smart,
Smart,
vervloeüng in dat
dat lenige
lenige lijf!
lijf! Dat
rythme vervloeiing
wanhoop, lust, wellust, angst,
zij met
met haar
haar panterlichaam!
panterlichaam!
angst, alles
alles beeldt
beeldt zij
blijftspel
spelvan
vaneen
eentrillend
trillendwezen,
wezen, van
vanjuichend
juichend opgaan
opgaan en
en
En 't'tblijft
dat
slaafsche deemoed
slaafsche
deemoeden
enaltijd
altijdbekorend,
bekorend,altijd
altijd beheerscht!
beheerscht! Zie
Zie je, dat
de liefde!
liefde!Een
Eenwezenlij
wezenlijkheid
kheiddroomen,
droomen,het
hetschoone
schoonezoete;
zoete;totokkelenis de
kkelenkop hebt
hebt en
en een hart
hart
spel rondom
rondomeen
eenafgrond.
afgrond.En
Enals
alsjejeoogen
oögenininjejekop
de spel
daar (stompt in
in de
de richting
richtingvan
vanzijn
zijnmaag)
maag) dan begrijp je die afgrond
afgrond
een noodwendigheid,
noodwendigheid, waardoor
liefde alleen
alleen kan
kan bestaan.
bestaan.
als een
waardoor de
de liefde
(schudt
meewarighet
hethoofd)
hoofd) Maar dan ga je toch niet je
je bureaucratibureaucrati(schudt meewarig
hersens vermoeiën om
om de
de diepte
dieptetetekennen
kennenenente te
weten
val
sche hersens
weten
ofofdedeval
doodelij k is, of
of jjee achter
een balustrade
balustradevan
vanprincipes
principesverschuilen,
verschuilen,om
om
achter een
.LXXV
LXXV
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ur op een
niet duizelig te worden!
worden! Neen,
Neen, hij
hij (klopt Delco
Delcour
een schouder)
schouder) is
En laat
laat je
je door
door niemand
niemanduitlachen,
uitlachen,want
wantik,
ik,
een kerel naar mijn hart. En
met mijn grijze kop, ik voel ook nog als
•••• en dank er God
God
als een
een kind
kind....
voor! Hoewel..
Hoewel....
ik leef met een
een oude werkster en een
voor!
•• ik
een kat,
kat, maar
maar wat
wat
voor een beest. Zie je, katten
kattenzijn
zijn de
de godinnen
godinnenvoor
vooroude
oudedichters.
dichters.Als
Als
ik thuis kom
kom en de
de sleutel in 't'tslot
slot steek,
steek,dan
dankomt
komtze
zealalaangeloopen
aangeloopen
wachten. Neen,
om me op te wachten.
Neen,mooi
mooi isis ze
ze niet
niet meer,
meer,toch,
toch,wat
wateen
eengratie,
gratie,
wat een wonder zit er in
in zoo'n
zootn beest
beest en
enwat
wat een
eenphilosophie!
philosophie!
DELcouR.
lacht er
er niet
niet om
om dat
dat ik
ikverliefd
verliefd werd
werd neen
neen dat
dat ik
ik
DELCOUR. Dus u lacht
voelde,
zij de vrouw
op een
een
voelde, dat zij
vrouw was,
was, die
die ik
ik altijd
altijd zocht, toen ik er op
matinée
hoorde zeggen?
zeggen?
rnatinée verzen hoorde
MARTENs.
poëtisch.
Voor een dichter is niets te poëtisch.
MARTENS. Voor
LESPIERE. En voor een....
een .... neen ik maak
maak me
me niet
niet kwaad
kwaad om
om dien
dien
Delcour)
Geloof me:
me: er
er bestaat
bestaatmaar
maareén
eénwaarachtige
waarachtigewaarwaarkerel (tot Delco
ur) Geloof
heid:wat
enkele werkelijkheid,
werkelijkheid,die
diewij
wijons
onsverbeelverbeelheid: wat wij voelen, en éen enkele
nu moet
moetje
je mij
mij eens
eenszeggen:
zeggen:heeft
heeftdie
diekerel
kerelmet
metzijn
zijnmisselij
misselijke
den! En nu
ke
theorieën het
het tegen
tegen mij
mij afgelegd
afgelegd ja
ja of
ofneen?
neen?
DELCOUR. Zeker! En i~
dankbaar voor!
voor! Dat-ie
Dat-ie dat
dat niet
niet
ik ben er u erg dankbaar
inûen.
Wat
helpt
het
je
om
krachtig
in
't
leven
te
staan,
als
je
wil
wil inzien. Wat
't leven te staan, als je 'ttt
geluk niet durft te grijpen?
geluk
grijpen? Is
Is dat
dat niet
niet zwakker
zwakker en
en laffer
laffer dan het
het te
te
durven omarmen en aan je hart te
te drukken?
drukken?
MARTENS. Maar als er
er nu
nueens
eensbewijzen
bewijzenwaren?
waren?
er nooit!
nooit!
DELcouR.
DELCOUR. Die zijn er
LESPIERE. Bravo!
geantwoord! Wil
ge100ven dat ie me
me 't't
Bravo! Goed
Goed geantwoord!
Wil je gelooven
verlangen geeft weer jong te zijn!
ûjn! Komt
Komtde
defamilie
familie niet
nietuit
uitBretagne?
Bretagne?
Ja nietwaar? Hoe is je
je voornaam?
voornaam?
.
DELcouR.
DELCOUR. Louis.
LESPIERE. Ken je
je Bretagne?
Breta~ne? En
Endie
diewondere
wonderelegenden!
legenden! Je
Je hoort
hoort 'r
'1'
't loeien
loeien van
vandedezeewind
zeewindin,
in,zooals
zooals die
die ts
's avonds
avonds over
overde
de rotsen
rotsen gaat.
pat.

ge TOONEEL.
ZELFDEN met
nel'.
met NINIJ en KeIl
K ellne
r.
LESPIERE
zichom
omnaar
naarNiny)
Niny) Wat is er?
LESPIERE (draait zich
NINIJ. Hebt
Hebt uu soms
soms een
een sigaret
sigaret voor
voor me?
me?
NiNu.
LESPIERE. Een sigaret?
sigaret? (presenteert zijn
zijnkoker).
koker).
NINIJ (neemt
(neemterereen)
een) Dank
naarhet
hettafeltje
tafeltjeerernaast
naastenen.
(Gaat naar
NINij
Dank u wel (Gaat
strijkt
een lucifer
lucifer aan).
aan).
strijkt een
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Kenner.
Gaat
KeIl
n e r.
Gaatu uheen?
heen?
ik zal
zal jejewel
welwaarschuwen.
waarschuwen.
NINIJ. Neen, ik
Wat is er
LESPIERE.
er André?
André?
LESPIERE. Wat
NINIJ. Hij
altijd bang
bang dat
dat jeje vergeten
vergeten zal
zal tetebetalen!
betalen!
Hij is altijd
LESPIERE.
het glas
glas maar
maar hierbij,
hierbij, en geef
geef mij
mij een
een groc.
groc.
André zet het
LESPIERE. André
(Niny rookende
rookende af
afrechts,
rechts, kellner
kellner haalt
haaltdededrank,
drank,
af)af)

loe
I oe TOONEEL.
ZELFDEN als
als Se tooneel.
DELCOUR. Dus ik
ik zou
zouop
ophem
hemlijlijken,
ken, zooals
zooalshij
hij erervoor
voordrie
driejaar
jaar
uitzag en daarom
daarom zou
zou ze nu....
nu••••
MARTENs.
en al
al gelij
gelij ken
ken doet niets
niets af
afbij
bij vrouwen.
vrouwen.Maar
Maar
MARTENS. Geheel en
iets, dat
dat herinnert.
herinnert.
DELCOUR. Wat dan?
MARTENs.
het, misschien
misschien jeje stem?
stem?
MARTENS. Weet ik het,
•.••
DELcouR.
DELCOUR. Maar
Maar....
LESPIERE. Wil ie weer?....
weer? ••• Luister
Luister toch
toch niet
niet naar
naar dien idealenschenidealenschender!
voor hem!
hem! Hij
Hij isis een
eenvan
vandie
diekerels,
kerels,die
dieonschadelijk
onschadelijk
der! Pas
Pas op voor
lijken
Dieadem
ademjeje
lij ken als
alsfiguranten,
figuranten, maar
maar ze
ze hebben
hebben meer van microben. Die
weten in.
in.Op
Opeen
eengoedendag
goedendagword
wordjejeziek
zieken
endenkt:
denkt!duiduizonder 't te weten
ik gister soms
soms een kou
kou opgeloopen en dan komt
vels heb
hebikgister
komt zoo'n
zoo'n menmenschen-moordenaar, zoo'n
zoo'n dokter,
dokter, die
die je vertelt,
vertelt, dat
dat die
die dingen
dingenjeje al 'n
'n
paar jaar
woorden gaat
gaat 't't net
net zoo,
zoo,jejeververjaarvan
van binnen
binnen op~ten!
opeten! Met zijn woorden
beeldt
je dat ze
ze langs
langsjejegaan
gaan maar
maar ze
ze gaan
gaan naar
naar binnen,
binnen,en
enwee
weejejehart
hart
beeldt je
als dat er niet tegen
tegen gepantserd
gepantserd is,
is,dan
danben
benjeje ook
ookverloren
verloren zoodra
zoodra je
je
merkt
dat
je
ziek
bent.
(men
hoort
Germaine
lachen).
merkt
bent. (men hoort Germaine lachen).
DELCOUR
zij!
DELCOUR (opspringend).
(opspringend). Dat is zij!
MARTENs.
MARTENS. Wat?
DELcoUR.
lach.
DELCOUR. Die lach.
ue
I le TOONEEL.
ZELFDEN en KeIl
n e r.
Kellner.
KeIl
n e r. (brengt
het bestelde.)
Kellner.
(brengt Lespière het
bestelde.)
LESPIERE. Is Germaine
Germaine de
de Beaufleur
Beaufleur al
al gekomen?
gekomen?
e r. Jawel
hier gedineerd.
K ee 111] n er.
Jawel zij
zij heeft hier
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zeg haar
haar maar, dat ik hier
hier zit!
zit! (tot
(tot Delco
Delcour)
ur)
Och zeg
komt ze
ze wel,
wel. (kellner af).
af).
Dan komt
wtr niet hebben
hebben zien
zien komen!
komen!
DELCOUR. Dat w'r
MARTENS. Ja, een verliefd
verliefd hart legt het af tegen een gewone politiepolitieMARTENS.
hond.
hond,
is maar een zijdeurtje
ingang wijzend).
wijzend). Ja, dat daar
daarismaareenzijdeurtje
LESPIERE (op den ingang
de ingang! (staat
op).
(staat op).
niet de
LESPIBRE. Met wie?
LESPIERE.

12e TOONEEL.
12e
TOONEEL.

met GERMAINE.
ZELFDEN met

LESPIERE. Dag
ouden
LESPIERE.
DagGermaine,
Germaine,keer
keerjejeweer
weer eens
eens terug .naar
Jiaar den ouden
stal?
GERMAINE.
brief toch
tochontvangen?
ontvangen?
GERMAINE.Maakt
Maaktuu tt't goed? U hebt mijn brief
Prachtig is die bundel
Prachtig
bundel en
ende
deopdracht!
opdracht!
LESPIERE.
Best
hebben.
LESPIERE.
Besthoor,
hoor,maar
maarikikmoet
moet je
je hier hebben.
GERMAINE (verrast)
jet er
er al!
al!Waarom....?
Waarom ••••?
Louis! Ben je'
(verrast) Louis!
DELcouR.
DELCOUR. Germaine ••••
LESPIERE.
Pardon
ikik
moet
niet
LESPIERE.
Pardon
moeteven
evenstoren?
storen?Daar
Daardenkt
denkt die
die kerel niet
aan!
voorstellen mijnheer
mijnheer Paul
Paul Martens,
Martens, zijn
zijn intiemintiemaan! Mag ik je even voorstellen
(geven elkaar de
ste en
en verderfelijkste
verderfelijkste vriend,
vriend,nietwaar?
nietwaar? (geven
de hand).
hand).
GERMAINE.
niet! (tot Delco
Delcour)
Wat ben ik
ik blij
blij dat
dat je
je
ur) Wat
GERMAINE.Dat
Datgeloof
geloof ik
ik niet!
die goede
goede Lespière
Lespière kent.
kent.
LESPIERE.
WeWe
kennen
elkaar
nog
best
LESPIERE.
kennen
elkaar
nogniet
nietlang,
lang,hoewel
hoewelwe
we tt
't best
kunnen vinden;
vinden; beter
beter dan
dan met
met dien
dienkerel
kerel (duidt
lachendop
opMartens).
Martens).
(duidt lachend
GERMAINE (tot Delco
Delcour)
En laat
laat je
je dat
dat alles
alles van
van een
een vriend
vriend zeggen
zeggen
ur) En
zonder
te verdedigen?
verdedigen?
zonder hem te
MARTENS.
Dat
hem verMARTENS.
Datis iszeer
zeersympathiek
sympathiekininhem,
hem, trouwens van hem
wacht
Wacht ik niets anders.
GERMAINE.
Wat?
Dus
u uvindt
behoeft
GERMAINE.
Wat?
Dus
vindtdat
datmen
menzijn
zijn vrienden
vrienden niet behoeft
te verdedigen?
verdedigen? Dat kan
kan toch
toch niet!
niet!
MARTENS.
Wel
zichMARTENS.
Welzeker!
zeker!Vrienden
Vriendenverdedigen
verdedigenisisniets
niets meer
meer dan zichzelf verschoonen
ander of
of verkapte
ver kapte eigenwaarde....
eigenwaarde •••• philantrophilantroverschoonen in een ander
pisch egoisme.
egoisme.
n
GERMAINE. Hè,hebt
over alles
alles zulke
zulke scherpe
scherpe meeningen?
meeningen? Nee
Neen
He, hebt u over
ur) Wil je geloo-vanodwilkzehmantor.
vanavond wil ik ze heelemaal niet hooren. (tot Delco
Delcour)
ven, dat ik me nu
nu net
net zoo
zoojong
jonggevoel
gevoelals
alsvroeger
vroegerhier?
hier?
Ik
zou
••••
, MARTENS.
MARTENS. Ik zou....
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Jij houdt je mond, daar!
LESPIERE. Jij
daar! En dan zal ik jelie
jelie eens
eens vertellen
vertellen
wat ik, voor jaren, aan een vriend gelapt heb (tot
Delcouren
Germaine)
(tot Delco
ur en Germaine)
Gaat zitten, want ik
ik durf
durf tt
leef't niet hard op te doen, hoewel, op mijn leeftijd mag ik meer
(alien
meer zeggen
zeggen dan
daneen
eenander,
ander,niet
nietwaar
waarGermaine?
Germaine? (allen
buigen luisterend
luisterend het
hethoofd
hoofdnaar
naar
Lespière
gewend).
Lespière
gewend).
13e TOONEEL,
TOONEEL.
ZELFDEN,
DELANAU en LENOIR.
ZELFDEN, DELANAU
DELANAU. Maar
Lespière. Wat
Wat blijft
blijft die
die hier?
hier?
Maar daar
daar is
is Lespière.
LENOIR.
hij is?
LENOIR.Zie
Ziejejeniet
niet met wie hij
DELANAU.Neen.
Neen.
DELANAU.
LENOIR.Met
Metden
den jongen
jongen Delcour,
Delcour, verduiveld!
LENOIR.
verduiveld!
DELANAU.
DELANAU.Die
Dieken
ken ik
ik niet.
LENOIR.
het is?
is? En
Enjejesnapt
snapt
LENOIR.IkIkook
ookniet,
niet,maar
maarjejeweet
weet toch
toch ook wie het
toch wel, dat
dat ie
ie voor
voor Germaine
Germaine hier
hier komt.
komt.
DELANAU.Wat
Watzou
zoudat?
dat?Verzen
Verzenzal
zalieieniet
niet op
op haar
haar maken. Zoolang
DELANAU.
Zoolang
ze zelf niet
niet aan
aan kunst
kunstdoen
doenzijn
zijnrijrijke
kemenschen
menschenniet
nietgevaarlij
gevaarlijk.
k.
LENOIR. En
En als
als ze over
LENOIR.
over een
een maand
maand samen
samenininTrouville
Trouvillezitten
zittenin
in
plaats
de repetitie?
repetitie?
plaats van
van op de
DELANAU.
dat
DELANAU.EnEndat
datalleen
alleenomdat
omdatjijjijjejemeening
meeningniet
niet wilt
wilt opgeven,
opgeven, dat
zij
artiste is?
is?
zij geen artiste
LENOIR. Ja.
ja.
DELANAU. Waarom
werkelijk mooie
mooie toast
toast op
ophaar
haar
Waarom heb
heb je dan die werkelijk
afgestoken?
LENOIR.Omdat
Omdatik
ik wel
wel een artist ben.
LENOIR.
(Lespière·
zijnverhaal
verhaalgeeindigd:
geeindigd:allen
allenlachen).
lachen).
(Lespière heeft
heeft zijn
14e TOONEEL.

ZELFDEN.
DELANAU (tot Lespière).
Lespière). Wat
dat nu?
nu? Verstopt
zulk
Wat is dat
Verstopt uu zich op zulk
een avond?
LENOIR (Lespière
handgevend).
gevend). U ontrooft
ontrooft ze
zedaar
daar Germaine!
Germaine!
(Lespière de hand
LESPIERE (tot Delanau).
heb je
je nog
nog altijd
altijd een
een gedicht
gedichtvoor
voor je
je revue
revue
Delanau). Ik heb
beloofd he?
je tt
komen halen. Ik
Ik krijg
krijg zooveel
maar eens
ems komen
he? Dan moet je
't maar
van die aanvragen, mijn hart is zoo goed,
goed, maar
maar ik vergeet
vergeet ze
ze te
te sturen.
sturen.
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DELANAu.
graag, ik dank uu wel.
wel. Maar
Maar korn
kom nu
nu mee,
mee, hier
hier mag
mag
DELANAU. Heel graag,
u niet
niet blijven!
blijven!
ik te oud voor, hoor
LESPIERE. Daar ben ikte
hoor maar
maar ze beginnen al spekspektakel te maken. (Geroep
zaal„Germaine
"Germaine't
voeten
getrap) En
(Geroep uit de zaal
en en
voeten
getrap)
bovendien ik ben
ben hier
hier met
met vrienden.
vrienden. We
We zitten
zitten elkaar wat leelij
leelijkk in de
haren. Die daar
daar is zoo'n kerel,
kerel, maar
maar ik heb hem
hem flink
flink uitgescholden.
uitgescholden.
DELANAu.
heeren zullen er niets op tegen
tegen hebben
hebben om mede
mede te
te
DELANAU. De heeren
gam. (Mannenstemmen gillen vrouwelijk-hoog
ge-gegaan.
vrouwelijk-hoog„Germaine",
"Germaine",luid
luid
lach).
LESPIERE. Laten we dan
dan in
in Godsnaam
Godsnaam maar
maar verhuizen
verhuizen ze
ze gunnen
gunnen
stelt zich
zichvoor
vooraan
aanDelanau
DelanauenenLenoir).
Lenoir).
ons toch geen
geen rust
rust (Martens stelt
DELANAU. Vooruit
Vooruit dan.
DELANAu.
dan.
LENOIR.
om je
je geroepen!
geroepen! (tot Lespière)
Lespière) Zij
LENOIR+ Germaine er wordt weer om
heeft beloofd
beloofd enkele
enkele verzen
verzen voor
voor te
te dragen.
dragen.
LESPIERE (neemt
Lenoir bij den
den arm,
arm,vervolgens
vervolgensDelanau
Delanauen en
(neemt Lenoir
komen wel.
Martens)
Martens) Die komen
15e TOONEEL.
ZELFDEN, 2e
S c h a aks
pel e r.
2eSchaa
kspeler.
(Terwijl
zich naar
naarden
denachtergrond
achtergrond begeeft,
begeeft,stormt
stormt de
( Terwijl 'ttt gezelschap zich
lichtelijk verhit
verhithet
hettooneel
tooneelop
op komend
komendvan
van
rechts
waar
schaakspeler lichtelijk
rechts
waar
hij driftig
driftigroept)
roept)
S
c h a aks pel e r (achter tooneel).
tooneel). Delanau?
Waar is Delanau!
Delanaul
Delanau? Waar
Schaakspeler
(komt op duwt
duwt op
opzij
zijtottothijhij
is die
beetpakt). Jou
Jou moet ik
bijbij
D. D.
is die
hij hij
beetpakt).
hebben! Wat een schurken,
schurken, wat
wat een
een tuig,
tuig,bah!
bah!
DUCROCQ.
hij ontbrak
ontbrak nog!
nog!
DUCROCQ+ Zie jelie wel, hij
DELANAU. Wat
nu (kalmeerend).
Wat is
is er nu
(kalmeerend).
Spe
Wat
Jelie
weten
niet!Jelie
Jelieweten
wetennooit
nooitwad
wat!Maar
Maar
Spele Ier.
r. Wat
er er
is!is!
Jelie
weten
't 't
niet!
ik weet het!
het! Nom de Dieu ze
ze zullen zien
tien dat
dat ik het
het weet.
weet.
LENOIR. Als hij er
er eens
eens mee
mee voor
voor den
den dag
dagkwam?
kwam?
Spe
Bij Vervier
Vervier gaat
gaat een
een bundel
bundel verschijnen
verschijnen nagelaten
nagelaten gegeSp e 11eer.
r. Bij
dichten
van Ramont,
Ramont, met
met een
een inleiding
inleiding van
vanSardot,
Sardot,van
vanSardot!!
Sardot!!
dichten van
LESPIERE. Is dat niet
niet prachtig,
prachtig, bij
bij Vervier?
Vervier?
Spe
MaarSardot,
Sardàt,Sardot!!....
Sardot!! ••••
SpeleIer.
r. Maar
DELANAU. Wat is daar
daar in 's's hemelsnaam
hemelsnaam tegen?
tegen?
Spe
r. Idioten
zijn
jelie!Die
DieSardot
Sardotheeft
heefthem
hemvan
vanhonger
hongerlaten
laten
Spele1r.e Idioten
zijn
jelie!
crepeeren, en nu wij hem
hem ontdekt
ontdekt hebben,
hebben,nu
nuwij
wijaan
aandat
datkunstplebs
kunstplebs
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geleerd hebben
hebbenwie
wieonze
onzevriend
vriendRamont
Ramontwas,
was,van
vanwie
wieeén
eénregel
regelmeer
meer
waard
waard is dan heel hun connerie.
LESPOIRE.
.... oh!
LESPOIRE.Oh
Oh....
oh!
Spe
Connerie zeg
zeg ik!
ik!
SpeleIer.
r. Connerie
LENOIR (tot Germaine)
Germaine) Hij
niet veranderd
veranderd hè?
hè?
Hij is niet
Spe
~ootn
rijke
ploertnaam
naammaken
makenmet
metde
degedichten
gedichten
Spele Ier.
r. NuNu
wilwil
zoo'n
rijke
ploert
van Ramont, waarvoor
waarvoor hij
hij'm
eerst van
van honger
honger liet
lietverrekken
verrekken (buiten
'm eerst
(b uiten
adem)
kunst met
met een
eenzoogenaamde
zoogenaamde philanphilanverplicht die Sardot de kunst
adem) verplicht
uitgave, die
die goud
goudop
opbrengt
brengt....
goud....
die...
nomde
de Dieu
Dieu...
tropische uitgave,
.... goud
•••• die
... nom
•••
DELANAU.
hoofdzaakisisdat
datdedebundel
bundelwel
welverzorgd
verzorgdverschijnt
verschijnt....
DELANAU.
DeDehoofdzaak
••••
Spe
r. Nee,
verd ....
laten
dieluiluialsalszijzijgeld
geldteteveel
veelhebben
hebben
Spele1r.e Nee,
neenee
verd....
laten
die
spoorwegen
krachten, op
laten ze
ze hun
hun hersens
hersens vullen
vullen
spoorwegen ver
verkrachten,
op de
de Beurs, laten
bronnen....
niet Dieu
Dieu de Dieu....
met petroleum
petroleum bronnen
.... maar
maar niet
Dieu....
DUCROCQ.
Kalm,
DUCROCQ.
Kalm,kalm,
kalm,dedewereld
wereldvergaat
vergaatererniet
nietdoor,
door, morgen
morgen zie
je weer
weer nuchter....
nuchter ....
je dat heel anders, als je
Spe
e r.JeJedenkt
denktdat
datikikdronk....
dronk ....nee,
nee,nee
neezeg
zegikikje,
je,maar
maar dat
dat
Spele1r.
er nog lui zijn,
er
zijn, zoo
zoo stom
stom en
enlamlendig
lamlendig als
als jelie,
jelie, die,
die,inplaats
inplaats van
vande
de
wereld te desinfecteeren
desinfecteerenvan
vanrijkaards,
rijkaards, van
van oplichters
oplichtersals
als zoo'n Sardot
die
....
die....
DELcouR.
mijnheer, Sardot
absoluut....
Pardon, mijnheer,
Sardot is absoluut....
DELCOUR. Pardon,
Spe
ken
(wild). Wie bent u? Wat is dat? Wat doet hij
hij hier?
hier? Ik
ik ken
Sp e 1Ier
e r (wild).
die kerel niet. Zijn
Zijn er
er geen
geen kroegen
kroegen genoeg
genoegin
inParijs....
Parijs ....
DUCROCQ (tot Delcour
Delcourgemoedelijk).
gemoedelijk). Och laat hem
hem maar.
maar.
Spe
Moet
onsdat
datnog
noghier,
hier,god
godbeter'
beter'et,
et,ons
onshier....
hier ....
SpeleIer.
r. Moet
ons
LESPIERE.
genoeg, wat
wat drommel
drommel we
wezijn
zijngeestelij
geestelijkk
LESPIERE.Genoeg,
Genoeg, 't is genoeg,
gestemd.
DUCROCQ.
Feestavond
vechten gaat
gaat niet
niet (klopt
(klopt
DUCROCQ.
Feestavondzonder
zondertwisten
twisten en vechten
de schouder)
schouder) wat
ouwe jongen.
jongen.
wat jij, ouwe
speler op de
Spe
Goed,
maarhij
hijereruit.
uit.Hij
Hij er
er uit.
uit.
SpeleIer.
r. Goed,
maar
DELANAU.
DELANAU.Onzin.
Onzin.
Spe
Hij er
er uit
uit of....
of....
SpeleIer.
14. Hij
LENOIR.
niet.
LENOIR.Wat
Watisisdaartegen,
daartegen,hij
hijhoort
hoort hier
hier toch niet.
Spe
Ier (tot Lespiere
Lespieredie
diehen
henkalmeererz
kalmeerenwil)
wil) Hij er uit! Want als hij
hij
Speler
'et opneemt voor Sardot dan is hij net zoo'n
zoo'n ploert....
ploert ....
DELCOUR (vooruitkomend)
hij!
(voor uitko mend) Wat zegt hij!
DUCROCQ.
hij zelf niet
niet meer,
meer, dat
dat is
is niet
niet serieus.
dat weet
weet hij
DUCROCQ.Kom,
Kom, dat
ur
Spe
r. Ploert zeg ik, op zijn smoel zal....
zal .... (hij wil
wil zich
zichop
opDelco
Delcour
S p el1ee r.
werpen, doch wordt tegengehouden).
.
werpn,dochtgeun).
toeS
tem men (van personen die uit
uit de
de zaal
zaalvan
vanrechts
rechtskwamen
kwamen
toeStemmen(van
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geloopen) Wat
hier? Hij
de vrede! (tot
Wat doet hij hier?
Hij hoort hier niet! Leve de
gelijk,natuurlijk
natuurlijk!!
speler) Je
Je hebt gelijk,
LENOIR. ZOU
LENOIR.
Zou 't nu niet beter
beter zijn
zijn zoo
zoo mijnheer
mijnheer heen
heen wilde
wildegaan?
gaan?
GERMAINE.Neen.
Neen.
GERMAINE.
Spele1r.
EnEnwaarom
Spe
er.
waaromniet?
niet?
GERMAINE.Omdat
Omdathij
hij....
GERMAINE.
....
Spe
Omdat hij?
hij?
Sp e 1l e r. Omdat
GERMAINE (denkt na
na en
en zegt
zegt dan
danzacht
zachtdoch
dochlangzaam)
langzaam) Een vriend
van mij is.
Doek snel.
sneL
(Wordt vervolgd).
vervolgd).

HET HUISJE AAN DE
DE SLOOT.
SLOOT.
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Wat is vergeten toch heerlijk!
heerlijk! Zander
Zonder het
hetvergeten
vergetenzouden
zoudenererveel
veel
minder verrassingen wezen
wezen -— door het
het vergeten
vergeten isis het
hetleven
levenaltijd
altijd
in het
het najaar
najaar de
de boomen
boom engesnoeid
gesnoeid zijn,
zijn, zoodat
zoodat de
de duiduinieuw. Wanneer
Wanneer in
ventil van het overpad
ventil
overpad en
en de
deeene
eenemolenwiek
molenwiek ver-weg,
ver"weg, meestal
meestal in
in
nevel, en een smalle baan van de blinkende
als van
van achter
achtereen
een
blinkende vaart,
vaart,als
•••• dan merk
merkje
elke keer
keer
weggeschoven
weggeschoven gordijn
gordijn te
te voorschijn
voorschijn komen
komen....
je elke
opnieuw dat je den
den heelen
heelen zomer
zomer aan
aan de
deduiventil,
duiventil,de
demolenwiek
molenwieken
en
de vaart niet meer hebt
hebt gedacht....
gedacht .... en
en dan
danook
ookpas
pasvalt
valt het
hetjejeineenen
ineenen
in, hoe je in het
het voorjaar,
voorjaar, toen
toen langzaam
langzaam aan
aan het
hetloof
loof dichter
dichterwerd,
werd,jeje
hebt
voorgenomen
ditmaal
aan
den
duiventil,
de
molenwiek
nog 2;ÓÓ
zóó
duiventil, de molenwiek
Het hielp
hielp
en de vaart trouw den
den zomer
zomer door
door wel
wel te blijven
blijven denken. Het
, nog geen acht dagen
dagen nadat
nadat het
hetgordijn
gordijnzich
zichgesloten
gesloten
niemendal
niemendal —,
geen week nadat
nadat
had was je alles wat er achter zat
zat vergeten...
vergeten ••.•, maar geen
en je
je kunt
kuntjejeal
al niet
nietmee
meer.r begrijpen dat
dat het
het ooit
ooit gesloten
gesloten
het openging, en
Het
hing voor
voor de
de duiventil
duiventil en
en de
de molenwiek
molenwieken
en de vaart in de verte. Het
hoort er weer bij, het is niet
niet meer
meer weg
weg te denken...
denken ...., en dat is het nanatuurlijk
komt...., dat alles altijd schijnt te
tuurlij 1:juist,
juist,waardoor
waardoor het
het vergeten komt...
In den
den winter
winter lijkt
lij ktde
dewinter
wintervanzelf
vanzelf
moeten zijn, juist zooals
zooals het is. In
te spreken, in den
den zomer
zomer de
de zomer,
zomer, zoolang
zoolang de
de kachel
kachel staat,
staat, heb
heb jeje
- ,isisde
dekachel
kachelweg,
weg, dan
dan
moeite aan de kamer
kamer zonder
zonderkachel
kacheltetedenken
denken—,
is een
een
kun je nauwelijks
nauwelijks gelooven dat hij
hij ooit
ooit weer
weer komen
komen zal. Het is
vreemde geschiedenis
geschiedenis met
wat je
je toch
toch best
best zoudt
zoudt
met dat vergeten van wat
en met
metdat
datniet
nietgelooven,s
gelooven,t van wat
wat je
je natuurlijk
natuurlijk
kunnen onthouden en
weet -— dat het altijd
heel goed
goed weet
altijd na
na den
den zomer
zomer weer
weer winter
winter wordt
wordten
en
in de
de kamer....
kamer ....Maar
Maarheerheerdat dan vanzelf ook de kachel terug komt
komt in
nu loopt
loopthet
hetheele
heelejaar
jaardoor
doorvan
vande
deeene
eene
lijk is het vergeten ook,
ook, want
want nu
verrassing op de andere.
nog een heelen
heel en tijd achtereen
achtereen hard
hard en
en
Als het soms laat in Februari nog
vast gevroren heeft, zoodat de wereld
wereld geen
geen reuk
reuk en
en geen
geen kleur
kleur meer
meer
heeft
wordt dan
dan eindelijk
eindelijk week
week en
en dauwig
dauwig in
in de
de lucht...
lucht ••••, nu zal
heeft en het wordt
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toch zeker
zeker geen
geen vorst
vorst meer
meerop
opvolgen,
numag
magjejeeindelijk
eindelijkgelooven
gelooven
er toch
volgen, nu
veilig bent
.... nu is
is 't'tmaar
maar weer
weer voorgoed
voorgoed achter
achter den
den rug,
rug, de
de
dat je veilig
bent....
komt eraan.
eraan. Dat
Datvoel
voel je
je dan,
dan, dat
dat maakt
maaktje
je blij
blij,f dan
dan ben
ben je
je zelf
zelf ook
ook
lente komt
het beteekent,
beteekent, dat
datbegrijp
begrijpjejenog
nogniet....
niet ••••
week en dauwig, maar wat het
een dag....
dag .... je
je gaat
gaat naar
naar school
school en
en je
je komt
komt langs
langs het
hetkleine
kleine
Maar op een
tegen den
den bebouwden
bebouwden dij
dijk,
binnenstukje veld onder tegen
k, daar liggen de binnenschippers met hun bruine
bruine schepen,
schepen, de
de kinderen
kinderen hebben
hebben wit
wit haar,
haar,er
er
een grijze
grijze Kees
Kees met
met zijn
zijn pluimstaart
pluimstaart recht
rechtovereind,
overeind,aan
aan
staat altijd een
boord te
te blaffen,
blaffen, en
en ze
ze wonen
wonen er
er zoo
zoo gezellig,
gezellig, half
half op
op hun
hun schip
schipen
enhalf
half
boord
op dat veldje....
veldje .... wat staat
staat daar
daar in
in 't gras aan je voeten? Een madeliefje
madeliefje..••
het eerste na den winter, het
het eerste
eerste dat
dat je
je ziet.
ziet. Plat
Plattegen
tegen den
den grond,
grond,
eersten. Dat
Datwist
wistjeje niet
nietmeer,
meer,
bijna nog zonder steel, zooals altijd die eersten.
OfOf
neeweten
.... weten
deed
hetnatuurlij
natuurlijkk wel, als de
dat isiseen
eenverrassing.
verrassing.
deed
je je
het
meester .in
gevraagd wat er
er op
op de
develden
veldenininhet
hetvoorjaar
voorjaar
in school had gevraagd
...... maar dat
dat
bloeit, dan zou je natuurlijk
natuurlijk hebben gezegd "madeliefjes
„madeliefjes"....
soort weten!
weten! En
En o,
0, wat
wat ruikt
ruiktzoo'n
zoo'neerste
eerstemadeliefje
madeliefje
is een heel ander soort
lekker.
Plukken doe
doe je
je het
het niet,
niet, je
je zou er ook niets aan hebben.
hebben. Je gaat
lekker. Plukken
erbij liggen in het gras, je neus erboven-op,
je oogen dicht
dicht en dan
dan weet
weet
erboven-op, je
je ineens nog veel
veel meer vergeten
vergeten dingen
dingen....
.... je weet dat nu
nu de
de koeien
koeien
in het land zullen
sloot, een
een gele
gele bloem
bloem gaat
gaat
zullen gaan
gaan en
endat
dat er,
er, bij
bij de sloot,
bloeien en je ziet, zoolang je
met je
je neus
neus op
op het
het
je daar in het gras ligt, met
madeliefje
blinken en
en bewegen,
bewegen, en
endat
dat
madeliefje en je oogen dicht, van allerlei blinken
zijn allemaal
terugkomen en
en nu
nu
allemaal vergeten
vergeten dingen, die in een lange rij terugkomen
één voor één gebeuren gaan. Nu
Nu leef
leef je
je pas in de
de lente.
lente.
Later, als
al~ in de mooie tuinen van de rijke menschen
menschen de
de roode
roode gerageraniums verschijnen, die zoo
zoo fel fonkelen in je
je oog, dat
dat je
je nog
nog een
een heele
heele
poos
door de
de lucht
lucht
poos plekken
plekken van
van groen,
groen, in licht gedoopt, voor je uit door
ziet zweven
weet
weer
watzomer
zomeris.is.Toen
Toenhet
hetzoo
zooheerlij
heerlijkk
zweven-dandan
weet
je je
weer
wat
warm was en boven de bruin?,
bruine schutting
bij den
den burgemeester
burgemeesterde
de dikke
dikke
schutting bij
paarse trossen seringen de lucht
lucht vervulden
vervulden met
metdien
dienallerheerlij
allerheerlijksten
ksten
geur, toen
toen dacht
dacht je
je eerlij
eerlij k dat het zomer was, dat er aan het zomer-zijn
zomer-zijn
niets meer
dàt!En
Enhet
het
meer mankeerde.
mankeerde.Maar
Maarerermankeerde
mankeerdewel
weliets
ietsaan,
aan,- dat!
rijpe
dat zoo
zoo gloeit
gloeit onder
onder de
de blauwe
blauwe lucht,
lucht, bijna
bijnazoo
zoo
rijpe koren buiten dat
rossig als
Hetlijkt
lijktsoms
somszijn
zijn gloed
gloed wei
wel
als de
de schijn
schijn van
van een
een verren
verren brand.
brand. Het
uit de dampen. Dat is
is de
de zomer
zomer en
en dat
dat weet
weet jeje toch
tocheiken
e1ken maal
maal pas
pas
weer
.... en denk je
je dan
dan aan
aan
weer als
als je
je het
het ziet,
ziet, door dat vreemde vergeten
vergeten....
de seringen terug
tèrug en
en aan
aan de
de warmte
warmtevan
vantoen,
toen,dan
danlijlijkt
hetalles
alleszoo
zoo
kt het
bleek en koel,
koel, als maneschijn
maneschijn bij
bij zonneschijn,
zonneschijn, als
als een
een hemelsblauw
hemelsblauw
lintje bij blauw van vlaggedoek....
vlaggedoek .... Dat
Datprobeerde
probeerdejejedan
danook
ookvoor
vooraltijd
altijd
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te onthouden,
onthouden, maar
maar altijd
altijd toch
tochvergeet
vergeet jejehet
hetweer
weeren
endat
datvergeten
vergetenisis
heerlijk, want het maakt
maakt het
hetleven
leven telkens
telkens nieuw....
nieuw....
en ononZoo
kleine meisje
de voorjaarszon
voorjaarszon en
Zoo mijmerend
mijmerend staat
staat het kleine
meisje in de
derbreekt
bijwijlenhaar
haarmijmeren
mijmerenom
omzich
zichover
overdedewijdte
wijdteen
ende
dediepte
diepte
derbreekt bijwijlen
ervan heel vluchtig, zonder woorden
woorden in
in gedachten,
gedachten, teteverwonderen,
verwonderen,
en dat ze nu
nu ineens
ineens weet
weet dat
dat ze vergeet en weet wat ze vergeet. Is
Is het
het
strijkt en in
misschien om den wind die murmelend langs haar slapen strijkt
hij meenam
meenam
het voorbijgaan
voorbijgaan iets
bij haar
haar achterlaat,
achterlaat, die
die hij
iets der reuken bij
van water, gras en mest...,
mest ••••of
ofom
om de
dezon
zondie
diehaar
haarzoo
zooheerlijk
heerlijkover
overden
den
rug, juist
juist tusschen
tusschen de
de schouders
schouders aait...
aait.. ~., uit
uit dezen
dezen uitersten
uitersten hoek
hoek van
van
de speelplaats
speelplaats kun
kun je
je het
hetleven
levenop
opde
de boerderij
boerderijnaast
naastde
deschool
schoolzoo
zoopleplebespieden, het waschgoed
ruiken, de koffie
en de
de
zierig bespieden,
waschgoed ruiken,
koffte van elf uur, en
kippen hoor
hoor je
je geluidjes
geluidjes maken
makenin
inhet
hetwarme
warmezand,
zand,alsof
alsofzemaarzoo'n
ze maar zoo'n
hunslaap.
slaap.En
Enhet
hetlijkt
lijktiets
ietsuit
uiteen
eenboek
boekofofvan
vaneen
een
beetje pruttelen
pruttelen in
in hun
prent, omdat
omdat je
je het
het van
van de
de speeiplaats
prent,
speelplaats af en onder schooltijd ziet. Hier
heeft
omneen,
.... neen,
te soezen
overwat
watweten
weten
heeft ze
zezich
zichverborgen
verborgen
nietniet
omom
te soezen
over
is en wat vergeten is, maar om met woesten
woesten vlijt te breien, dat
dat haar
haar
was daar een ruk
ruk aan
aan
kluw nu eens eindelijk wat kleiner wordt! Dat was
den draad dat het
het kluw
kluw zeker
zeker op
op den
den grond
grondzou
zouzijn
zijngesprongen,
gesprongen, zat
zat
het ergens anders dan
dan in
in haar
haar opgebonden
opgebondenboezelaar
boezelaargeborgen....
geborgen ....Hoe
Hoe
dat gedroom,
gedroom, zeker
zeker vijf
vijf minuten
minuten van
van haar
haar vrij
vrij halfhaifjammer nu toch, dat
uur voorbij. En o,
0, die harde
harde knol
knol van een stijfgewonden kluw...,
kluw .... neen,
neen,
nu niet weer kij
kijken
toch
kenen
enknijpen,
knijpen,vanzelf
vanzelfkleiner
kleiner kan
kan hij
hij immers toch
niet worden. Hè,
Hè, wat
wat voelen
voelen haar
haar handen
handennu
nualweer
alweergloeierig
gloeierig door
door die
die
rasperige
wat langer
kruipt er
er
rasperige sajetten
sajetten draad
draad en
en als
als het
het wat
langer duurt, dan kruipt
haarschouders
schoudersen
ennek.
nek. Zou ze nu
steevást
vervelende pijn
pijn ininhaar
steevast zoo'n vervelende
toch niet nog
nog eens
eens even
even heel
heel hard
hard knijpen?
knijpen? Misschien
Misschien voelt
voelt ze een
Hetbreiwerk
breiwerktoegevouwen
toegevouwentusschen
tusschenarm
armenenlijf
lijfgekiaeld,
gekpeld,de
de
randje
.... ! Het
randje....!
hand
maarvoorzichtig
voorzichtig
hand in
in het
het stijfgebonden
stijfgebondenschort,
schort,het
hetkluw
kluweruit
eruit- maar
anderen hoek!
hoek! —
- nu
nu knijpen,
knijpen,zoo
zoo hard
hardze
zekan
kan
om wat daar zit in den anderen
erin kniipen.
knijpen. Niets
Niets nog....
nog ....niets
nietstetevoelen
voelenvan
vanwat
watererdiep
diepbinia
bineen-in,
en-in,
- , een
een
omwikkeld
een zilveren
zilveren pitje
pitje —,
omwikkeld zit
zit als
als een
een pitje in een vrucht, een
dubbeltje! Moeder wond het er binnen-in
binnen-in en
en als
als de kluw
kluw is opgebreid,
opgebreid,
zijhet
hethebben,
hebben,heelemaal,
heelemaal,met
methet
hetheele
heeledubbeltje
dubbeltje mag ze
dan mag
mag zij
doen wat ze
:z;e wil
wil —
- en
en ze
ze weet
weet al
al wat!
wàt! —
- en
en dan
danhoudt
houdtzezemet
metde
dekous,
kous,
al bijna
bijna tot
totden
denmindervoet!
mindervoet!
heeft moeder uitgerekend, meteen
meteen al
Ze
ruigen zwarten
zwarten bal in haar
haar hand:
hand: daar
daar zit
zit het
het
Ze kijkt naar den ruigen
wouwel
wel haast,
haast, ze
ze wi.st
niet ....
blinkende pitje
pitje diep
diepin,
in,en("nzezewou
wist het maar niet....
want als ze het dan onverwacht
onverwacht zag
zag te
te voorschijn
voorschijnkomen,
komen,dat
datzou
zoutoch
toch
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wezen .... Eerst zou er tusschen
tusschen de
de draden
draden een
een heel
heel klein
klein puntje
puntje
wat wezen....
blinken....
blinken .... dan breien,
breien, breien
breien om
om daarbij
daarbij te
te komen
komen —
- want,
want, wat
wat kan
kan
toch wel
wel zijn!?
zijn!? —
- en dan
dan eindelijk....
eindelijk .... nee
nee maar,
maar,wat
watkomt
komtdaar?
daar?
het toch
Een dubbeltje! Een dubbeltje,
Dat
dubbeltje, voor
voor mij
mij moeder?
moeder? Ja,
Ja, voor
voor haar!
haar! Dat
heerlijke
.... maar zou
zou ze
ze wel
wel ooit,
ooit, als
alsze
zeniet
niet
zou de heerlij
ke verrassing
verrassing zijn
zijn....
hetdubbeltje
dubbeltje stak,
stak, met
metde
de kous
koustot
totaan
aanden
denmindervoet
mindervoet
wist dat daar het
komen?
ze het niet weet?
komen? En kan
kan ze
.ze nu niet
niet toch
toch nog
nog doen alsof ze
weet? 0
het niet
niet om
om wat
watze,
ze, naast
naastde
dekluw,
kluw,in
in het
het opgeknoopte
opgeknoopteschort
schort
neen, was het
bewaart....
kij ken....
de hand
hand omzichtig erin
bewaart ....even
even nog
nog be
bekijken
.... de
erin en
en nu
nu eronder,
eronder,
is toch
toch wel
wel echt
echt mooi!
mooi! Op
Op
.. 0,
het ritselig-fijne vloeipapier eraf..
eraf....
o, het is
zijn langen steel van dun,
dun, buigzaam
buigzaam ijzerdraad,
ijzerdraad, met
metgroen
groenpapier
papierzoo
zoo
ge1ij k en stijf omwoeld, het hemelsblauwe
hemelsblauwe bloempje
bloempje met
met het
hetgele
gele
mooi gelij
is het
precies
echt
vergeet-mij-nietje?Mooier
Mooier
harte-pitje -is,het
harte-pitje
nietniet
precies
eeneen
echt
vergeet-mij-nietje?
zelfs dan echt,
echt, want
want zelfgemaakt,
zelfgemaakt, heelemaal
heelemaal zelf
zelfgemaakt....
gemaakt ....van
vanwat
wat
een stukje
stukje groen
groen papier
papier en
eneen
een
eerst was een stukje blauw papier en een
ijze~draad en één
één van een bosje kleine gele dungesteelde pitjes..
pitjes ..
eindje ijzer.draad
een bloem,
bloem, een
een vergeet-mij-niet.
vergeet-mij-niet.
en nu een
allang
bloemen, rozen,
rozen,
Alle meisjes
meisjes op school maakten al
lang de mooiste bloemen,
margrieten, sneeuwballen,
sneeuwballen,tot
totze
ze een
een heel
heel bouquet
margrieten,
bouquet bij
bij elkander
elkander
hadden.
Dat werd
werd dan
dan tegen
tegeneen
eenpalmblad
palmbladaangelegd,
aangelegd,een
eenstijf-gedroogd
stijf-gedroogd
blad, in
in den
den winkel
winkeltetekoop,
koop,met
meteen
eenluchtigen
luchtigenstrik
strikvan
vanroze
rozeofofblauwe
blauwe
met
zijl
Of,
voor
op
een
kastje,
een
drinkglas
vol
zuiver
zand,
omkleed
zij!
op een
drinkglas
zuiver zand, omkleed met
een op maat gehaakt mandje, mosgroen,
greede, golvende
golvende roze
roze
mosgroen, met
met greede,
rand en
en daar
daar weer
weer een
eenklein
kleingroen
groenboordje
boordjelangs
langs—
- en
enininhet
hetzand.
zand
losjes de
dat voor
voor haar
haar moeders
moeders kokode bloemen gestoken. Annebet heeft dat
peren bruiloft
bruiloft gemaakt
gemaakt en
en Margo
Margo zoo'n
zoo'n waaier
waaier toen
toen haar
haar groote
groote zuster
zuster
trouwde en Griet
Griet haakt
haaktalvast
alvast het
hetmandje
mandjeen
enWillemien
Wi1lemienspaart
spaartvoor
voor
een waaier
waaier op, ze kosten
kosten ook
ook twaalf
twaalf centen,
centen, hoe
hoe krijgen
krijgen ze
zetoch
tochde
de
strikken
zoo luchtig
luchtig en stevig
stevig tegelij k en de bloemen een beetje schuin,
strikken zoo
losjes maar niet slof, juist zooals het moet? Nooit heeft ze gedacht dat
dat
nu heeft
heeft Gerdien
Gerdienhaar
haarde
devergeet-me-niet
vergeet-me-nietleeren
leeren
ze het leeren kon en nu
Ep voor
voor drie
drie
maken.
haar geleerd.
geleerd. En
maken. Voor
Voor een
een dubbeltje heeft ze het haar
daarom breit
breitze
ze nu
nuin
inhaar
haarvrij
vrij
stuivers leert ze haar de margriet! En daarom
halfuur zó&
zóó'hard,
handengloeien
gloeien door
doorhet
hetrasperig
rasperig
hard, zóó
zóó hard
hard dat haar handen
schuren van de draad en haar
haar schouders
schouders en nek
nek al
al pijn
pijn beginnen
beginnen te
te
Gerdoen. Want dan heeft ze gauw het dubbeltje en dat
dat is
is dan
dan voor
voor Gerdien met de vijf centen die
die ze
ze moeder
moeder heeft
heeft afgevleid
afgevleid en
en dan
dan mag
magze
ze
met haar mee naar huis
huis en
en in
in de
de kamer
kamer boven
boven komen
komen en
en dan
danleert
leert
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Gerdien haar
zouze
ze wel
wel moeten
moeten hebben
hebbenom
omhaar
haarde
de
Gerdien
haar de
de margriet.
margriet.Wat
Watzou
roos te leeren?
leeren?
Nu ligt het breiwerk
breiwerk weer
weer stil
stil in
in haar
haar vingers,
vingers, ze
ze staart
staartin
inde
deverte,
verte,
ze denkt
denkt aan
aan moeder,
moeder, aan
aanwat
water
ervanmorgen
vanmorgenthuis
thuis
maar ziet er niets, ze
zoo brutaal
brutaaltegen
tegenmoeder
moedergeWeest....
geweest •••• om
om Gerdien.
Gerdien.
is gebeurd. Ze
Ze is
is zoo
Moeder zei, het was
was een
een schandaal
schandaal dat
dat Gerdien
Gerdieneerst
eersteen
eendubbeltje
dubbeltje
voor de vergeet-mij-niet en nu
nu weer
weer drie
driestuiver
stuivervoor
voorde
demarmarvroeg voor
griet
.... en dat
dat terwijl
terwijl ze
ze altijd
altijd alles
alles van hen krijgt....
krijgt .... en
en toen
toen isis ze
ze raragriet....
zend boos op moeder geworden en
en brutaal
brutaal en
en ze
ze heeft
heeft gehuild....
gehuild ••••en...,
en ••••
ze houdt
toch heelemaal
heelemaal niet
nietvan
vanGerdien
Gerdienenenzoo
zooveel,
veel,o0 zoo
zoo veel houdt
houdt toch
houdt
moeder....
ze van moeder
•••• Wat beteekent
beteekent dat
dat dan
dan toch?
toch? En
'En juist,
juist, nu
nuze
ze Gerdien
Gerdien
tegen
moeder verdedigd
haar dan
dan
tegen moeder
verdedigd heeft,
heeft, houdt
houdt ze
ze nog minder van haar
om te
te kij
kijken
dikke, roode
roode
anders. Ze hoeft niet om
ken om
om haar te zien, dat dikke,
gezicht met het rosse haar, de
de groote,
groote, bloedroode
bloedroode mond,
mond, altijd
altijd nattig
nattig
en halfopen
halfopen om te
te kijven....
kijven.... de
de bazigste,
bazigste, redderigste
redderigste van
van de
deheele
heele
klas
.... en er zijn er toch nogal
nogal wat bazig en redderig. Neen,
Neen, ze
ze houdt
houdt
klas....
niet van Gerdien...
Gerdien ••••, maar
maar waarom
waarom is ze
ze dan
dan om
om haar
haar brutaal
brutaaltegen
tegen
moeder geweest, zoodat ze moeder wel had kunnen
kunnenbijten
bijtentoen
toenzezezei
zei
dat Gerdien
Gerdien haar
haar nog
nog uitlachen
uitlachenzou
zouop
op den
denkoop
kooptoe?
toe? Had
Hadmoeder
moederniet
niet
eigenlijk
bij
eigenlijk gelijk?
gelijk? Ja,
Ja, moeder
moeder had
had gelijk.
gelijk. Ze
Ze is geen drie minuten bij
Hetwas
waszoo
zooklaar
klaar
Gerdien geweest
geweest om de vergeet-me-niet
vergeet-me-niet te
te leeren.
1eeren.Het
en dadelijk hield ze haar hand voor het dubbeltje
dubbeltje op.
op. Ze
Ze isis toen
toen niet
niet
rechtstreeks naar
naarhuis
huisgegaan,
gegaan, om
om moeder
moeder niet
niet te
te laten
latenmer
merken,
ken,dat
dat
het zoo kort
kort geduurd
geduurd had.
had.Maar
Maarwaarom
waaromtoch
tochallemaal?
allemaal?Ze
Zebegrijpt
begrijpt
er niets van,
van, ze
ze wordt
wordt heelemaal
hee1emaal warm
warm en
en benauwd
benauwd van
vanhet
hetdenken
denken
eraan.
"Wat
dat •••• wat
wat zie
zie ik daar?
daar? Sta jij
jij hier
hier in
in je
je vrij
vrij half
half uur
uur tete
„Wat is dat....
breien?"
halfuur, want
want
Hè, is dat schrikken!
schrikken! Ja, ze staat te breien, in haar vrij halfuur,
in haar kluw
kluw zit
zit een
een heel
heel dubbeltje
dubbeltjeen
endat
datisisvoor
voorhaar
haaren
endan
danhoudt
houdtzeze
heeft ze
ze drie
drie stuivers
stuivers en
en dan
dan
meteen tot aan den mindervoet
mindervoet en dan heeft
leert Gerdien
Gerdien haar
haar de
de margriet!
margriet!
"Leert
Gerdien je
je de
de margriet
margrietvoor
voor vijftien
vijftien centen?"
centen?"
„Leert Gerdien
Ja, dan leert Gerdien
Gerdien haar
haar de
demargriet
margrietvoor
voorvijftien
vijftiencenten
centen—,
- ,de
de
die
vergeet-me-niet leerde
leerde ze haar al eerder, voor
voor een
een dubbeltje....
dubbeltje •••• die
schort.... wil
wil de
de juffrouw
juffrouwdie
die zien?
zien?
heeft ze hier in haar schort....
Wat schijnt
schijnt dat
dat blauw
blauw toch
tochprachtig
prachtigdoor
doorhet
hetvloei!
vloei! Ja, ze merkt het
duidelij k,
prachtigmooi.
mooi.Het
Het
k, de
de juffrouw vindt ook de vergeet-me-niet
vergeet-me-niet prachtig
steeltje
je buigen,
buigen, zóó,
zóó, zonder
zonder dat
dat het
hetgroen
groenomhulsel
omhulselervan
ervan
steeltje kun je
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scheurt .... Hoor nu
nu toch
toch die
die kippen
kippen eens
eens lekker
lekker pruttelen
pruttelen en
en kukkekukke:scheurt....
ook maar
maar niet
niet blij
blij met
met de
de lente....
lente ....ze
ze praten
prateninin
zand •.•• ook
len in het droge zand....
slaap •••• dat
dat een
een ander
anderer
erslaperig
slaperigvan
vanwordt....
wordt ••••de
dejuffrouw
juffrouwstaat
staat
hun slaap....
de zon,
zon, wat
wat ruikt
ruikt ze
ze toch
tochaltijd
altijdlelekker
en haar
haar wijde
wijde bruine
bruine rok
rok
in de
kker en
Ja natuurlij
natuurlijk
knijpen in
inde
dekluw,
kluw,stevig
stevig
glanst als satijn. Ja
k mag ze even knijpen
ze iets
al iets
voelt?
Nee,
juffrouwkan
kanevenevenl;efst -,
liefst
kankan
het het
zijnzijn
datdat
ze al
voelt?
Nee,
dedejuffrouw
van het
het dubbeltje
dubbeltjebe
bekennen.
min als zij iets van
kennen.
„Je
"Je mag
mag wel heel hard breien
breien om er
er bij
bij te
te komen."
komen!'
Gek....
Gek •••• Maar
Maar dat
dat klonk
klonknu
nunet
netalsof
alsofze
zeheel
heeliets
ietsanders
andershad
hadwillen
willen
daar gaat
gaat de
de bel
bel en
en nu
nu zegt
zegt ze
ze niets
niets meer.
meer. Even
Evenschreeuschreeuzeggen. Maar daar
dan hollen
hollen ze
ze de
de plaats
plaatsover,
over,
wen ze nog allemaal zoo
zoo hard
hard ze kunnen,
kunnen, dan
en ineens
ineens langzamer
langzamer de
de wijd-open
wijd-open deuren
deuren in.
in.
den hoogen
hoogen stoep op, en
Zij loopt met de juffrouw
juffrouw —,
-, en
en de groote
groote jongen
jongen boven
boven op
op den
denstoep
stoep
in zijn
zijn hand
hand om
om hun
hunnaam
naamop
op
die naar laatkomers uitkijkt
uitkijkt met
met een
een lei
lei in
sluiten voor
voor zij
zij binnen
binnen is....
is ••••want
wantze
zeloopt
looptmet
met
te schrijven, mag niet sluiten
nu al
al weer....
weer .... in
in het
het jonge
jonge
de juffrouw. Even kijkt
kijkt ze
ze achterom,
achterom, zoo
zoo stil
stil nu
loof van de jonge boompjes maakt de wind
wind een
een geluidje,
geluidje, net
netalsof
alsofjeje
uit het holletje
holletje van je hand zand
zand op
op een
een papiertje
papiertje laat
laat glijden,
glijden, zoo'n
zoo'n
en
straaltje wordt
wordt naar
naar onderen
onderen breeder,
breeder,het
hetkan
kanzoo
zooaardig
aardigglinsteren
glinsterenen
dan is het net
net alsof
alsof het
het waait
waait en regent,
regent, alles
alles heel
heel in
in 't'tklein.
klein.
toch te
te dom,
dom, schrikken
schrikken omdat
omdat de
de juffrouw
juffrouw zei,
zei,
Neen, dat was nu toch
dat ze na twaalf
"na twaalf
twaalfwachten
twaalfop
ophaar
haarmoet
moetwachten,
wachten,maar
maar ja,
ja, „na
wachten"
beteekent
plezierigs. Nu
Nu misschien
misschien wel....
weL .. neen,
neen, nu
nu
beteekent ook zelden iets plezierigs.
stellig wel. Maar wat?
wat?
dat
Boven haar hoofd op de planken
planken loopen
loopen de
de meesters
meesters zoo
zoo haastig
haastig dat
het bonkt, in de klasdeuren roepen ze "bonjour";
op de
de trappen
trappen klinklin„bonjour"; op
ken hun stappen dan weer
weer anders en als
als ze
ze bij
bij de
de deur
deur staan,
staan, vallen
vallen
hun koddige, korte
korte schaduwen
schaduwen net
net tot
tot aan
aan den
den binnendrempel.
binnendrempel.Die
Diede
de
nuook
ookalal uit
uitde
dehandwerkklas
vandaan,de
dejuffrouw
juffrouw
week hadden zijn
zijn nu
handwerkklas vandaan,
is er alleen nog met één kind. Weinig schoolblijvers vandaag, de gang
heel leeg,
einden wijd
wijd tegen
tegen elkander
elkanderopen,
open,door
door
leeg, de deuren aan beide einden
d~ wind.
wind. Grappig....
Grappig ....precies
preciesbij
bij
de eene komt de zon, door
door de
de andere
andere GI
de deur van de vierde
vierde klas
klas ontmoeten
ontmoetenze
zeelkaar,
elkaar,jejeziet
ziethet
hetduidelij
duideli; k -—
daar klappert
klappert zachtjes
zachtjes de
de houten
houten rol
rol van
van de
de kaart
kaartvan
van Nederland
Nederlandtegen
tegen
den muur en daar op den drempel
drempel ligt
ligt een
een bibberig
bibberig plasje
plasje kleur,
kleur; rood,
rood,
geel,
altijd als
als de zon
zon schijnt
schijnt door
door
geel, blauw door elkaar gewreven, dat is altijd
en de
de
het bovenste boogje van smalle 'stukjes
\stukjes gekleurd
gekleurd glas.
glas. De zon en
blijven spelen
spelen in
in de
de heel
heelleege
gang, in
in de
de wijd
wijd
wind zullen nu blijven
leege breede gang,
open klassen,
ze hebben
hebben er het rij
alleen tot twee uur toe
- , dan
dan
open
klassen, ze
rijkk alleen
toe —,
tt
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komen
komende
dekinderen
kinderenen
ende
demeesters
meestersen
ende
dejuffrouwen
juffrouwenterug,
terug,en
enworden
worden
ze weer
weerweggejaagd,
weggejaagd,elk
elkde
dedeur
deuruit,
uit,waardoor
waardoorhij
hijbinnenkwam.
binnenkwam.
ze
"Waarom brei
brei je
je nu
nuniet?
niet?
„Waarom
ja....
nuniet!
niet! De
Dejuffrouw
juffrouwheeft
heeftgroot
grootgelijk....
gelijk ....zóó
zóó
Ja ....waarom
waarom breit
breitze
zenu
komt ze
ze nooit
nooit tot
tot het
hetdubbeltje.
dubbeltje. Mèt
Mètdat
datzij-zelf
zij-zelfhet
hetdenkt,
denkt,heeft
heeftdede
komt
juffrouwhet
hetgezegcL
gezegd.
juffrouw
"Zookom
kom jejenooit
nooittot
totjejedubbeltje!"
dubbeltje!"
„Zoo
Uit
Uit de
dezon-deur
zon-deurgaan
gaanze
zenaar
naar buiten.
buiten.Bijna
Bijnawitachtig
wit2.chtig blauw
blauw isisde
de
stoep en
en telkens
telkens als
als er
er tusschen
tusschen de
de bruine
bruine mannen
mannen een
een met
met een
een witgewitgestoep
schuurde
schuurde drinkkan
drinkkan gaat,
gaat, flikkert het
het fel
fel naar
naar de
de oogen.
oogen. Alle
Allemannen
mannen
rooken...,
neen
rnaa.r,
Ennu....
nu ....
neen
maar,daar
daarblijft
blijftzezevan
van
rocken ....alles
allesisiseven
evengezellig.
gezellig.En
datwaarlij
waarlijk
kunnengebeuren,
gebeuren,zal
zaldat
datwaarlij
\vaarlijk
gaangegestaan .... zou
zoudat
staan....
k kunnen
k gaan
juffrouw dan
dan ook bloemen
bloemen maken?
maken? Hoe
Hoe blinken
blinkenhaar
haar
beuren? Kan de juffrouw
beuren?
tanden nu
nu ze
ze lacht!
lacht! Ze
Ze kan
kan immers
immers de
de vergeet-me-niet,
vergeet-me-niet,de
demargriet
margrieten
en
om
klaproos maken en daarbij
daarbij nog van die
die mooie,
mooie, dikke
dikke dalia's
dalia's om
de klaproos
onder aan de lamp te hangen en de sneeuwbal....
sneeuwbaL ..die
diekan
kanze
zeook!
ook!En
Enze
ze
wil ze
leeren, voor niets,
ze haar
haar allemaal
allemaalleeren,
niets, heelemaal
hee1emaal voor
voor niets,
niets;ze
zehoeft
hoeft
geen steeltjes
steeltjes en
en geen
geenpapier
papier mee te brengen, en ze
ze
zelfs geen pitjes en geen
bij de juffrouw
juffrouw in haar
haar buis
huis komen,
komen, morgenmiddag
morgenmiddag al!
al! En
En het
het
mag bij
dubbeltje in de kluw
kluw is nu
nu echt
echt voor
voor haar....
haar ....
"Maar
zorgen, dat
dat je
je toch met
met je
je kous
kous tot
tot aan
aan den
den
,,Maar dan moet je wel zorgen,
mindervoet
komt!"
mindervoet komt!"
En of!
of! En of
of ze
ze nu
nu breien
breien zal,
zal, nog
nogharder
harder zal
zal ze
ze breien
breien dan
dan eerst!
eerst!
Lacht de juffrouw
juffrouw daar
daar om? Gelooft ze
ze het
het misschien
misschienniet?
niet?
hun glanzende,
glanzende, ronde
ronde buiken
buiken
Waar
Waar de
de bruine
bruine schepen
schepen liggen met hun
dansen lichtspikke1s
het water,
water, dat veel blauwer
blauwer dan de lucht
lucht nog
nog
lichtspikkels over het
is
.... op
op het
het groene
groene veldje
veldje hebben
hebben de
de vrouwen
vrouwen het
het natte,
natte, blanke
blanke goed
goed
is....
ertusschen en
en
wijd
net hun witte haren spelen ertusschen
wijd uit
uit gelegd, de kinderen met
het
.... , ze wonen daar toch zoo echt, zoo
het grijze
grijze keesje
keesje kijkt
kijkt toe
toe en
en blaft
blaft....,
kan ze
gezellig!
maar ze kan
gezellig! Van
Van madeliefjes
madeliefjes is
is het veldje
veldje wit bespikkeld, maar
niet
Naar moeder om alles
alles te vertelvertelniet plukken, zoo'n haast als ze heeft. Naar
len
.... van
juffrouw, van
dubbeltje zal
....
len....
van de juffrouw,
van wat
wat ze
ze nu
nu met het dubbeltje
zal doen
doen....
....o,0,hoe
hoe
yan
die die
de juffrouw
haar willeeren
vanalle
allebloemen
bloemen
de juffrouw
haar wilmaken
leeren
klaar vóór
middagschoolt en nu
komt
komt ze
ze nog
nog met al dat vertellen klaar
vóór de middagschool,
al
haar buik, het doet bijna
bijna zeer, zoo vol als
als
al zoo
zoo laat.
laat. Het
}let drukt tegen haar
moedervertellen
vertellenmoet
moet....
En dan
dan....
~e
van alles
alles wat
wat ze
.... En
.... dat van
ze is,
is, van
ze moeder
zoo brutaal
brutaal tegen
tegen
morgen!
ze ook
ook ineens
ineens waarom
waarom ze zoo
morgen!Want
Want nu
nu weet
weet ze
moeder
Hetzitzitzoo:
zoo:alsalszezemoeder
moedergelij
gelijk
had gegeven....dan
gegeven .... dan
moeder was..
was.. Het
k had
k niet
had
hadze
zetoch
tocheigenlij
eigenlijk
niet meer
meer naar
naarGerdien
Gerdien kunnen
kunnen gaan
gaan om
om de
de marmar-
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leeren •••• en
en ze
ze wilde
wilde zoo
zoo graag....
graag •••• en
en ook...
ook ••••, wanneer iedereen
iedereen
griet te leeren...,
valsch
valsch en akelig is, daar wordt
wordt de
de wereld
wereld zoo
zoo leelijk
leelijk van...,
van ....daarom
daarom
•••• Maar
Maar nu
nuisis de
de juffrouw
juffrouwzoo
zoo vreesevreesemoet je wel eens doen alsof niet
niet....
lijk goed en lief voor haar
haar....
•••• o,
0, daardoor komt
komt eigenlijk
eigenlijk dat
dat drukken
drukken
nu mag
mag ze
ze wel
wel aan
aan zichzelf
zichzelf en
en
dat bijna
bijna zeer
zeer doet...
doet ••••, en nu
op haar buik, dat
aan moeder
moeder bekennen
bekennen dat
dat Getrien
Getrieneen
eennaarheid
naarheid is •••• ja, een akelig
akelig
hindert niet
niet meer,
meer, de
de
verlucht dat, en het hindert
valsch kreng.••• Heerlijk verlucht
wereld is nu toch véél,
véél, véél
véél mooier nog dan gisteren....
gisteren •••• en
en ze
zezal
zalalle
alle
maken ••••
bloemen leeren maken....

AVONDWANDELING.

Ze weet zelf niet waardoor het is, dat
dat ze
.ze nu
nu hier
hierin
inden
denavond
avondlangs
langs
het water wandelt,
wandelt, in
in plaats
plaats van,
van, als
als andere
andere dagen,
dagen, met
met het
het boodschapboodschapmandje
dadelijk te zijn teruggekeerd,
teruggekeerd, om
huis wat
wat te
te
mandje dadelijk
om dan nog bij huis
spelen
pakhuis over
over het
het bruggetje,
bruggetje, totdat
totdatde
deschemering
schemering
spelen achter het pakhuis
indrijft,
drijft,bruggetje
bruggetjeen
enpakhuis
pakhuiseenzaam
eenzaam
haar en de anderen de
de deur
deur in
achter blijven, wachtend den nacht. Waarom
V/aarom ging
ging ze niet terug,
terug, toen
toen
.ze
kwam? Ze
niet en
en in
in mijrncring
mijmering
ze had gezien, waarvoor .ze
ze kwam?
Ze weet het niet
doo!:', steeds verder van
van huis
huis
.zichzelf
zichzelf ondervragend,
ondervragend, loopt
loopt .ze
ze steeds
steeds door,
gerakend, langs den
den breeden
breedenweg,
weg, waar
waar de
de oude
oudeboomen
boomenstaan,
staan,tegentegenover
groote, donkere
donkere heerenhuizen
heerenhui.zen met
met hun
hunrozig-paarse
rozig-paarse diepdiepover de groote,
Spiegelende
kleingeruite ramen;
ramen; temidden
temiddenvan
vanhun
hunbreede,
breedetuinen,
tuinen,die
die
spiegelende kleirigeruite
glooiend
water toe
toe in
in koele
koele voornaamheid
voornaamheidteruggeteruggeglooiend afloopen naar het water
trokken schijnen ze
ze de
de boersche
boersche winkeltjes
winkeltjes en
en de
de vale
vale planken
planken werkwerkof
manshulsjes,
waartusschen ze
ze staan
staan als
als verdwaald
verdwaald of
manshuisjes, links en rechts, waartusschen
verbannen, niet te willen zien.
De breede gapingen tusschen de
de huizen
huizen geven
geven bij
bij poozen
poozen aan
aan den
den
boomen-kant
groene land, aan den huizenkant
huizenkant den
den
boomen-kant het lage, vlakke groene
traag-vloeienden stroom
stroom te
te zien.
zien.
Vreemd, als
verkleeding, is
is
als het gezicht van een bekend mensch in verkleeding,
die weg-straat
weg-straat tegen den avond
avond van
van weekschen
weekschen dag,
dag, voor
voor wie
wie hem
hem
in
alleen
van Sjabbos
Sjabbos en
en Joumtoufniiddagen
Joumtoufmiddagen kennen,
kennen; dommelig
dommelig in
alleen van
.zomer-zon,
koel in
in
zacht-overstraald van
van najaarsgoud
najaarsgoud of
of klaar
klaar en
en koel
zomer-zon, zacht-overstraald
wintel'daglicht.
Zijstraatjes loopen
loopen het
hetlage
lage weiland
weiland in
inals
als voor
voor de
degegewinterdaglicht. Zijstraatjes
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zelligheid met de slootjes een eindweegs
eindweegs mee,
mee, die
die ze
ze dan
daninnees
inneesweer
weer
laten stikken,
làten
stikken, zoodat
zoodat de
deslootjes
slootjesteleurgesteld
teleurgesteld en
eneenzaam
eenzaamverder
verder
kronkelen, zoover je kunt
kunt zien
zien —;
- ; de erfjes glooien naar den slootkant
slootkant
ze de
de bestemming
bestemming
af, over de grillige
grillige groene
groene getimmerten,
getimmerten, waarvan
waarvan ze
niet kent,
kent, groeien
groeien de
de groene
groene gewassen,
gewassen, waarvan
waarvan ze de
de namen
namen niet
niet
zeereralleen
alleenop
op
weet, het is een
een vreemde
vreemde wereld
wereld heelemaal,
heelemaal, en
en omdat
omdatze
feestdagen komt,
komt, zweeft
zweeft·er
ook nu
nuom
om alles
alles iets
iets van
van wijding
wijding en
en rust,
rust,en
en
er ook
soezige, zoete verveling....
verveling....
vertelden er een
Maar vandaag op school verteld.en
eer. paar: in
in den
den nieuwen
nieuwen sisigaren-winkel
iets wonderbaarlijk
wonderbaarlij k prachtigste
prachtigste
garen-winkel vooraan
vooraan die
die straat isis iets
zien: er staat
staat een
een speeldoos
speeldoos in
in de
de étalage
étalage en
en daar
daardansen
dansendrie
driedametjes
dametjes
een hoogen
hoogen boog
boog van sigaren-kistjes.
sigaren-kistjes. En ze zijn in
in
boven op, onder een
louter satijn, met klinkklaar
klinkklaar goud
goud omboord,
omboord, en
en één
één isis papaver-rood,
papaver-rood,
één is gras-groen,
gras-groen, één
één is
is sneeuwwit,
sneeuwwit, hun
hun satijnen
satijnen slofjes
slofjes zijn zwart,
zwart,
hun fluweelen baretten zijn
zijn wit
wit en
en als
als ze
ze dansen
dansengolven
golven de
depluimen
pluimen
wuivend de hoogte
hoogte in!
in!
het zag
zag bleek
bleek het
het mooier
mooier nog,
nog, neen
neen
Zoo
Zoo vertelden
vertelden ze,
ze, en toen ze het
zeluisterend
luisterendzich
zichvoorgevoorgetoch, maar het
het bleek
bleek anders-mooi
anders-mooidan
danwat
watze
steld had.
had.
in
Ze stond voor den winkel
winkel en het
het late
late daglicht
daglicht sing
vingalle
alle dingen
dingen in
een doorschemerd,
, maar
geenvan
vande
deandere
andere
doorschemerd,paars-achtig
paars-achtigblauw
blauw-maar
iningeen
winkels
niet langer
langer kunnen
kunnen
winkels brandden nog de lampen. Zeker had hij niet
wachten,
nog-jonge man met zijn
zijn roode
roode gezicht
gezicht glimmend
glimmend vlak
vlak
wachten, de nog-jonge
onder het kroontje
kroontje achter de
de toonbank,
toonbank, zeker
zeker moet
moet hij
hij hebben
hebben gegebrand
van ongeduld,
ongeduld, om
om zijn
zijn nieuwen
nieuwen winkel
winkel in
instralenden
stralendenschijn
schijnals
als
brand van
de
een
fonkelend juweel
juweel open
leggen; om onder de
een schat, als een fonkelend
open te leggen;
gouden lampen de
de roomige
roomige verf
verf_te
_te doen stralen, om
om zijn
zijn dansende
dansende
ompoppetjes te vertoonen voor de menschen buiten het
het raam,
raam, die
die ompoppetjes
huld staan in
in het
hetblauwig-paarse
blauwig-paarse late
late licht
lichtvan
vaneen
eenstillen
stillendag.
dag.
was ook
ookwel
wel om
om
En ze keken,
keken, hoe
hoe keken
keken ze!
zet Niemand sprak.
sprak. Het
Hetwas
ademloos,
kijken
Op de
de hooge
hooge
ademloos, eindeloos
eindeloos bij
bij te blijven kij
ken en luisteren. Op
lichtgele doos als op een troon of een podium,
podium, waar
waar rondom
rondom heen
heeneen
een
breede plek van de
de zacht-groene
zacht-groene stof,
stof, die
die de
de plan
planken
-ken bekleedt, eerdaarbuiten liggen
liggen de
de lange
lange witte
witte en
ende
de
biedig is vrijgehouden —,, pas daarbuiten
korte bruine
bruine pijpen,
pijpen, de
degoudpapieren
goudpapierenpakjes
pakjes„sjek,"
"sjek'"enendedelosse
lossevellen.
vellen
tabak,
vlakonder
ondereen
eenhelle,
helle,witwittabak, ruig
ruig en
en bruin
bruin als
als dierenhuidjes
dierenhuidjes- vlak
gloeiende
van hun
hun
gloeiende lamp
lamp dansen
dansen de
de dametjes,
dametjes, draaiend
draaiend op de punten van
zwart-satijnen slofjes, waaruit de
de wit-zijden
wit-zijdenkousebeentjes
kousebeentjesomhoog
omhoog
gaan
verdwijnen onder de
de korte,
korte, wijde
wijde rokjes,
rokjes, goud-omboord,
goud-omboord,
gaan en verdwijnen
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wiegel-zwenken ze de satijnen lijfjes —,, in de sierlijke boog van geheze de
de hoofdjes
hoofdjes schuin
schuinomhoog,
omhoog, de
de gezichtgezichtven bloote armpjes houden
houden ze
jes lachen, en losjes
losjes boven
boven op
op de
deluchtige
luchtigerosblonde
rosblondekapseltjes
kapseltjesstaan.
staan
de baretten
met de
de pluimen
pluimendie
diegolvend
golvendopwaarts
opwaartsstreven
strevenin
inde
debewebewebaretten met
ging van den
den clans.
dans.
van licht,
En er is een toovering
tooveringvan
licht, z66
zóó levendig en veelvuldig, dat je
je
niet begrijpt,
begrijpt, hoe
hoe enkel
enkeleen
eenonbewegelij
onbewegelijk
lamplicht het
hetteweegbrenteweegbrenk lamplicht
fonkelingen over
gen kan, felle fonkelingen
over het
het goud,
goud,onophoudelij
onophoudelijkkverspringend.
verspringend
als waren de omboordsels met juweelen
juwee1en bezaaid, sterke,
ster ke, strakke
strakkeglanglanen-in
in de
deplooiingen
plooiingen van
van het
hetfluweel
fluweel weeke,
weeke,
zingen
zingen over
over het satijn, en
zoete, diepe streelingen.
Een tinkeling van klankjes, fijntjes en kleintjes
kleintjes —
- is het een dansof zoo
zoo maar
maar loutere
loutere muziek?
muziek? —
- heel
heelhoog
hoogen
eneen
eenbeetje
beetjeneuzig,
neuzig,
wijs
wijs of
binnen
in de
de gele
gele doos
doos op
op geheimzinnige
geheimzinnigewijze
wijze teweeggebracht,
teweeggebracht,ijlt
ijltals
als
binnen in
damp
den hoogen
hoogen boog, als een luchtig-gemetselde
breede
damp omhoog tot den
luchtig-gemetselde breede
- , wordt
wordt daardoor
daardoor weerhouden,
weerhouden, wordt
wordt
poort,
van sigarenkistjes
sigarenkistjes —,
poort, van
ineen
een
daarin
gekeerd en ruischt daaruit
daaruit neer
neer als
als een
een sprietfontein
sprietfontein in
daarin gekeerd
zomertuin over
over de
de glimlachend-opgeheven
glimlachend-opgeheven gezichtjes,
gezichtjes, de
de zwenkende
zwenkende
hun onverpoosden
onverpoosden wiegeldans,
wiegeldans, over den
den lichttoovér
lichttoovét van
van
lijfjes
lijfjes in hun
lijkt
gouden fonkeling, satijnen glanzing, fluweelen streeling.+
streeling....•• licht lijkt
ién met klank
één
klank te
te zijn geworden.
Alle
begrijpen dat
dat
Alle andere
andere winkels blijven bescheiden in donker, ze begrijpen
prachtige maar
maar liever
liever achteraf
achteraf moeten
moeten houden
houden en
en de
de
ze zich
zich bij dit prachtige
het blauw-paarblauw-paarhuizen aan den overkant staan stil en verwonderd in het
sige late licht.
licht.
Die groote, luchtig
luchtig gemetselde
gemetselde poort
poort kan
kan de
devoorhal
voorhalzijn
zijnnaar
naareen
een
paleis,
en
daar
ergens,
diep
weg
uit
schemering
en
onzichtbaarheid
paleis, en daar ergens, diep weg uit schemering en onzichtbaarheid
kijkt een keizer
keizer toe
toe hoe
hoe ze
ze dansen,
dansen, hoe
hoe zijn danseressen dansen
dansen voor
voor
hem, in de lichte poort van zijn donker
donker paleis.
paleis.
"steen" pronkt
pronktmet
meteen
eenkleurig
kleurigprentje,
prentje,landschappen,
landschappen,
En elke „steen"
dichtbij
onbereikbaar ver
ver tegelijkertijd,
tegelijkertijd, wonderblauw
wonderblauw water
water en
en
dichtbij en onbereikbaar
boomen en de palmen steken
steken hoog
hoog uit
uitboven
bovende
deroode
roode
wondergroene bowmen
platte witte
witte huizen
huizen die
die boven
boven op
op purperen
purperenheuvels
heuvelsstaan
staan
daken van de platte
- , wonderlijke koebeesten trekken
trekken beneden
benedenin
inhet
hetdal
dalzwaarbeladen
zwaarbeladen
mannen met
metbloote
blootebeerien
beenen en
enroode
roode
lage wagens
wagens voort, koffiebruine mannen
zeals
als
recht op
op ernaast,
ernaast, groene
groene takken
takkenvoeren
voerenze
broeken loopen héél recht
en
korven, waaruit
waaruit bruine
bruinepluimen
pluimenzwieren
zwierenen
zweepen, meisjes dragen korven,
hoofddoeken zijn
zijn oranje
oranjeen
enhaar
haarrokken
rokkenzijmgroen,
zijn,groen,het
hetisiseen
een
haar hoofddoeken
over de
de hoofden
hoofden der
der danseresjes
danseresjes uitgespannen
uitgespannenen
en
bonte tooverwereld over
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de heele boog is vol met tinkeling
tinkeling van
van muziek,
muziek, en
en de
de landschappen
landschappen
hebben namen, onverstaanbaar en
en zoet,
zoet, aangrijpend
aangrijpend en
en vol
vol geheimegeheimeni s als
als van-ver-komenden
van-ver-komenden wind.—
wind .... en die evenzoo
evenzoo vreemd de borst
borst
bewegen en het
het·hart
Crema de
deCuba.—
Cuba ••••
mhartvervullen:
vervullen: Colorado
Colorado Claro, Crema
Uit de
de halfopen
halfopen winkeldeur
winkeldeurkwam
kwamde
dereuk
reukvan
vande
desigaren:
sigaren:vanille
vanille
ken en te luisteren
te kij
kijken
luisteren —
~
met iets scherps erdoor
erdoor en
en terwijl ze stond te
al meer menschen naast haar en
en achter
achter haar,
haar,een
eenzwellende
zwellende donkere
donkere
drom —
- scheen het
het alsof
alsof alles
alles hoe
hoe langer
langer hoe
hoe meer
meer beteekenen
beteekenenging,
ging,
iets
nog beteekenen
beteekenen ging
ging dan
dan dansen
dansen en
enmuziek
muziek en
enmooie
mooie
iets anders nog
namen en tooverij van licht,
licht, maar
maar toch
toch ook
ookwel
wel dat...
dat •••en
en ze
ze stond
stondheerheermuziek en
ende
delichtlichtlijk
lij kverzonken,
verzonken, als
als maakte
maakte ze zelf deel uit van de muziek
totdat
man,vlak
vlakbijbijhaar
haaroor,
oor,ineens
ineenstegen
tegenhaar
haar
tooverij
tooverij -,
totdat
een,eenJange
lange man,
jij er
er alle
alle moois
moois niet
niet af!"
af!"
zei: „Zeg
"Zeg jij,
jij, kijk
kijk jij
toen misschien
misschien zoo
zoo raar
raardien
dienman
manininhet
hetgezicht
gezichtgeke
gekeken,
Heeft ze toen
ken,
dat daarom
daarom alle menschen lachten?
lachten? Hij
een bruin
bruin gezicht
gezicht met
met
Hij had een
scherpe,
groeven, een
een baard
baard als
als van
van tabak
tabaken
enlange
lange gele
gele tanden.
tanden.
scherpe, zwarte groeven,
Eer ze het wist en zonder
zonder dat
dat ze
ze zelf
zelf begreep
begreepwaarom,
waarom,heeft
heeftze
zezich
zich
haastig,
het menschenkluwen
menschenkluwen weggedrongen
weggedrongen en
en
haastig, als
als verjaagd,
verjaagd, door het
buiten stond,
stond,in
inhet
hetkoele
koelelicht,
licht,had
hadzezespijt
spijtvan
vanhaar
haarmooie
mooie
toen ze er buiten
zealleen
alleennog
nog
plekje aan het raam. Tusschen
Tusschende
dedonkere
donkerelichamen
lichamenving
vingze
- , en
en het
het leek
leek haar
haar heerlijheerlijmaar glimpen licht, doorvonkt van kleur
kleur —,
b~geerlijker nog dan teen
toen ze
ze daar
daarstond
stondininden
denovervloed,
overvloed,
ker nog en begeerlijker
maar
muziek ging
ging nu
nu verloren
verloren in
inhet
hetzacht-joelend
zacht-joelend murmelen
murmelen
maar de muziek
achter haar
haar aan.
aan.
'
dat ze
ze ineens
ineensen
enzonder
zonderoverleg
overlegmet
metzichzelf,
zichzelf,alweer
alweer
Toen was het dat
weg nog verder op, almaar
almaar verder
verder
niet wetend waarom, doorliep den weg
dadelij k met
met haar
haar boodschapboodschapvan huis afrakend,
afrakend,terwij1
terwijl ze anders
anders altijd dadelijk
mandjekeert. En
Envlak
vlak voor
voor haar
haar eigen
eigen gezicht,
gezicht, in
in de
de lucht,
lucht,
mandje huiswaarts keert.
gedurig het gezicht van
zei „kijk
"kijk er
er alle
alle
vond
vond ze gedurig
van dien man, die dat zei
af" hinderlijk,
hinderlijk,zooals
zooals een
een witgloeiende
witgloeiende lichtstip
lichtstipde
deoogen
oogen
moois
moois niet af"
hindert,
die te lang hebben
hebben getuurd
getuurdin
inde
de lamp
lampen
endaarna
daarnazich
zich naar
naar het
het
hindert, die
donker wendden.
wendden. Daarbij
Daarbijdoor
doorhaar
haarheele
heelelijf
lijfeen
eenplagerig,
plagerig,wriernelig
wriemelig
gewelddadigeen
eenmantel
mantelofofdeken
dekenwaarin
waarinzezewarm
warm
gevoel, als was haar gewelddadig
hél.pje, tot
tot het
hetlaatst
laatstbewaard,
bewaard,
zat geborgen, ontrukt,
of een
een uitgezocht
uitgezocht hapje,
ontrukt, of
vlak voor den mond haar
haar uit
uit de
de hand
handgeslagen,
geslagen, datzelfde
datzelfde en
en toch
toch weer
weer
anders.
Ook het wakker-worden uit
uit een
een droom
droom juist
juist als
als het
het gebeuren
gebeuren gaat,
gaat,
binnen mag,
mag, lijkt
lij kt er
er wel
wel op,
op, en
en zooals
zooals je
je dan uit
uit alle
alle macht
macht
juist als je binnen
je weggevluchten
weggevluchten droom
droom te
te achachden slaap weer probeert
te vatten
vatten om
om je
probeert te
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terhalen en voort te zetten,
zetten, waar
waar hij
hij brak,
brak, zoo
zoo begeert
begeert ze
ze nu
nuook
ookdat
dat
vreemde,
haar en
en om
omhaar,
haar,weer
weer
vreemde, weèke
weeke droomachtige,
droornachtige, dat
dat was
was in haar
juist, nu
nuweet
weetze
zehet
hetook
ookmeteen,
meteen,daarom
daaromsloeg
sloegze
zeden
den
terug en....
en .... o0 juist,
weg
Oostkant van
van den
den stroom.
stroom.
weg in,
in, die van huis af leidt aan den Oostkant
Ze gaat door blauwig-paars namiddaglicht,
namiddaglicht, maar
maarwanneer
wanneerin
inde
degagapingen tusschen de huizen,
huizen, het
het breede
breedewater
water plotseling
plotseilng te voorschijn
komt en bloot ligt onder haar oogen, dan brandt
haar een
een rood-oranje
rood-oranje
brandt haar
enze
zekan
kanonmogeiij
onmoge.ijk
verdergaan,
gaan,zoo
zoomooi
mooials
als
gloed naar het
het gezicht
gezichten
k verder
het daar is
is,over
overhet
hetwater
wateren
enaan
aanden
denoverkant.
overkant.Huizen
Huizenen
enprieëelen
prieëelen
en schuitenhuisjes en de hooge
hooge boomen
hoomen liggen als een lange rij van
van
prentjes tegen den effen-gloeienden
effen-gloeienden hemel
hemel aangeaangeuitgeknipte zwarte prentjes
plakt
- , over het
het traagvloeiende
traagvloeiende water
waterweven
wevenzwart
zwarten
enoranje
oranjeeen
eengegeplakt —,
stadig wisselend
wisselend patroon, ze kan
kan haast
haast niet
nietverder
verderloopen,
loopen,maar
maarwil
wil
dat ze
ze voorbij
voorbij de
destijfselmakerij
stijfselmakerij
toch evenmin blijven staan, wetend
wetend dat
waar het steegje met den
den overhaal
overhaal is,
is, hetzelfde
hetzèlfdeopnieuw
opnieuwen
ennog
nogmooier
mooier
dubbel
mooier, want
want immers
immers opnieuw,
opnieuw,voor
voorhaar
haaroogen
oogenzal
zal zien
zien openopendubbel mooier,
gaan.
Het smalle donkere
donkere steegje ijlt als verlangend het
het rozig-oranje
rozig-oranje lichlichtende water tegemoet, kan
kan dan
dan niet
niet verder,
verder,wordt
wordtgestuit
gestuiten
eneindigt
eindigtinin
een kort, breed
breed steigertje.
steigertje. Op
Op den
p.en uitersten
uitèrstenrand
randstaan
staantwee
tweezwarte
zwarte
figuurtjes, een mansfiguurtje
mansfiguurtje en
en een
een vrouwsfiguurtje,
vrouwsfiguurtje,recht
rechtovereind,
overeind,
de'
zon gloeit tusschen hen in, heeft uit den
den linker
linker heup
heupvan
vanden
denman,
man,
de-zon
uit den rechterheup
rechterheupvan
van de
devrouw
vrouw een
een halfronde
halfrondeholte
holteuitgeboord
uitgeboorden
en
volgegoten met zijn eigen gloed.
gloed.
- , nu
nu loopt
loopt ze
ze weer
weer parparZe doet toch wel
wel heel vreemd vanavond —,
does dat steegje in, als
a.1s moest
moest ze
ze met
met het
hetschuitje
schuitjehet
hetwater
waterover
over—,
-,
nooit anders durft
ze zoo
zoo maar
maar komen
komen waar
waar ze
ze geen
geen boodschap
boodschapheeft.
heeft.
durft ze
Over het water vaart het
het schuitje
schuitje aan,
aan, zacht
zacht soppen
soppen en
en smakken
smakkende
de
-, het is de lichte waterhelft al uit, de
de schipper
schipper hoeft
hoeft niet
niet tete
riemen —,
roeien, hij kan
kan zich deinend
deinend laten
laten drijven
drijvenop
opde
degolven
golvendie
diede
destoomstoomboot achter zich
zich liet,
liet, oranje
oranje overtogen,
overtogen, diep-zwart
diep-zwartglanzend
glanzendininden
den
binnenkant,
langzaam uitplooiend
uitplooiend naar de
de oevers
oevers toe.
toe.Koolzwart
Koolzwart
binnenkant, langzaam
glijdt de stoomboot den brandenden
brandendenhemel
hemellangs,
langs, heel
heel snel,
snel, want
want wat
wat
nauwelijks
hoe mooi is.dat
is·dat iji-goudig
ijl-goudig
nauwelij ks isisafgedekt
afgedekt komt alweer bloot en hoe
lichtje hoog in den mast, overal
overal rondom
rondom de
de zacht-doorgeelde
zacht-doorgeelde blauwe
blauwe
wijdte.
Ze zorgt wel ongezien achter de rnenschen
menschen in
in den
denschaduw
schaduwvan
vanhet
het
houten schippershuisje
schippershuisje te
te blijven,
blijven, ze
ze staat
staat naast
naast het
lietsmalle
smalle hoekraam,
hoekraam,
strak-bespannen
met bloemgewerkt
bloemgewerkt gordijn,
gordijn, tegen
tegen den
den muur
muur geleund,
geleund,
strak-bespannen met
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ze
kopjes op
op de
de tafel
tafelklaargezet,
klaargezet, door
door teeder-blanke
teeder-blanke transpatranspaze ziet de kopjes
rant het gouden koffielichtje
koffielichtje gloren....
gloren .... en nu
nu komt
komt het
het weer
weer over
over haar
haar
dat
heen
in haar
haar als
als een
een golving
golving lauw
lauw en
en week,
week, dat
heen en rondom haar en in
vreemde
dat machtige
machtige en
endroomachtige
droomachtigevan
vaneven
evengeleden,
geleden,
vreemde en teere, dat
haar borst
borst vervullend
vervullendtot
totinindedekeel...+
kee1. ...als
alslauw
lauwen
enzoetvloeiend
zoetvloeiendwater
waterisis
smelt....
•••• en opnieuw gaan de dingen
dingen meer
mee]; dan
dan ze
ze zijn
zijn
het, waarin ze smelt
zij ook
ook beteekent
beteekentiets
ietsdat
datze
zezelf
zelfniet
nietis.
is.
beteekenen en zij
Hier is het
het water
water op
opzijn
zijnmooist,
mooist,hier
hierwij
wijken
deWestelij
Westelijke
en de
de
ken de
ke en
ea het water
Oostelijke oever zwaaiend van elkander weg en
water omvatten
omvattenze
ze
als in een kom en de stroom wordt tot een wijde,
wijde, klare
klare kelk,
kelk,waarvan
waarvan
het voorste smalle deel spruitend
uit de
de sluis
sluis ginder-ver,
ginder -ver,de
desteel
steelvoorvoorspruitend uit
juist waar
waar steel
steel in
in kelk
kelkzal
zalovergaan
overgaan daar
daar springt,
springt,
stellen kan, —
- en juist
brug
heel lang en dun, de brug
brug over
over het
het water
water heen.
heen.Even
Even voorbij
voorbij de
de brug
komt de Westeroever in
in een
een wijden
wijden boog
boog weer
weer naar
naar den
denOosteroever
Oosteroever
terug, die
die zelf
zelfrecht-toe
recht-toezijn
zijnweg
weg
vervolgt,een
eengroene
groenelijn
lijnvan
van rietrietvervolgt,
bepluimde glooiing
bepluimde
glooüng langs
langs het
het water
water trekkend,
trekkend,zoover
zooverjejemaar
maarkunt
kunt
zien.
En al maar meer en meer
meer gaat
gaat alles nu weer beteekenen,
beteekenen, terwijl
terwijl zijzijzelf al
wat haar
haar overstroomt
overstroomt versmelt....
versmelt .... er
er is
is iets,
iets,
al meer en meer in wat
waarover ze
het deint
deintnaar
naarhaar
haartoe,
toe,op
op
ze denkt, maar ze weet niet wat, het
de golven van wat haar overspoelt, dat
dat waarin
waarin ze
ze versmelt,
versmelt, maar
maarals
als ze
ze
er naar wil grijpen, dan trekt
trekthet
hetweer
weeraf.
af.
De wereld
wereld is wel hééi
héél groot,
groot, is
is wel ontzaglij k groot
en overal
overal tegelij
tegelijkk
groot en
Degrootheid
grootheidvan
vande
dewereld,
wereld,waar
waarEngeland
Engelanden
enAfrika
Mrika
menschen. De
leven menschen.
en Italië
Italië en
en China
China en
enijsbergen
ijsbergenen
envulkanen
vulkanenzijn,
zijn,dedeonmetelij
onmetelijkheid
kheid
van die wereld
wereld kun je wel
wel altijd overdenken,
overdenken, maar
niet
maar je
je kunt het niet
altijd voelen, en wat
wat je
je voelt
voelt dat
datweet
weetjejetoch
tocheigenlij
eigenlijk
pasgoed.
goed.
k pas
Onmetelij k is de wereld en
en overal leven menschen
menschenen
en overal stroomt
stroomt
water en overal wuiven boomen in den wind
wind langs
langs de
de oevers
oevers van het
het
Datwas
was een
een der
der prentjes
prentjesvan
vanstraks...
straks ...., dat waarop
waarop
stroomende water. Dat
"Colorado
zoo zal dat landschap
landschap heeten.
heeten. En
En dan
dan zijn
zijn
„Colorado Claro" stond, zoo
de kistjes
kistjes stonden
stondenen
en de
de namen
namendie
dieop
op
er nog alle andere landen
landen die op de
nuheel
heelstil
stilstaat
staaten
enover
overhet
hetwater
waterkijkijkt
dan
kaart staan
staan en
en als
als ze
ze nu
de kaart
kt dan
tegelijk denken
denkenen
envan
vandat
datalles
allestegelij
tegelijk
voelen dat
dat
kan ze aan dat alles tegelijk
k voelen
zij tegelij
tegelijkk met alles ook zelf bestaat, hier,,middenhier,.middenbestaat en
en dat
datzij
het bestaat
in de
de wereld,
wereld, en dat
dat is
is heel
heel vreemd.
vreemd.
was het
het eigenlij
eigenlijkk dat en dat alleen, was het dat
dat heelemaal
heelemaal dat
dat
Maar was
deinde naar
naar haar
haartoe
toeen
enweer
weerebde
ebdevan
vanhaar
haaraf?
af?
op golven deinde
was het
hetals
alsgleed
gleedna
nalang
langprobeeren
probeereneen
een
zoo, toen
toen was
Even scheen het zoo,
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sleutel in
in het
het onwillige
onwillige slot,
slot, maar
maarnu
nu sluit
sluit de
de sleutel toch
sleutel
toch weer
weer niet
niet
Er was
was nog iets anders, iets meer.
meer.
precies. Er
Allang is het bootje bij den anderen oever aangekomen,
aangekomen, en
enligt
ligtdaar
daar
nu, laag
nu,
laag aan
aan het steigertje,
steigertje, te
te wachten,
wachten, de
de hemelbrand
hemelbrand bekoelt
bekoelt en
en
tegen het zachtere
hun eigen
eigen
tegen
zachtere purperige
purperige rozerood
rozerood krijgen
krijgen de dingen hun
vorm en kleur
zijn niet
niet langer
langer een
een strook
strook van
van tegen
tegen
vorm
kleur weer
weer terug, ze zijn
vlammenden hemel geplakte
geplakte zwarte
zwarte prentjes
prentjes meer....
meer ....
En wat mag dan nu toch
toch eindelij
eindelijkk dat vreemde, ruischende
ruischende geluid
geluid
droomerijen door,
wel zijn,
zijn, dat
datze,
ze,onder
onderhaar
haar.droomerijen
door,alaleen
eenpoosje
poosjelang
langvlak
vlak
achter
verneemt? Reeds tweemaal
tweemaal wilde in
in haar
haar de
devraag
vraag zich
zich
achter zich verneemt?
werd weer afgeweerd:
afgeweerd: het kon haar
vormen; maar
maar werd
haar toch eigenlijk niet
niet
schelen. Maar even geleden
geleden zijn
zijn twee kleine
kleine meisjes
meisjes uit
uit het
het schippersschippershuis komen logpen
loopen en
en wat
wat voeren
voeren die
die vlak
vlak achter
achter haar
haar toch
toch uit,
uit, met
met
geluidjes als van lachen
geluidjes
lachen en
en smakken?
smakken?
En ineens
.... dat is al héél vreemd
•••• ze weet
weet het,
het, voordat
voordat ze het ziet
ziet
ineens...,
vreemd...,
•••• maar
op wat
wat daar
daar aan haar
haar voeten
maar nu
nu ze
ze omziet en neer-ziet op
voeten ligt,
blijkt het nog erger
erger dan
dan ze
ze denken
denkenkon
konen
enhaar
haarheele
hee1elijf
lijfwordt
wordtwarm
warm
van schrik: het ruischende
ruischende geluidje dicht-bij was
was de
de suiker,
suiker, die
die den
den
zak uitliep, waarin
waarin haar
haar elleboog een gapende opening
opening drukte
drukte en
en de
de
natgelikte vingertjes
vingertjes in
in den
den zoeten,
zoeten,witten
witten
twee kindertjes
kindertjes boren hun natgelikte
nuzezeradeloos,
radeloos,
hoop en
halen ze
hoop
en halen
ze er
er dik
dik van
vande
desuiker
suikerweer
weeruit
uit-,
, nu
zonder gedachte,
gedachte, zich
zich ernaar
ernaar bukken
bukken wil,
wil, gudst
gudsteen
eennog
nogdikkere
dikkerestraal
straal
ineen
eenoogwenk
oogwenk
sneller uit den
den zak
zak en
en een
een tweede
tweede berg
berg klimt
klimt in
nog sneller
boven den eersten uit.
Zooals
Zooals ze zich voelde toen
toen haar
haar eens de mooie
mooie kermisballon,
kermisballon, van
van
ze ooit
ooitbezat,
bezat,tusschen
tusschenachtelooze
achtelooze
Zeelik gekregen,
gekregen, de
de eenige
eenige die
die ze
oom Zeelik
ontsnapte, het
het hemelblauw
hemelblauw in,
in, weg,
weg,voor
vooraltijd
altijd weg,
weg,onherroeonherroevingers ontsnapte,
pelij
weg-,
, zoo
zoovoelt
voeltzezezich
zichnu,
nu,nunualle
allezoetheid
zoetheidvan
vanhaar
haarwijd
wijden
en
pelijkkweg
rijk gepeins met één
één slag
slag van
van haar
haar vliedt, arm en koud,
koud, als
als toen.
toen.
water nu zelfs niet
niet meer
meer zien,
zien, ze
ze loopt
loopthet
hetsteegje
steegjeuit,
uit,kil
kil
Ze wil het water
waait haar
haar de lucht in
in het
het gezicht.
gezicht.
ze weer
weer in
in de
de breede
breede weg-straat
weg-straat terug
terug en
en het
het werd
werd middelermiddelerN u isis ze
Nu
bijna avond.
avond. Ze
Ze denkt
denktaan
aan den
densigarenwinkel,
sigarenwinkel,aan
aande
dedanseresjes,
danseresjes,
wijl bijna
pl.aatsvan
vanverlangen
verb.ngen
tinkelende muziek,
muziek,de
delichttooverij,
lichttooverij,en
enininplaats
aan de tinkelende
is er nu
nu bijna
bijnaangst
angstenenafkeer
afkeer
haar
toch?- enenvlak
in in
haar
- waarom
waarom toch?
vlakvoor
voor
haar oogen,
oogen, inindedeflauw
flauwdoorpurperde
doorpurperdegrijzige
grijzigeschemerlucht,
schemerlucht, ververhaar
schijnt weer
weer dat
dat hatelijke
hatelijke spot-gezicht
spot-gezicht van
van dien
dien man.
man. Naast
Naast een
eenwinwinkeltje
keltje en een
een tapperijtje
tapperijtje begint
begint een
eensmal
smalweggetje
weggetjetusschen
tusschenheggetjes
heggetjes
met een
een omweg
omwegnaar
naar huis
huis toe
toevoert,
voert,daar
daar isisniets
nietstete
kronkelend, dat met
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zien en niets te ondervinden,
ondervinden, dat
dat slaat
slaat ze
ze in
in en
en nu
nuze
ze alles
alles dat
dat ze
ze eerst
eerst
thans uit
uitalle
allemacht
machtschuwt
schuwtvan
vanzich
zichafgewend
afgewendheeft,
heeft,
heeft begeerd en thans
naar de
de verloren
verloren suiker
suiker toe,
toe, met
met den
den huiver
huiverdie
die
keert ze haar denken naar
ze op grimmige winter ochtenden
ochtenden tegenover
tegenoverhet
hetijskoude
ijskoudewaschwater
waschwater
voelt!
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Eindelijk is dan toch
toch de
de klare
klare waarheid
waarheid wijd
wijd voor
voor ze
ze opengegaan....
opengegaan ....
Dagen lang al hebben
ze
het
ijl
en
ongrijpbaar
om
zich
heengevoeld
gevoeld
hebben ze het ijl ongrijpbaar om zich heen
ze boven
boven
in het fluisteren
fluisteren van
van de
de groote
groote nienschen,
menschen, dat
dat ophield
ophield als
als ze
kwamen, maar
maar in
in hun
hun zwijgen
zwijgen en
en kijken
kij kenwas
washet
het ook. Het
kwamen,
Het vervulde
vervulde
de lucht,
lucht, het
het deed
deeddenken
denkenaan
aanblindemannetje
blindemannetjespelen,
spelen,wanneer
wanneerjeje
ze allemaal
allemaal op de
de teenen
teenen sluipen
sluipen om
om je
je
alleen
kring staat
staat en
en ze
alleen in den kring
als uit
uit een
een mist komt hun geheen
...., je
je hoort
hoort ze
ze overal
overal tegelij
tegelijkk....
•••• als
geheen...
hun heimelijke
heimelijke lachen lispelt en sist
sist telkens
telkens vlak
vlak
smoorde fluisteren; hun
kleeren waaien en wapperen,
wapperen, maar
maargrijp
grijpjejetoe,
toe,
aan je oor, je voelt hun kleeren
weg.Zoo
Zoowas
was
dan vinden je
je vingers niets
niets dan
danleege
leege lucht,
lucht,dan
danzijn
zijnzezeweg.
het
.... je
je voelde het vlak bij je en je kon het toch niet vatten,
vatten, je
je meende
meende
het....
was een
een geheim.
geheim. Niet
Niet
het te begrijpen
begrijpen en dan
dan viel
viel het
het weer
weer uiteen,
uiteen, het
hetwas
een geheim
geheim van
kille .... en dat
dat
van thuis, maar een geheim van de heele kille....
toch
buiten de
de kille
kille bekend
bekendmoest
moestzijn....
zijn ....ofofvader
vader
toch ook aan menschen buiten
zou niet van „gille
"gille hasjeirn
hasjeim 1)
r) gesproken
hebben ze
ze
gesproken hebben. -En
En dat hebben
toch allebei
allebei duidelij
duidelijkk verstaan uit
uit vaders
vadersmond
mondop
opeen
eenaavond
dathet
het
vond dat
"Ri eswoei.
Sam Kaas
Kaas zijn
zijn vader
vader en
en moeder
moeder „Rieswoei. Daar komt nog bij, dat Sam
tt ~)
jes-ma
ken"
2) heeft hooren zeggen, dat is
is bijna
bijna hetzelfde
hetzelfde als
als „gale"gillejes-maken
veel erger!
erger! Pinchas
Pinchas Lezer
Lezerwist
wistervan
ervan
hasjeim,tt
maar „gille-hasjeim"
"gille-hasjeim ttisisveel
hasjeim," maar
en Sannetje Denneboom
Denneboomwist
wistervan
ervanen
enoude
oudejuffrouw
juffrouwArons
Aronsen
en AardeAardeIsraels en
en lange
lange
wer
k de slager
werk
slager en
en mijnhçer
mijnheer Gompel
Gompel en
en mijnheer
mijnheer Israels
k aan hun gezichten.
Schmoel Konijn en iedereen
iedereen., Je zag het
het duidelij
duidelijk
gezichten.
Het was
was dus iets van
van de
de heele
hee1e kille,
kille, iets
iets waar
waar de
de heele
heele kille
kille mee
mee te
te
maken
Gillemaken had
had en
en dat
datde
deheele
heelekille
killekwaad
kwaadkon
kondoen:
doen: Riesjes
Riesjes of GilleI) Kinderlijke
Kinderlijke verbastering
verbastering van
van wat
watletterlijk
letterlijk„Schending
"Schendingdes
desNaams"
Naams"en
en
figuurlijk opspraak van Joden
Joden bij
bij niet-Joden
niet-Joden beduidt.
beduidt.
2) Goddeloosheid
Goddeloosheid veroorzaken
veroorzaken in den
den zin
zinvan:
Van:niet-Joden
niet-Jodenaanleiding
aanleiding tot
tot
spot en
en haat
haat jegens
jegens Joden geven.
geven.
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hasjeim, in
iets vreeselij
vreeselijks.
De eerste
eerste dagen
dagenzaten
zatenze
zeervoor
ervoor
hasjeim,,
in elk
elk geval iets
ks. De
ti. kken van een legkaart,
kijken
door el
elkaar
legkaart,
te kij
ken als voor de door
kaar gegooide sstukken
zijngeheel
geheelheeft
heeftgezien.
gezien.Je
Jeweet
weetdan
danniet
nietwat
wat
nog nooit
nooitiemand
iemandininzijn
die nog
je 'ttt eerst
kken, je kunt
eerst zult
zult pa
pakken,
kunt er
er geen
geen kop
kop en
en geen
geen staart
staart aan
aan vinden.
vinden.
dit en
en die
die wist
wist dat,
dat, de een had afgeluisterd
afgeluisterd in bed en de
de ananDie wist dit
op zolder,
zolder, maar
maar wat
watde
deeen
eenhad
hadgehoord,
gehoord,paste
pasteweer
weer niet
nietbij
bijwat
wat
der op
gedacht: er
er zal
zal een
een seifer-tora
seifer-tora
de ander wist. Meijer Goudsmit heeft gedacht:
gestolen zijn. Zoo
Zoo iets
ietsmoet
moetmaar
maareens
eenswaar
waarwezen,
wezen, dan
dan komt
komt er
er toch
toch
een plaag
plaag over
over de
de kille,
kille, een
een aardbeving
aardbeving of
ofeen
een groote
groote brand,
brand,
stellig een
je toch
tochgezien
gezien aan
aan Korach,
Korach,die
diemet
metzijn
zijnheele
heelefamilie
familie in
inden
den
heb je
dat heb
grond verzonk,
wasgeweest!
geweest!
verzonk, omdat
omdathij
hijbrutaal
brutaaltegen
tegenMozes
Mozeswas
het Sjabbos
Sjabbos werd
werd en
en de
de Arke
Arke openging,
openging,hebben
hebbenalle
allejonjonMaar toen het
stonden er
er allemaal,
allemaal, de rood-flurood-flugens scherp gekeken en geteld en ze stonden
weelen, de
blauw-satijnen, de gele-zijden,
gele-zijden, de groene
groene met
met zilveren
zilveren
weelen,
de blauw-satijnen,
miste geen
geen een, de Ark
Ark was
was vol....
vo1. ••• dat
dat dus
dus niet.
niet.
weerschijn
... er miste
weerschijn erin
erin...
Toen heeft,
heeft, Zondagsmiddags
Zondagsmiddags in het
het vrije
vrije kwartier
kwartier op
op het
hetspeeiveldje
speelveldje
van de Joodsche
Er
van
Joodsche School,
School, Saartje
Saartje Zadoks
Zadoks iets
iets anders
anders geweten.
geweten. Er
moeten kinderen
kinderen gestolen
gestolen zijn,
zijn, door
door iemand
iemand uit
uit de
de kille
kille moeten
moeten er
er
kinderen
dan inindedewereld
wereldzulke
zulke
kinderen gestolen
gestolenzijn.
zijn.Maar
Maargebeuren
gebeuren er
er dan
dingen? Ja; Hijman Snoek
Snoek heeft
heeft er
er eens
eens een
een boek
boek over
over gelezen.
gelezen. Maar
Maar
zou iemand uit de
de kille
kille zoo
zoo slecht
slecht kunnen
kunnenzijn?
zijn?Dat
Datgelooft
gelooftgeen
geen
mensch. Ja, maar Saartje
Saa1'tje Zadok
Zadok heeft
heeft haar
haar grootvader
grootvader toch
toch hooren
hooren
en.
zeggen:
.... een
vier, vijf"....
vijf...... en
zeggen: "Oggenebbiesj
„Oggenebbiesj de
de stumpers
stumpers....
een jaar of vier,
k
gestolen...
,
Saartje
wou
er
dadelijk
op
zweren.
kinderen
tegelijk
gestolen
••••
Twee
kinderen
tegelij
k
Saartje
er dadelij
en verkocht dus. Want bij Sam Kaas aan huis is over geld gesproken.envrkochtdus.WabijSmKnhusovergldpkn.
Juist toen
toen zijn
zijn moeder
moeder vroeg
vroeg hoeveel
hoeveel en
en zijn
zijn vader
vader antwoord
antwoord wou
wou
geven, heeft hij het
het bedsteegordijn
bedsteegordijnzien
zienbewegen
bewegenen
enSam
Samerachter
erachtervanvandaan gehaald.
gehaald.
Niet alleen heeft Sam toen niets
niets meer
meer gehoord,
gehoord, maar
maar nog
nog klappen
klappen
ze zoo
zoo dat
dat
gehad op den koop
koop toe. Wie koopt
koopt er
er kinderen?
kinderen? Wie
Wie steelt
steelt ze
ze mee
mee gelokt
gelokt op
opde
destraat
straatofofweggeweggede politie
pohtie het niet
niet merkt?
merkt? Zijn
Zijn ze
haald uit hun bed?
bed? Zigeuners
Zigeuners doen het, maar
maar dat
dat zijn
zijn geen
geen joden
Jodenen
en
dan is er natuurlijk
aan,
natuurlij k geen gille-hasjeim en dan gaat het de kille niet aan,
hun
en dan hoeven de groote menschen niet zoo te fluisteren, en
en met
met hun
hoofden te schudden, op straat,
straat, op
op het
het sjoelplein,
sjoelplein; op
op de
de visites
visites en
en op
op
de mar
markt.
kt.
Froukje Kaas kent
kent een boek over Slaven, die
gaan.
die naar
naar het
het Zuiden
Zuiden gaan.
ze worden
wordenmismisDaar in het Zuiden
Zuidengebeuren
gebeurende
devreeselij
vreeselijkste
dingen, ze
kste dingen,
krijgen enkel zoute haring en geen
geen water
water
handeld
geslagen •••• ze krijgen
handeld en geslagen....
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dedorst
dorst....ze
worden met
met hun
hun hoofd onder een druppelend
voor de
....ze worden
druppelendgootje
gootje
gezet
.... het moet een prachtig boek zijn, maar Froukje
Froukje Kaas
Kaas heeft
heefthet
het
gezet....
nooit uitgelezen,
uitgelezen, omdat ze al door zoo huilen moest.
moest. Ze
Ze hebben
hebben het
het
elkaar allemaal gevraagd
gevraagd:: waar
Zuiden op
op de
waar isis het
het Zuiden?
Zuiden? Niet het Zuiden
kaart want dat is natuurlij k Limburg,
maar het
het Zuiden
Zuiden waar
waar de
de slaven
Limburg, maar
heengedreven worden en geslagen. Kan iemand
iemand uit
uitde
dekille
killekinderen
kinderen
hebben
gestoien en
het Zuiden
Zuiden als
als slaven
slaven verkocht?
verkocht? Niet
Niet alle
alle
hebbeh gestolen
en naar het
zwart. Maitpie
Maupie Gompel
leest soms stilletjes de krant,
endie
die
slaven zijn zwart.
Gompelleest
krant, en
„blanke slavinnen."
heeft daarin iets gezien van "blanke
slavinnen."Toen
Toenze
zehem
hemniet
nietgegeloofden, heeft hij er dadelijk een zwaren eed op gedaan. Hij denkt
denkt dat
dat
ze duurder dan
ze
dan zwarte
zwarte zijn
zijn en
en dat
dat ze
ze als
als kleine
kleine kinderen
kinderenmet
metdraaidraaiorgels zijn
zijn meegelokt.
meegelokt. Maar
Maar waarom
waaromdan
dan juist
juist enkel
enkelslavinnen,
slavinnen, heeft
orgels
heeft
Duifje Aardewerk toen gevraagd.
gevraagd. Omdat
Omdat meisjes
meisjes altijd
altijd dommer
dommerzijn,
zijn,
wie uit de kille
kille kan
kan
heeft Maupie gezegd. Kinderen gestolen....
gestolen .... maar wie
zoo iets hebben gedaan? Als het waar is.—
is •••• ja
•••• dan geen wonder, dat
dat
ja....
de groote menschen ernstig
ernstig kij
kijken
mijnheer Isreals
Isreals
ken en fluisteren, dat mijnheer
bijna
lip van Zadoks
Zadoks nog meer dan anders raar
raar
bijna niet groet en dat de lip
voren steekt en
en dat
datze
zetelkens
telkensals
alsereriemand
iemandkomt
komtdedekamer
kamerworden
worden
uitgestuurd....
is gebeurd
gebeurd....
dan heb je nu
•••• als zoo
zoo iets waarlijk
waarlijk is
•••• dan
nu elk
elk
uitgestuurd
ofeen
een zwavelregen....
zwavelregen •••• zooals
zooals mijnheer
mijnheer Snoek
Snoek
oogenblik kans op pest
pest of
van Sodom en Gomorra
Gomorra heeft
heeft verteld,
verteld, waar
waar de
de menschen
menschen ook
ook zoo
zoo
misschien wel
wel varkensvlessch
varkensvlessch in
in
schandelijk
gezondigd hadden....
hadden •••• misschien
schandelijk gezondigd
gebraden —
- en
en een
een hoeveel-dubbele
hoeveel-dubbelezonde
zondeisisdat
datniet?
niet?—
- of
ofop
op
boter gebraden
den Verzoendag, als men zelfs heelemaal niet eten mag, juist
juist het
het allerallerergst verbodene
verbodene gegeten!
gegeten!
maar ineens
ineens wist
wist Duifje
Duifje Aardewerk
Aardewer k dan
dan weer
weer
Kinderen
gestolen •••• maar
Kinderen gestolen....
enkelheel
heelveel
veel geld
geld gestogestobeter:
er zijn
zijn geen
geen kinderen
kinderengestolen,
gestolen, er
erisis enkel
beter: er
dat
Zadoks natuurlijk
natuuriijk kwaad. Ze heeft
heeft duidelijk
duidelijk verstaan
verstaan dat
len. Saartje Zadoks
"Aggenebbies; de stumpertjes,
stumpertjes, vier
vier en
en vijf
vijf jaar."
jaar:'
haar grootvader zei: „Aggenebbiesj
haar grootvader
grootvader soms
soms liegen?
liegen? Of
Of stelen
stelen kinderen
kinderenmisschien
misschien
Of zal haar
geld?
Aardewerken
enMoosje
MoosjeAard
AardeWoensdagmiddaggroot
groot lawaai....Izak
lawaai •••• IzakAardewerk
Woensdagmiddag
evreese1ijk aan het vechten, mijnheer Snoek
Snoek ertusschen
ertusschen met
met den
den
werk vreeselijk
dadelijk een eed doen.
doen. Moosje
Moosje wou
wou zweren
zweren dat
dat
stok! Ze wilden allebei dadelijk
vader heeft
heeft gezegd:
gezegd: ze
ze hebben
hebben hem
hem gevonden en Izak zou doodhun vader
neervallen als
had gezegd:
gezegd: ze
ze hebben
hebben het gevonden.
neervallen
als zijn vader niet had
ofwie
wie dan?
dan? Het
Hetgeld....?
geld •••.?Den
Denman,
man,die
diehet
hetgeld
geldgestolen
gestolen
dan ••••of
Wat dam.heeft? Ja
•••• het geld!
geld! Niet, niet
niet den
den man,
man, maar
maar het
hetvermoorde
vermoorde kind.
kind.
heeft?
Ja....
toch zeker
zeker meenen?
meenen? Neen,
Neen, vermoord,
vermoord,
Vermoord? Gestolen
Vermoord?
Gestolen zul
zul je toch
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want er isis erereen
want
eendood,
dood,ze
zehebben
hebben duidelijk
duidelijk van
van "sjiwwe-zitten
;,sjiwwe-zitten I)
I)
verstaan! 0, wat een spektakel! Iedereen wou natuurlijk beter weten •••verstan!0,w pkelIdrnwouatijkbe n.
en mijnheer
mijnheer Snoek
Snoek gaf ze maar met den
den stok,
stok. Omdat
OmdatMoosje
Moosje wel
wel
ttwas gepraat, hebben ze
moest bekennen, dat er
over
„Sjiwwe-zittent'
er over "Sjiwwe-zitten was gepraat, hebben ze
sjiwwe-gezeten, dan
dan isis
toen allemaal Izak
Izak gelij
gelijkk gegeven. Als er wordt sjiwwe-gezeten,
er een dood. Maar
Maar dat
datwist
wistMeijer
MeijerGoudstuit
Goudsmitweer
weerbeter.
beter.Als
Alsiemand
iemand
zóó
hem weten
weten willen,
W1llen, dan
dan
z(Sóslecht
slechtis,is,dat
dat zijn
zijn ouders
ouders niet
niet meer van hem
zitten ze ook sjlwwe
sjiwwe over
over hem.
hem. En
En isis iemand,
iemand, die
die kinderen....?
ZItten
kinderen ....? Toen
vechten en
enheeft
heeftmijnheer
mijnheer
zijn ze weer allemaal gaan schreeuwen en vechten
Snoek aan Moosje en
en aan
aan Izak,
Izak,die
diebegonnen,
begonnen,enenaan
aanFrou
Froukje
omdat
kj e omdat
rieptoen
toen
ze krabde en aan Meyer
Meyer Goudsmit,
Goudsmit, die „kssjt....
"kssjt.; .. kssjt..."
kssjt..:triep
Izak op Moosje lag, voor straf
straf een opstel
opstel over
over Jacob
Jacob en
en Ezau
Ezauopgegeopgegeven, minstens anderhalve
anderhalve kant
kant van
van de
de groote
groote leien
leien vol.
vol. Maar
Maar niemand
niemand
heeft natuurlijk zijn
zijn mond
mond gehouden.
gehouden.
En toen is het
het verder
verderweer
weernet
netals
alsmet
metde
delegkaart
legkaartgegaan.
gegaan.
In het
het eerste
eerste begin
begin denk
denkjeje steeds
steeds dat
datjejeer
ergauw
gauwzult
zultkomen,
komen,tot
totjeje
steken blijft en merkt
mer kt dat
datjejealles
alles verkeerd
ver keerd hebt
hebtgedaan,
gedaan,jejebegint
begintopopdaneindelij
eindelijk
bang
nieuw
kun je
je halfweg
halfweg niet
niet verder,
verder,en
enals
alsjejedan
nieuw en weer kun
k bang
erprecies,
precies,want
wantdat
dat
begtnt
worden of
of het
het ooit
ooit zal
zal lukken,
lukken, dan
danben
benjejeer
begint te worden
er niets
niets dan
dan in
inde
dehoeken
hoeken
eene stuk, dat je
je telkens
telkens verschoof,
verschoof, omdat er
nu net
net hebben
hebbenvoor
voordie
dieplek
plek
een paar veegjes
veegjes op staan, dat moest je nu
waar je geen raad mee wist en dan ben je
je ook
ook heelemaal
heelemaal klaar
klaar en
en daar
daar
staat ineens
staat
ineens de
de heele
heele prent
prentvoor
vcorjejeoogen!
oogen!
mijnheer en
en juffrouw
juffrouw
Aan iedereen hebben ze gedacht, behalve aan mijnheer
Seligman....
zoo
Seligman
.... ze leven zoo
zoo stil,
stil, ze
ze wonen
wonen zoo
zoo achteraf,
achteraf,men
menziet
zietzezezoo
zelden,
zijn deftige
deftige menschen.
menschen. Mijnheer
MijnheerSeligman
Seligman isisvroeger
vroeger
zelden, het zijn
goudsmid geweest, hij heeft een korten, witten
witten baard
baarden
en een
een voorname
voorname
als jeje in
in den
dentrein
treinzit
zithoor
hoorjejeonder
onderhet
hetrijden
rijdenvaak
vaakde
de
zware stem
stem .-- als
in de andere
andere coupé
coupé mét
mét elkaar
elkaar praten,
praten,dat
datklinkt
klinkt
heeren en de mannen in
ioo voornaam
voornaam en zwaar, een beetje kelder-achtig,
kelder-achtig, zoo praat nu
nu
ook zoo
mijnheer Seligman
juffrouwSeligman
Seligmanisisbleek
bleek en
en heeft
heeft een
een
mijnheer
Seligman- enenjuffrouw
met haartjes.
haartjes. Ze
Ze ziet
ziet er
ermeestal
meestalverdrietig
verdrietiguit,
uit,maar
maar
kleinen onderkin met
dochter Jetje
Jetjeisis lang
langgeleden
geledenaan
aande
detering
teringgestorgestorgeen wonder, hun dochter
den man
man van
van juffrouw
juffrouwArons
Aronsen
enhet
hetdoodgeboren
doodgeboren
ven, ze ligt tusschen
tusschen den
kinderen Snoek.En
Snoek.En dan
dan hebben
hebbenze
zenog
nog een
een zoon,
zoon, die
die
broertje van de kinderen
e1:"gens anders woont en met
met dien
dien zoon
zoon is
is het
het allemaal
allemaal gebeurd,
gebeurd, waarwaarergens
over de groote menschen met elkaar fluisteren,
fluisteren, op
op straat,
straat,op
ophet
hetsjoelsjoelvisites en op de
de markt.
markt.
plein, op de visites
I) Rouw
Rouwbedrijven
bedrijven door
door zeven
zeven dagen
dagen op den grond
grond te
te zitten.
zitten.
z)
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Hij is jaren geleden van zijn
zijn vader en
en moeder
moeder weggegaan
weggegaan en in
in de
de
groote stad
stad is
is hij
hij heelemaal
heelemaalvrij
vrij"klok-vrij"
„klok-vrij" geworden,
geworden, hij
hij gaf
gaf er alal
groote
of gebod!
gebod! Maar
Maar rij
rijk
dat hij
hij
gauw
God of
gauw niet
niet meer,
meer, zegt
zegt moeder, om God
k dat
werd! Een
Een gouden tientje zoo maar uit te
te geven,
geven, dat
datwas
was niets
nietsvoor
voor
werd!
ofniet
nietarmer
armer
hem, dat merkte
merkte hij
hij niet
nieteens,
eens,daar
daarwerd
werdhij
hijniet
nietrijrijker
kerof
- , zoo zegt moeder tenminste. Niet
Niet iedereen
iedereenheeft
heeftininzijn
zijnhuis
huis
door —,
een ijzeren kist of een slot waar geen andere sleutel op past
past en
en zulke
zulke
geld, om
om te
te bewaren,
bewaren, en
endat
datging
ging
menschen
menschen brachten
brachten aan hem hun geld,
allemaal in een groote donkere
donkere kast,
kast, heelemaal
heelemaalvan
vansteen
steengemaakt.
gemaakt.En
En
toen nu zijn
zijn eigen
eigen geld
geld was
was opgeraakt,
opgeraakt, omdat
omdatzijn
zijnvrouw
vrouwzelfs
zelfsdoor
door
den dag
maareen
eenbandeau
bandeaudroeg
droegzeze
dag een
een zijden
zijdenjapon
japonwou
woudragen
dragen- maar
niet! -— toen is hij
menschen
hij kleine beetjes van dat geld van de andere menschen
•••• misschien is het met een kwartje
kwartje begonnen....
begonnen •••• en toen
toen
gaan nemen
nemen....
een gulden.—
gulden .... en
rij ksdaalder ...., en
en eindelij
eindeli; k een gouden
en daarna een rijksdaalder...
tientje
... en nog meer....
meer .... en
en nog
nog meer moet hij genomen hebben, want
want
tientje...
eenapart
apartsoort
soortvan
van
de heele kast was
was ten
ten langen
langenleste
lesteleeg!
leeg! Zoo
Zoo iets
iets isiseen
stelen, dat verduisteren
verduisteren heet,
heet, hoewel
hoewel je
je niet
nietbegrijpt
begrijptwaarom,
waarom,want
want
toen het er nog
nog lag, was het in duister,
duister, maár
maar toen
toen hij
hij het
heter
eruit
uitnam
nam
moet het
het zóó
zóó zijn
zijn gegaan,
gegaan, dat iemand
iemand in
in die
die kast
kast
juist niet meer! Nu moet
niets
toen
gaanaangeven
aangevenbij
bij de
de
keek
zag dat
dat ererniets
keek en zag
in in
waswas
en en
hethet
toen
is is
gaan
politie
.... en
en ze kwamen hem halen om hem in de gevangenis te doen...
doen ...
politie....
en o,
0, hij was weg!
vrouw niet
niet en
enz;ijn
kinderen
weg! Niemand
Niemand wist waar, zijn vrouw
zijn kinderen
"vanden
denaardbodem
aardbodem ververniet, zijn vader niet en
en zijn
zijn moeder
moeder niet
niet „van
"gommesjtt staat,
staat, dat
datwas
was hij.
hij.
dwenen" zooals
zooals in het „gornmesj"
Ver voorbij het laatste huisje aan den dijk, daar
daar is de Ooster-plas....
Ooster-plas ....
dikke opgeblazen kwabben
kwabben vet-geel schuim
schuim zitten
zitten er
er tusschen
tusschenhet
hetriet
riet
z.ijn echte
echte golven
golven
gekleefd en ze lillen
er zijn
linen zoo als het water beweegt en er
met wit bovenop en je kunt
kunt er
er iemand
iemand die
die aan
aanden
denoverkant
overkantstaat,
staat,
bijna niet beroepen
.... uit
uit die
die Qoster
Ooster-plas
eindelijkk te
beroepen....
-plas is hij eindelij
te voorschijn
gekomen.
ge komen.
"Een
in verregaanden
verregaanden staat
staatvan
van ontbinding
ontbindingverkeerend
verkeerendlijlijk
vaneen
een
„Een in
k van
in het
hetkrantje,
krantje,dat
datwas
wa.5hij!
hij! Maar
Maardat
datwisten
wisten
manspersoon,"
dat stond
stond in
manspersoon," dat
ze pas den volgenden
volgenden dag,
dag, want
want niemand
niemand heeft
heeft hem
hemdaar
daargezocht,
gezocht,
wie toch
hij enkel
enkel om
om in
in het
hetwater
watertete
want wie
toch had kunnen denken dat hij
springen
het stadje
stadje en
ennaar
naarde
deOosterplas
Oosterplasteruggekomen
teruggekomenzou
zou
springen naar het
zijn?
zij n?
was mijnheer
mijnheer Snoek.
Snoek.
Voor
gebeld, dat
dat was
Voor eergister-avond
eergister-avond isis er hard gebeld,
Hij heeft met vader alleen
alleen in
in het
het zij-kamertje
zij-kamertjegezeten,
gezeten, meer
meerdan
daneen
een
ze ook
ook probeerden
probeerden dichtbij
dichtbij te
te sluipen
sluipen om
omteteluisteren
luisteren uur. Hoe
Hoe ze
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buiten onder het
het raam
raam en
en in
inde
dedonkere
donkerekast
kastachter
achterhet
hetzij-kamertje
z;ij-kamertje
in het
het alcoof, en tusschen de
de jassen
jassen aan de kapstok
kapstok in
in het
hetgangetje
gangetje—
ze konden niets verstaan, ze praatten te
te zacht
zacht en
entetevlug
vlugen
enteteveel
veel
losjoun-hakoudesjtt
I). Alles
Alles in
in huis
huis luisterde
luisterde mee
mee en
en keek,
keek, alles
alles leek
leek
losjoun-hakoudesj" I).
te begrijpen dat er iets ergs
ergs was
was gebeurd, het
het was
was ook
ook zoo stil. Toen
Toen
mijnheer
Snoek eindelij
eindelij k wegging, zijn ze nog
nog niets
niets te weten
weten gekomen,
gekomen,
mijnheer Snoek
vader heeft
hebben
heeft geen
geen woord
woord gezegd,
gezegd, maar
maar later,
later, ze lagen alin
al in bed hebben
ze vader en moeder nog
nog lang
lang hooren
hooren fluisteren
fluisteren—,
- ,hoe
hoelang
langweten
wetenze
ze
niet, want ze sliepen voor het ophield. Maar
Maar den
denanderen
anderendag
dagop
ophet
het
Joodsche school wist Hijman Snoek
Joodsche
Snoek heel
heel veel
veel te vertellen....
vertellen •••• hij
hij isis opopgevischt, hij stonk en zijn
z;ijn eene
eene been
been hing
hing erbij....
erbij ••••Als
Alszoo
zooiets
ietsvlak
vlakbij
bij
gezegd, terwijl je met allemaal in een kring
kring op het
het speelspeelje oor wordt gezegd,
veld staat
••••, hij is opgevischt, hij stonk en zijn eene been hing erbij....
erbij ••••
staat...
dan is het alsof alles
rondom
je
begint
te
suizen
en
te
rillen
••••
er gaan
gaan
alles rondom
rillen.... er
geluiden
die er
er zooeven
2;ooeven niet waren;
waren; wat
wat vlak
vlak random
rondom
geluiden door de lucht, die
stond,
wijkt
zoodat je
je in
ineen
eensoort
soortleege
leegeruimte
ruimte
stond, wij
kt van je af tot heel ver, zoodat
te staan en met je
komt te
je voeten
voeten niet
niet zoo
zoo héél vast meer op het
het gras....
gras ••••
ook
vaal en bleek....
bleek •••• en
en jeje hoofd
hoofd voelt
voelt zoo
zoo vreemd
vreemd en
en
ook wordt alles vaal
binnen
in
je
lijf
schijnt
iets
warms
op
te
komen,
zoodat
je
smelt,zoodat
binnen in je
komen, zoodat je smelt,zoodat
al
draaiende en malende
malende alles
alles losraakt
losraakt bij je
je binnen-in...,
binnen-in.... voor
voor jeje
al draaiende
oogen
dat je
je nooit
nooit hebt
hebtgezien
gezien en
en in
injejeneus
neusiets
iets
oogen komt iets donkers, dat
diks dat je
je nooit
nooit hebt
hebt geroken....
geroken ••••
Den dag daarna
daarna hebben
hebbenze
zenog
nogveel
veelmeer
meergehoord!
gehoord!Er
Ervloog
vloogals
alseen
een
f1ui~terende,
van vragen
vragen door
door de kille,
kille, van huis tot
fluisterende, schuifelende wind van
huis. Vindt de Radf
Raäf 2) goed dat hij op hun begraafplaats wordt
wordt begrabegraven —
- hij gaf
gaf om
om god-noch-gebod,
god-noch-gebod, hij woonde
woonde niet
niet in
in de
dekille!
kille! —
mijnheer Snoek moest naar het
het Rabbinaat,
Rabbinaat, in
inzwarte
zwartejas
jasen
enhoogen
hoogen
hoed —
- heeft hij een eigen
eigen sargenes 3)
3) en
en waar
waar ligt
ligt het,
het,in
inde
dekast
kastbij
bij
zijn moeder of in de kast bij zijn
z;ijn vrouw? Krijgt hij aarde
aarde van „Erets
"Erets
Jisrool"tt 4) mee in zijn
Jisrool
zijn kist?
kist? Wordt
Wordt er
erteire
teire5)5)gemaakt?
gemaakt?
Den heelen
heelen morgen
morgen in
in school
school kwam
kwam er
ertelkens
telkensaakelig
in haar
haar
kelig water in
mond
en dan
danleek
leekhaar
haarhoofd
hoofdweer
weerlos
lostetestaan....
staan ••••waarom
waaromheeft
heeft
Hijman
mond en
I-Tijman
Snoek het toch
toch vla
vlakk aan haar oor gezegd
gezegd „hij
"hij stonk....
stonk •••• en
enzijn
zijneene
eene
been hing erbij
••• :' Laat
Laat in
in den
den namiddag
namiddag is
is mijnheer Snoek
Snoek teruggeteruggeerbij...."
I)
Heilige Taal
Taal ==Hebreeuwsch.
Hebreeuwseh.
i) Heilige

Opperrabi;n.
Opperrabijn.
Doodshancl
3) Doodshemd.
4)
4) Palestina.
5)
5) Ritueele reiniging.
2)
2)

,

'

OP ROUWBEZOEK
ROUWBEZOEK

93

komen uit de stad
stad en
en weer
weer vloog
vloog als een wind het
het bericht
berichtdoor
doorde
dekille
kille
van huis tot huis;
huis; de
de Radf
Raäf vindt
vindt goed
goed dat
dathij
hijop
ophun
hunbegraafplaats
begraafplaats
komt....
komt
.... de Rag
Raäfstaat
staattoe
toe dat
dathij
hij aarde
aardevan
van Erets-Jisrool
Erets-Jisrool meekrijgt
meekrijgt in
in
zijn kist....
kist .... en zijn moeder
moeder heeft
heeft zijn
zijn sargenes.
sargenes. Toen
Toenisis het
hetstil
stilgeworgeworden in de kille
kille en
en morgen
morgen wordt
wordt hij
hij begraven.
begraven.
Morgen....
•••• en nu is het
het avond, en het
het is dampig en koud, ze hebben
Morgen
hun nieuwe
nieuwe di
dikke
en warm.
warm. Zooals
Zooa1s nu,
nu,
kke jasjes
jasjes aan,
aan, die
die zitten zacht en
zeook,maar
ook,maar
dampig en koud,
koud, zoo
zoo beginnen
beginnenalle
alledagen
dagenen
enzoo
zooeindigen
eindigenze
tusschen
einde breekt
breekt uit
uit eiken
elken dag een open plek
plek
tusschen dat begin en dat einde
van gouden
lucht, als
als een
een bloembloemgoud en blauw,
blauw, stralende
stralende zon en ruime, klare lucht,
knop die opengaat en zich weer
weer sluit....
sluit .... eiken
eIken volgenden
volgenden dag
dag gaat
gaat de
de
dagbloem later open, gaat de dagbloem
dagbloem
dagbloem eerder
eerder dicht,
dicht, eiken
elken morgen,
denk
wanneer je naar den dichtgesloten lagen grijzen hemel kijkt, dan denk
je opnieuw:
opnieuw: vandaag
vandaag zal er
er geen
geen bloem
bloem van
vanblauw-en-goud
blauw-en-goud meer
meer
bloeien,
het gedaan
gedaan —,
-, en
en dan
dan
bloeien, gisteren
gisteren brak
bra k de
de laatste
laatste open,
open, nu is het
toch, even na tweeën,
tweeën, aan
aan een
een hemel
hemel zonder
zonder vlek
vlek of
ofveeg,
veeg, aan
aaneen
een
smetteloozen blauwen
blauwen hoogen
hoogen boog
boog sprankelt
sprankelt de gouden zon, die
smetteloozen
die in
in
kleerenheen
heen
de roode blaadjes fonkelt en
en zachtjes,
zachtjes, plezierig
plezierig door
doorjejekleeren
je rug....
rug .... tegen
tegenvieren
vieren isis het
hetal
al weer
weer voorbij.
voorbij.
brandt
brandt op je
Morgen wordt hij begraven,
begraven, de armeI
arme! Meijer Goudsmit
Goudsmit zegt:
zegt: met
met
een slecht mensch mag men geen medelijden hebben. Neen,
Neen, niet
nietmet
met
wel met
metiemand
iemand
iemand die het
het geld van andere
andere menschen
menschennam,
nam,maar
maarwel
die dood in de kist ligt, in een klein,
klein, donker
donker kamertje.,..
kamertje .... de gordijnen
zijn gesloten
brandt op
op de
de kast.
kast.
gesloten en
en een neir-tomied-lichtje brandt
Het neir-tomied-lichtje brandt
brandt op
op de
de kast,
kast,het
hetschemert
schemertflauwtjes
flauwtjes
door de bovenste ruiten van het eene raam op den hoek....
hoek .... het
het raam
raam
van het
het kamertje
kamertjewaar
waarhij
hijininzijn
zijnkist
kistligt
ligtte
te wachten
wachtentotdat
totdathij
hij begraven
begraven
wordt, morgen. Zij staan buiten
buiten —,
-, achter
achter het
het tuinpoortje
tuinpoortjekun
kunjejede
de
je kunt
kuntze
ze bijna
bijna niet
nietzien,
zien,
boomen hooren ruischen
ruischen en fluisteren,
fluisteren, maar
maar je
uit het
het huis
huis komt
komt geen
geen enkel
enkel geluid.
geluid. Waar
Waar zit
zit zijn
zijn moeder
moeder dan
dan te
te
huilen?
naar huis,
huis,ze
zezijn
zijnalaltetelaat,
laat,zezewilden,
wilden,zezemoesten
moesten
Maar ze moeten naar
langs
het
huis
van
zijn
ouders
gaan,
het
heeft
een
eve~
langs
zijn
huis,
heeft
een
huist
even
Erzit
zitniet
nietanders
andersop,
op,
half-uur gekost, later mag het nu
nu niet
niet warden!
worden! Er
ze moeten den kortsten
kortsten weg
weg terug,
terug, door
door het
hetsteegje,
steegje,waar
waar de
depaardepaardeslachter
woont. Tusschen oude,
oude, donkere
donkere huisjes,
huisjes, naast
naast een
eenhoog,
hoog,
slachter woont.
"Memel"heet
heetstaat
staatzijn
zijnsmalle
smallewinkel;
winkel;een
eengluipegluipezwart pakhuis dat „Memel"
rige petroleum-lamp schijnt achter uit den muur
muur op
op de helgele bulten,
0,ze
zevinden
vindenhet
hetzoo
zoo benauwd
benauwd om
om
de zware donkerroode
donkerroode schonken,
schQnken. 0,
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door dat steegje
avonds door
steegje te gaan,
gaan, langs
langs de
de oude,
oude, donkere
donkere huisjes,
huisjes,
's avonds
langs
2;warte pakhuis
pakhuis dat „Memel"
"Memel" heet
heet en
en langs
langs dat
dat
langs het smalle,
smalle, zwarte
Als er
er maar
maar iemand
iemand was,
was, die
die paardepaardepaardeslachterij. Als
moordhol, de paardeslachterij.
vleesch lekker
le kkervond
vond -—,
maar neen,
neen, het "minne
„minne gaajes"
, maar
gaajes" 1)
I) alleen,
alleen, dat
dat
koe-vleesch
het en
en eet het.
het. Niet
Niet omdat
omdathet
het
-vleesch heeft, koopt het
geen geld voor koe
IS —
- want
want varkensvleesch
varkensvleesch is nog
nog veel
veel erger
erger verboden
verboden —
verboden is
n ze
ze bijna
bijna niet
niet naar
naarpaardevleesch
paardevleesch kij
kij ken,
ken, maar
maar omdat
omdat ze
2;e erer
kunnen
kunne.
2;oo'n medelijden
medelijden mee
•••• met het vleesch
vleesch en met het
het paard.
paard.
zoo'n
mee hebben
hebben....
koe weet niet beter of
of het
het hoort
hoort zoo,
2;00, maar
maar een
een paard
paard moest
moest niet
met
Een koe
wei of ligt lui op stal....
sta1. •.•
worden geslacht. Een koe loopt lekker in de wei
maar wat moet een paard
paard niet
niet sjouwen
sjouwen als
als het
het glad
glad of
of modderig
modderig is ••••
maar, vort
vort maar,
maar,tegen
tegenden
denhoogen
hoogensluis
sluismaar
maarop
open
enzijn
zijnhoeven
hoeven
hort maar,
glibberen
bit
glibberen en
en hij
hij valt
valt haast
haast en je ziet zijn kop schudden, dat het bit
tegen zijn
zijn tanden rammelt en de
tegen
de man
man staat
staat overeind
overeind op
op zijn
zijn kar
karen
en
op •••• en
en dan
dan nog
noggeslacht
geslacht in
indat
dat
vloekt en schreeuwt
vloekt
schreeuwt en ranselt er op....
achter dat
dat zwarte
2;wartepakhuis
pakhuisen
enniemand
niemandeet
eetzijn
7;jnvleesch
vleesch
klamme steegje, achter
dan uit
uit armoe
armoe en
en met
mettegenzin.
tegenÛn. Arm
Armpaard!
paard!
Maar dezen avond denken ze er minder
minder dan
dan anders,
anders,alleen
alleen maar
maar
hei langs-loopen
langs-Ioopen aan.
aan.
even, heel vluchtig, in het
"Hoe
Of je
je erin springt
springt of
of erin
erin kruipt?
kruipt? Laat
Laatjejejeje
„Hoe je je verdrinkt? Of
uit.
niet meestal uit een
een bootje
bootje zakken?
zakken? Je weet
weet toch wel,
wel, dat
dat meisje
meisje uit
het boek, midden in
in een
een blauw
blauw meer,
meer, met
metpopulieren
populieren en
encypressen
cypressen
langs
oevers? Ja, maar
maar hij....?
hij ••• .?
langs de oevers?
"Een
zak?"
„Een steen om je hals en dan in een zak?"
"Je-zelf
Hoe zou
zou dat
dat ooit
ooit kunnen!"
kunnen!"
„Je-zelf in een zak? Hoe
„Hoe diep
"Hoe
diep denk
denkjejewel....?
weL ••?Zal
Zal hij
hij morgen
morgendiepe.a
diepe" in de aarde gaan,
gaan,
of lag hij dieper in het
het water
water dan hij
hij in
in de
de
dan hij in het water was...,
was •••• of
aarde
aarde zal zijn?"
Nog weer
morgen van den anderen
anderen
weer isis uit
uit den donkeren, dampigen morgen
dag een goud-blauwe middagbloem opengebroken, nog
nog weer hingen
hingen
de laatste blaadjes als
neer ....
als groote droppen fonkelwijn bij de takjes neer....
nuisishet
hetavond....
avond ....en
enweer
weerstaan
staan
het duurde weer
weer korter
korter dan
dangister
gisteren
ennu
2;e
voor het duistere huis.
ze voor
Dat alles precies hetzelfde is en dit toch
toch een
een andere
andere dag....
dag....het
hetgegevoel
door ze
ze heen
heen als
als nooit
nooit tete
voel van
van voorbij-gaan,
voorbij-gaan, glipte
glipte in een rilling door
"morgen"als
alsover
over
voren; altijd tot nu sp
spraken
en „morgen"
i raken ze over "gisteren"
„gisteren" en
Ot! worden
worden ze het
het loopen
loopen van den tijd schier
schier
nuchtere, gewone dingen, nu
I) De
Demindere
mindere niet-Joodsche
niet-Joodsche bevolking.
bevolking.
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lijfelijk gewaar
donker
gewaar als
als het
het geluidlooze
geluidlooze sluipen
sluipen van een reusachtig donker
dier....
dief
.... maar waarom het nu
nu een
een andere
andere dag
dagisisen
enalles
alles toch
toch hetzelfde
hetzelfde
—,, dat schijnt
bleef schijnt tegelijk
tegelijk een
een niet
niet te
tepeilen
peilenraadsel.
raadsel.
Maar ze weten het
het ook
ookwel:
wel:niet
nietalles
allesisishetzelfde!
hetzelfde!
Het neir-tomied-licht schijnt flauwtjes
flauwtjes door een
een krans
krans van
van zachtzachtparelende
achter
parelende watt:rkraaltjes
water kraaltjesen
ener
er komt
komt geen
geen geluid
geluid uit het huis, achter
tuinpoort fluistert
de tuinpoort
fluisterthet
heten
enlispelt
lispelthet,
het,maar
maaralles
allesisisniet
niethetzelfde:
hetzelfde:hij
hij
is weg, niet langer staat in het
het kleine
kleine kamertje
kamertje de
dezwartbekleede
zwartbekleedekist,
kist,
waarin hij lag en wachtte op zijn begrafenis, het
het witte
witte sargenes
sargenes aan
aan en
en
toegedekt en bii
bij zijn eigen moeder...
moeder ••••, ach, alles beter dan ginder,
ginder, ver
ver
weg,
diepe plas.
plas.
weg, alleen
alleen in
in die koude, diepe
Jozef
IS vanmiddag met zijn
zijn vader
vader en
en met
met de
de andere
andere heeren
heeren
jozef Snoek is
en mannen naar
naar de
d,e begrafenis
begrafenisgeweest,
geweest, hij
hijisisalalgroot,
groot,hij
hijisisalalzestien
zestien
Hijman Snoek
rijtuigen
jaar en I-iijman
Snoek heeft op den hoogen dijk tusschen de rijtuigen
gestaan en over den haag heen alles afgezien
•••• uit het metaar-huisjei)
metaar-huisjeI)
afgezien....
kwamen ze
ze op de begraafplaats met de zwartbekleede
kwamen
zwartbekleede kist.
kist. Het
Hetwas
was
zoo
•• je kon het lange, droge gras
hun
zoo stiL
stil...,
gras hooren
hooren schuifelen
schuifelen langs hun
broeken en voor hun
hun laarzen
laarzen uit.
uit. Aan
Aan den
denoverkant
over kantvan
vande
desloot
slootstond
stond
een koe te kij
kijken;
bruin
ken; als
als een spiegel
spiegel was
was het
het water, zoo glad, een bruin
kwam maar niet dichter
dichter bij
bij zijn
zijn linkerpoot
linkerpoot dan
dan bij
bij zijn
zijn rechrechblaadje kwam
terpoot
•••• en
en toen
toen ineens
ineens begon
begon die koe
koe te drinken
drinkenen
en toen
toen was
was het
het net
net
terpoot..:.
of zijn kop in stukken brak
brak en
en toen
toen hield
hield hij
hij weer
weer op
op en
enhet
hetwater
water
droop van zijn snoet en je
je hoorde
hoorde het
het vallen,
vallen, z66
zóó stil
stil als
als het
het was
was en
en
toen kwamen de stukken
stukken van
van zijn
zijn kop
kop in
in het
hetwater
waterweer
weernaar
naarelkaar
elkaar
toe en toen
toen werd
werd de
de sloot
sloot weer
weer vlak
vlak en
en glad.
glad.
En die koe
koe bleef
bleef maar
maar kij
kijke~,
nit-ts van,
van, natuurlijk,
natuurlijk,
ken, hij begreep er niets
hij wist
Enhoehoewist niet
niet hoe
hoe hij
hij h,et
het had
had met
met al
al die
die hoogè
hoogehoeden.
hoeden.Zoo
Zoo....P?En
lang is het
het dan
dan heelemaal
heelemaal geleden
geleden dat
datkromme
krommeRacheltje
Racheltje begraven
begraven
werd? Ja, maar toen
toen was
was die
die koe
koe misschien
misschiennog
nogeen
eenkalf
kalfof
ofhij
hij woonde
woonde
in een
een andere
andere wei!
wei!
Mijnheer Snoek
Snoek heeft
heeft geen
geen aanspraak
aanspraak gehouden....
gehouden ....en
entoen
toenging
gingde
de
aarde op de kist
kist en
en de
de zwarte
zwarte hooge
hooge hoeden
hoeden waren
waren vlak
vlak bij
bij elkaar
elkaar en
en
door elkaar en die koe
koe bleef
bleef maar
maar aldoor
aldoor kij
kij ken. Toen
Toen hij
hij diep
diepin
inden
den
grond was en de
de grond
grondweer
weer dicht
dichtwas
wasen
enzezeallemaal
allemaallangs
langsZadoks
Zadoks
moesten om hun handen
handen te
te laten
laten wasschen,
wasschen, kon
kon je
je het
hetwater
waterhooren
hoeren
kletteren in den blikken
blikken kom,
kom, zóó
zóó stil....
sti1. ••• En
En toen
toenze
ze het
hethek
hekuit
uitkwakwamen en de trapjes op naar
naar de
de rijtuigen
rijtuigen toe
toeop
opden
dendij
dijk
toen Zadoks
Zadoks
k en toen
I)
1) Reinigings-huis;e.
Reinigings-huisje.
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eerst het metaar-huisje en toen,
toen, achter
achter den
den laatsten
laatsten man
manhet
hetijzeren
ijzeren
hek gesloten
gesloten had,
koe ook weer van den slootkant af het
het
had, toen is die koe
strijken
.... zoo
zoo
land ingegaan en je hoorde het gras langs zijn pooten strij
ken....
heeft Hijman
Joodsche school verteld.
verteld. En toen
toen hij
hij
heeft
Hijman daareven
daareven op tt't Joodsche
thuis vertelde
vertelde van
van die koe
koe en hoe hij ging ciiinken
d"inken en hoe zijn kop toen
in de
de sloot
sloot in stukken
stukken brak,
brak, toen
toen heeft
heeft Jozef
Jozef ineens
ineens gezegd:
gezegd: „z66
"z66
zu11en
Gehinne" en
en toen
toen isis jufjufzullen zijn beenderen verspreid iiggen
liggen in
in het Gehinne"
frouw Snoek gaan huilen en
en mijnheer
mijnheer Snoek
Snoekheeft
heeft Jozef
Jozef verboden.
verbodèn.
En nu is hij
hij weg
weg en het
het neir-tornied-lichtje
neir-tomied-lichtje brandt,
brandt, als
als gisteren
gisteren en
en
a11es
maar „vandaag".
"vandaag".
alles isis als
als gisteren
gisteren en
en het
het isis nu
nu niet
niet meer "morgen
„morgen"tt maar
kwamen, was
was vader boos en moeder ononToen ze gisteravond thuis kwamen,
gerust, daarom willen
wi11en ze zorgen nu
nu tijdig
tijdig binnen
binnentetewezen.
wezen.
„Zoo, nu
nu heb
hebjullie
julliebraaf
braafopgepast."
opgepast!'En
Ennunu"hooren
"hoorenze
zeiets,
iets,waar
waarzeze
"Zoo,
van
kijken,
zal er
er iets
iets gebeuren,
gebeuren, dat
datzezewel
welallerminst
a11erminst
van staan te kij
ken, nu zal
Erisiseen
eenboodschap
boodschapgeweest
geweestvan
vanjuffrouw
juffrouwSeligman
Seligman
hebben
verwacht.Er
hebben verwacht.
en juffrouw
juffrouw Seligman
Seligman liet vragen
vragen of ze met
met vader
vader en
enmoeder
moedermee
mee
willen komen
komen om de kleine
a11een zijn.
zijn.
willen
kleine kinderen,
kinderen, die
die zoo
zoo alleen
"En
waarom is hun
hun moeder
moeder dan
dan ook
ook niet
niet hier,
hier,en
enwaarom
waarom zijn
zijn ze
ze
„En waarom
dan niet bij hun moeder?"
moeder?"
Maar dat zijn, zooals vader zegt, "zaken,
die hen
hen niet
niet raken"
raken" en
enzeze
„zaken, die
moeten nu maar
maar gauw
gauw naar
naar bed.
bed.
Bangheid en verlangen zijn
z;ijn hun
hunmetgezellen
metgezellenop
opweg
wegnaar
naarschool
schoolin
in
het middaguur. Ze zullen
zullen binnengaan in het
het huis,
huis, waar
waar hij
hij een
een paar
paar
donker werd
werd binnengedragen,
binnengedragen, ze zullen
zullen het
het
dagen
geleden laat
dagen geleden
laat in donker
kamertje
ktst heeft
heeft gestaan,
gestaan, die
diedaarna
daarnaininden
dendiepen.
diepen
kamertje zien, waar de kist
grond verdween! Ze zijn vroeg op het speelplein, maar blijven de kaka-, dat
dat wat
wat om
om ze
ze is
is en
en in
inze
ze is,
is,zoo
zoo zwaar
zwaar en
en
meraadjes
weg —,
meraadjes uit den weg
kwijt. Tegen
Tegen het
het hek
hekgeleund
geleund kijken
kijkenze
ze
bang, dat willen ze toch niet kwijt.
over
goudgroen in de kortstondige
kortstondige zon tot
tot waar
waar de
de vlakke
vlakke
over de wei, goudgroen
wijdte, zonbestroomd, groenig,
groenig, grijzig,
grijzig, blauwig,
blauwig, in
in hemel
hemelovergaat,
overgaat.
die naar boven toe al meer verheldert tot het
het allerzuiverste
a11erzuiverste blauw. In
In
den zomer hebben
hebben daar
daar heel
heel veel
veel koeien
koeien gegraasd,
gegr~asd, maar
maarde
deboeren
boeren
ze nog
nog terug,
terug, zeker
zeker de
de
namen de
namen
de meesten
meesten al
al op
op stal,
stal, enkelen
enkelen lieten
lieten ze
sterksten en de oudsten,
oudsten. Een
Eén belt
loeiter,
er,hij
hijheft
heftlangzaam
langzaamzijn
zijnkop
kopomomhoog
hals zie je blinken.
blinken. Koeien
Koeien zullen
zu11en toch
toch
hoog naar de zon en de witte hals
zoo dom als ze er uit zien niet
niet zijn....
zijn .... isis er
erniet
nietvaak
vaakininhun
hunloeien
loeieneen,
een
dan de
de menmenklank alsof ze veel
veel meer
meer weten en over veel meer denken dan
schen vermoeden?
vermoeden? Vooral
verte komt.
komt. Wonderbaarlijk
Wonderbaarlijk
Vooral als
als het
het uit de verte
angstig
angstig en
en diep
diep klonk
klonk dat
dat daar!
&ad
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Bangheid en verlangen komen met ze binnen
binnen in
inschool,
school, keeren
keerenmet
met
enworden
worden tegen
tegenschemer
schemeralalzwaarder,
zwaarder,ze
zekrijgen
krijgen
ze terug naar huis
huis en
weer de warme, nieuwe
nieuwe jasjes
jasjes aan.
aan.
Nu zijn de gordijnen naar boven gehaald
kindertjes spelen
spelen
gehaald en
en de
de kindertjes
aan het raam...
raam ... nu
nu vullen
vullen bangheid
bangheiden
enverlangen
verlangenhun
hunheele
heelelijf
lijf propvol,
propvol,
tot in hun
hun keel.
keel. Vader
Vader heeft
heeft gescheld
gescheld en
en ze
ze zijn
zijn binnen
binnengelaten
gelatenen
enze
ze
den anderen
anderen kant
kantvan
van
staan in de gang en doen hun overgoed uit. Aan den
is er
er ineens
ineens
de smalle
smalle deur praten menschen,
menschen, dommelig en dof, nu is
verlangen en
en geen
geen bangheid meer, maar kilte
geen verlangen
kilte en siddering
siddering door
door
gaan ze binnen.
binnen.
alles heen,
heen, en nu gaan
alles
schemert de kamer.
Geel schemert
kamer. Voor
Voor de
de breede
breedebruine
bruinekast
kastbij
bijden
denachterachterwand zitten mijnheer
mijnheer Seligman
Seligman en
en juffrouw
juffrouw Seligman,
Seligman, laag
laag aan
aan den
den
grond. Wat zou dat
dat om
om te
te lachen
lachen zijn
zijn als
als het
hetwaar
waarwas
was dat
datze
zetheetheevisitetje speelden. Juffrouw Kaas is er
mijnheer
er en
en mijnheer
mijnheer Israels en mijnheer
Snoek en juffrouw
juffrouw Snoek
Snoek en
en ze
zezitten
zittenallemaal
allemaalop
opgewone
gewonestoelen,
stoelen,
een heel eind boven mijnheer en juffrouw Seligman uit. En
En tegen
tegen de
de
kast, bijna in donker,
donker, staat
staat nog
nog een
een vreemde,
vreemde, lange
lange heer,
heer, het
het lijkt
lijktwel
wel
U1t een
een boek,
boek, met
met een
een „doodsbleek
"doodsbleekgelaat"
gelaat"en
en„rave-zwarte
"rave-zwarte
een heer uit
lokken."
Over de hoofdjes van de kinderen
klllderen heen kijkt hij naar buiten.
buiten.
lokken." Over
Juffroaw
Seligman
draagt
op
haar
oude
grijze
jak
een
mooi
zou
Juffrouw
haar oude grijze jak — een mooi zou
de,"krieje"
„krieje" I)
zonde wezen om de,
r) dus heeft
heeft mijnheer
mijnheer Seligman
Seligman ook
ook zijn
zijn
- haar groote paarse
paarse broche,
broche, een prachtige
prachtige
leelijkste bruine jasje
jasje aan '—
ronde steen door
door gouden
gouden kartelrand
kartelrandomvat,
omvat,—
- mijnheer
mijnheerSeligman
Se1igman
heeft zijn vest met rondetjes
rondetjes aan
aan en
en zijn
zijn zilveren
zilveren horlogeketting
horlogeketrlng ligt
ligt
in de plooien,
plooien, met al de mooie dingetjes, het bruine blokje
blokje doorspikdoorspikkeld
het zilveren
zilveren scheepje, het
het steentje
steentje roodbruin
roodbruin en
en geel
geel
keld van goud, het
je het
het eten
eten kunt. Dus
gestreept, dat er tit
uitziet
zietzoo
zoo week
week of je
Dusdat
dathebben
hebben
ze gisteravond
en vanmorgen
vanmorgen vroeg
vroeg weer
weer aangedaan,
aangedaan, jufjufgisteravond uitgedaan en
frouw
Seligman heeft
heeft de
de broche
brochevastgestoken,
vastgestoken,mijnheer
mijnheerSeligman
Se1igman
frouw Seligman
heeft het haakje door het knoopsgat
knoopsgat gehaald....
gehaald .... en
en hun
hun zoon
zoon is dood....
dood ....
dan
en is gisteren
gisteren begraven....
begraven ....dat
datisistoch
tochwel
wel11661
héél vreemd!
vreemd! Moet je dan
dood is,
is, moet
moet jeje dan
danininjejenachtgoed
nachtgoedgaan?
gaan?
bloot loopen als je zoon dood
vreemd!
Neen, maar
maar het
het isis vreemd!
Van
een klein,
kleiJ:?, nat
Van juffrouw Seligmans
Seligmans oogen
oogen isis niets
niets te zien, dan een
sple~tje
tusschentwee
tweegele
geleblazen,
blazen,dat
dathaar
haaroogleden
oogleden zijn....
zijn .... maar
maar met
met
spletje tusschen
mijnheer Seligman is het juist
juist andersom,
andersom, zijn
zijn oogen
oogen staan
staan wijd
wijd open
open
schijnt hij
hij niets
niets te
tezien,
zien, ook
ookhen
henziet
ziet
en zijn heelemaal droog. En toch schijnt
I)
Insnijding in
in de
de kleeren,
kleeren, symbool
symbool van
van de
de verscheuring.
verscheuring.
1) Insnijding
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hij
door moeder vooruitgeduwd een
een hand
hand komen
komen geven
geven
hij niet, nu ze, door
"ik condoleer
condoleer u"
u"zeggen,
zeggen,maar
maarzijn
z;ijnvrouw
vrouwziet
zietze
zewel
wel en
en lacht
lacht zelfs
zelfs
en „ik
de kindertjes
kindertjes aan
aan het
hetraam.
raam.
eventjes en wenkt ze naar de
Zou ze durven, zou ze kunnen zonder
zonder dat
datze
ze het
hetzien,
zien,haar
haarhand
handafafvoelden zoo
zoo klam
klam en slap
slap en
en warm.
warm.
vegen
vegen aan
aan haar kous? De hunne voelden
De kamer is vol van dof en grommelig praten,
alleen de
de heer
heer met
met de
de
praten, alleen
rave-zwarte lokken
lokken zwijgt.
zwijgt.Zullen
Zullenzezenu
nu naar
naar de
de kindertjes
kindertjes gaan....
gapn ••••
rave-zwarte
voor
wie zooveel
zooveel vreeselijks
er niets
niets van
vanweten?
weten?
voor wie
vreeselijksisis gebeurd
gebeurd en die er
„Niets beseffen"
"Niets
beseffen" noemt men
men dat,
dat, want
want ze
ze weten
weten wel,
wel, dat
dat hun
hunvader
vader
zijzelf
zelfook
ookeenmaal
eenmaalzóó
zóó klein
kleinen
enzóó
zóó dom
domgegeniet trier
mëerkomt.
komt.Zijn
Zijnzij
weest?
waar rurkt
rUlkt het
het toch
toch naar?
naar? Toen
Toen ze
ze
Wat is het hier
hier benauwd...
benauwd •.••, en waar
binnenkwamen
binnenkwamenmerkte
merktezezeduidelijk
duidelijkeau-de-cologne
eau-de-cologne
- ,maar
maarnu....
nu ....En
En
daar ineens wordt haar
haar voorhoofd
voorhoofd en worden
worden haar
haar slapen
slapen tot
totonder
onder
haar haren koud
koud en
en nat
natvan
van zweet
zweet en
en er
er ging
ging een
een pang
pang door
door haar
haar hoofd
hoofd
van slapen wakker
wakker
zooals wel eens 's avonds in bed, als je op 't punt
punt van
je dreunt....
dreunt ....en
enze
zeziet
z;ietde
detwee
tweekastanjekastanjebonst en alles
alles aan je en in je
ineen
eenprieel
prieelen
enzezestaan
staanallealleboomen, met de lantaarn
lantaarnertusschen
ertusschenals
alsin
maal op het veldje achter de
maal
de sjoel
sjoel en ze
ze hoort
hoort wat
wat Hijman
Hijman zei,
zei, vlak
vlak
0, met
filethier
merdaaraan
daaraan denken....
denken ....met
methier
hierdie
die woorden
woorden
bij
.... 0,
bij haar oor
oor....
z;ijn vader en moeder zijn!
z;ijn! Is het ...
... dat?....
dat? .... IsIshet
hetdat
datwat
wat
denken,
denken, waar zijn
hij achterliet
.... dat
dat wat
wat van
van hem
hem overschoot? is het dat wat hier in de
achterliet....
de lucht
lucht
kamer hangt? Ze durft niet ademen, niet
niet ruiken,
ruiken, niet
nietproeven
proevende
enneus
neusverknepen,
verknepen,tot
totze
zeererbebeze houdt
houdt den
denmond
mondstijf
stijfdicht,
dicht,keel
keelen
nauwd van wordt en het zweet kriebelt onder
onder den
den rand
rand van
van haar
haar hoed.
hoed.
allemaal. ... ruikt
ruikt zijn
z;ijn moeder
moeder het
het
Ruikt zij het ,alleen,
alleen, of ruiken ze het allemaal....
dan ook...
ook ...., en weet ze dan dat
dat hij
hij het
het achterliet?
achterliet?
"Mocht
jullie zoo maar met
met vader
vader en
en moeder
moeder mee?"
mee?"
„Mocht jullie
„ja we
"Ja
wemochten,
mochten,juffrouw
juffrouw Snoek,
Snoek, om
om de
dekindertjes
kindertjes die
die alleen
alleen
zijn!"
Iedereen praat zacht, daarom merkte
mer kte juffrouw
juffrouw Snoek
Snoek niet
niet dat
dat haar
haar
zenaast
naastmoeder
moederen
enze
zefluisteren
fluisterenen
enschudschudkeel bijna dicht zat, nu'staat
mfstaatze
den met hun
hun hoofd.
hoofd. Waar
Waar isis het
het nu?
nu? Is
Is het
hetweg....
weg ....hbe
hbe zou
zou dat
dat kunnen?
kunnen?
neen, want
want ze
ze durft
durft'
Zal ze
ze haar
haar broertje
broertje vragen of hij
hij het
het ook
ook ruikt?
ruikt? 0 neen,
het niet noemen. Een
Een eindje
eindje wijder
wijder open de
de neus,
neus, een
een beetje
beetje minder
minder
keel-,
met alle
alle geweld
geweld ruiken? Ja....
Ja ....
genepen de keel
—, maar wil ze het dan met
ja....
ja.... het is
is walgelijk
walgelijk en wee en ze wordt er misselijk
misselijk van.,.,
van.: .. het
het doet
doet
vreese1ij kste
- aan plaatsen waar hij rrisschien
IT'isschien
aan de vreeselij
kste dingen
dingen denken —
is heengegaan,
heengegaan, aan wat er
el' daarginds misschien
misschien met hem
hem gebeurt,
gebeurt, en
en
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toch....
toch
.... wil ze het nu
nu weer
weer ruiken! Een spleetje ruimer open de keel....
keel ••..
daar isis het
het weer
weer....
daar
.... daar is het weer....,
weer •••• , dat
dat wat
wat hij
hij achterliet.
achterliet. Maar....
Maar ....
eesgod
.... weet
het achterliet
achterliet en
en dat
dat het
het niet
niet van
van
god.,..
weet ze
ze wel zeker dat hij het
waar
.... hierheen terug
terug komt
komt tot
totin
inzijn
zijnhuis?
huis?
waar hij
hij nU
nu is,
is, daarginds
daarginds....
Niet zeggen....
zeggen .... niet
niet noemen....
noemen .... niet
niet in
in gedachte
gedachte nemen
nemen den sombesomberen
naam van die gruwelijke
gruwelijke plaats....
plaats .... want
want daar
daar zitten
zitten immers
immerszijn
zijn
ren naam
vader en
en moeder, en hij
hij draagt
draagtde
dehorlogeketting
horlogekettingmet
met het
het scheepje en
vader
en
de blokjes
haar mooie paarse
.... niet
maar
blokjes en zij haar
paarsebroche
broche....
nietaan
aandenken
denken...maar
als de
de reuk,
reuk, het verschrikt haar
haar en
en het lokt
het woord doet met haar
haar als
lokt
haar
.... haar
.... en ze
ze he
hteft
gefluishaar....
haar lippen
lippen.zijn
zijn open
open gesprongen
gesprongen....
eft het gefluisterd....
maar ze
ze zeggen
terd
.... Ge-hinnom....!
Ge-hinnom .... ! Gehenna
Gehenna zeggen de anderen, maar
zeggen
verkeerd....
ver
keerd .... en haar
haar gedachten schrikken, voor wat
wat ze
ze hebben
hebben blootblootgerukt,
geschroeid .... Heeft
Heeftiemand
iemandhet
hethaar
haar ververgerukt, a.1s
als hadden
hadden ze zich geschroeid....
teld of
of heeft
heeft ze
ze het
het gelezen
gelezenof
ofheeft
heeftze
zehet
hetenkel
enkelmaar
maargedroomd
gedroomddat
daterer
arenden laag
laag en
en langzaam
langzaam zweven
zweven boven den eeuwigen schemer
altijd arenden
schemer
van dat Dal?
Dal?
„Ga nu toch,
"Ga
toch, ga
ga nu
nu toch
tochnaar
naar de
de kindertjes
kindertjes toe!"
toe!"
In de vensterbank zitten ze en
en spelen
spelen met
metkraaltjes
kraaltjes —,
- , de
dehouten
houteR
beestjes uit de Arke Noachs
Noachs staan
staan in een
een lange
lange rij,
rij, de
de koetjes
koetjes hebben
hebbeJ.l
mooie gekleurde snoertjes om. Het
Het grootste
grootste kind
kindkijkt
kijktop
open
enlacht
lacht ea
vraagt: "hoe
„hoe heet
vraagt:
heet je?"
je?"
Mijnheer Snoek komt
komt naar
naar het
het raam
raam en neemt
neemt een
een van
van de
dekoetjes
koetjes
op.
„Krijgen alle
"Krijgen
alle koetjes
koetjes zulke
zulkemooie
mooie''kettingen
kettingenaan?"
aan?"
"Ja,
koetjes en
en alle
alle paardjes
paardjes en de
de lammetjes
lammetjes ook!
ook! En
En jij
jij mag
mag
„Ja, alle koetjes
voor dat geitje
geitje een
een kettinkje
kettinkje maken."
maken!'
Ze neemt den dunnen
dunnen naald
naald en
en het
hetzijden
zijdendraadje
draadje aan,
aan, ze
ze wil
wilwel,
wel,
maar haar
koud en
en bebemaar
haarhanden
handenzijn
zijnzoo
zoo koud
kouden
en beven
beven zoo.
zoo. Het is koud
nauwd en de avond
avond valt;
valt; van
van den
den bleeken,
bleeken,langen
langenheer
heerzie
ziejejebijna
bijnaniets
niets
meer dan een witte vlek, dat
dat is
is zijn
zijn gezicht.
gezicht.
"Wil
je erbij
erbij van die mooie,
mooie, uit
uitdat
datkleine
kleinedoosje?"
doosje?"
„Wil je
zijn goudglanzend
goudglanzend bruine,
bruine, als oogjes,
oogjes, dat
dat zijn
zijn wel
wel prachtige,
prachtige,
Dat zijn
heeft zij
zij er
er zelf
zelf nooit
nooit gehad.
gehad. Maar
Maar luister...
luister .... wat is dat....
dat .... dat
dat mijnmijnzoo heeft
heer Snoek daar
daar neuriet, voor het
het andere
andere raam?
raam? Die wijs, die mooie,
mooie,
die droevig
droevig maakt
maakt en
en troost
troost tegelij
tegelijkertijd
.... die in
in breede,
breede,
zachte wijs, die
kertijd....
schommelingen langzaam
langzaam lager
lager daalt...
daalt .... die
die wijs
wijs kent
kent ze
ze toch
toch
zachte schommelingen
wel. Wanneer
Wanneer je
je op
op straat
straat gevallen
gevallen bent
bent en
enjejehand
handisisgeschaafd
geschaafd—
- dat
dat
wel.
erger pijn dan een
een snee
snee —
- en
enmoeder
moederwindt
windterereen
eenlapje
lapjemet
metolie
olie
doet erger
om, want
want met sla-olie,
sla-olie, zegt
zegtmoeder,
moeder,genees
geneesjejealles
allesen
envader
vader noemt
noemtde
de
,

,
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olieflesch moeders
wanneerjejewakker
wakkerwordt
wordten
enjeje
moeders medicijn-kast
medicijn-kast- ofof
wanneer
hoort loopen in huis en je denkt al aan
zweet
aan dieven of spoken, en het zweet
m~ar het is vader
want het
het was
was nog
nog
vader die
die de klok opwindt, want
breekt je uit, maar
, of
wanneerjejeeen
eenpaar
paardagen
dagenop
opschoenen
schoenendie
diekapot
kapot en
en
geen nacht
nacht , of
wanneer
te klein
klein zijn
zijn hebt
hebt moeten
moeten loopen,
loopen,omdat
omdatde
deschoenmaker
schoenmakerde
deandere
andere
ster ke zolen,
zolen, je
je voeten
voeten
maar
maar niet
niet bracht,
bracht, en
en je gaat
gaat dan
dan op
op de
de nieuwe, sterke
ruim en lekker warm,
warm, voor
voor 't't eerst
eerst naar
naar school...,
school.. ••dat
datallemaal
allemaal geeft
geeft
dezelfde warme, zoete
zoete zachtheid
zachtheid door
door je
je lijf,
lijf, dat
dat pijn
pijn had
had of
ofkoud
koudwas
was
of verkromp
ver kromp van angst en zoo doet nu ook
ook die
die wijs,die
wijs,die mijnheer
mijnheer Snoek
Snoek
daar zachtjes
zachtjes zingt
zingt....
En hij
hij hoort
hoort bij
bij sterven
sterven en
en bij
bij begraven....
begraven ....maar
maar
daar
.... En
welke woorden passen erop van het veelvuldig
veelvuldig gebed,
gebed, dat
dat bij
bij sterven
sterven
en bij begraven hoort? Ze weet
weet dat
dat zij ze
ze kent,
kent,de
dewoorden
woordenen
ende
devertavertaling, dat zij ze heeft geleerd
geleerd op
op school.
school.Als
Alsnu
nuniemand
niemandmaar
maar iets
iets zegt,
zegt,
k mag
.... de oogen dicht....
dicht.... en
en
als ze nu even heel strak en ster
sterk
mag denken
denken....
doodstil....
weet het
het...,
roerloos, doodstil
.... Goddank, ze weet
.... twee woorden,
woorden, losjounlosjounhakoudesj
.... niet meer....
meer .... maar
maar genoeg;
genoeg; deze
deze
hakoudes ....
j....twee
twee woorden
woorden maar
maar..,
twee: „liesjeinei
"liesjeinei ngofor"....
ngofor ...... „Aan
"Aan hen, die
die slapen
slapen in het
het stof...."
stof..... •Van
Van
ineens een heele regel te binnen, zooals ze
de vertaling schiet haar ineens
ze die
die
"En hij
hij bewijst
bewijst Zijne
Zijne Gerechtigheid
Gerechtigheid aan
aan hen
hen die
die
leerde op school:
school: „En
...•En
En de
de wijs
wijs is zoo mooi,
mooi, brengt
brengt droefheid
droefheid en
en ververslapen in het stoL
stof.:.."
troosting gelijktijdig, glijdt in zachte breede schommelingen
schommelingen naar
naar omomenkijkt
kijktdoor
doorhet
hetraam
raamnaar
naar
laag
.... vlak
vlak bij
bij haar
haar staat mijnheer Snoek
Snoek en
laag....
"de
boomen en
en neuriet
neuriet zacht,
zacht,en
enze
zestaat
staatvan
vande
devensterbank
vensterbankhaastig
haastigop,
op,
de boomen
schuilt zich
zich weg
weg achter
achter het
hetzware,
zware,groene
groeneovergordijn,
overgordijn,trekt
trekthet
hetvoor
voor
en het
het was
was te
te laat
laat geweest,
geweest, de
de
zich heen...,
heen .... juist
juist op
op tijd...,
tijd .... even
even later
later en
vloed van tranen breekt haar
haar oogen uit, haar
haar wangen zijn heet
heet en
en nat.
nat.
zij ....het
het
Slapen
.... slapen....
slapen .... slapen
slapen in het
het stof,
stof, rustig
rustig liggen
liggen op
op jeje zij....
Slapen....
je oogen
oogen toe
toe en
en niets
niets meer
meer
hoofd
boog van
van je
je eenen
eenen arm
arm en je
hoofd in den boog
weten van wat er gebeurt; slapen, dat is veilig
veilig zijn,
zijn, dat
dat isis omsloten
omsloten
hun huis,
huis, waarin
waarin ze
ze slapen
slapen en
en de
dedooden
dooden
zijn
.... Levenden
Levenden hebben
hebben hun
zijn....
slapen in Zijn Gerechtigheid....
Gerechtigheid .... „Hij
"Hijbewijst
bewijstZijne
ZijneGerechtigheid
Gerechtigheidaan
aan
Hij vergeet
hoe diep
diep ze
ze liggen....;
liggen .... ;
hen die slapen in het stoC'
stof." Hij
vergeet ze
ze niet hoe
hoe dicht
dicht en
en zwart
zwart de
de grond
grond ook
ookis....
is ....zezezijn
zijnerertoch
tochniet
nietvew
ve'laten,
laten,
toch niet
niet alleen....
alleen ....Heet
Heeten
ennat
hatzijn
zijnhaar
haarwangen,
wangen,haar
haar keel
keel voelt
voelt kriekriebelig en benauwd van het
het ademen
ademen in dat stoffig
stoffig groen
groen gordijn
gordijn en doordoordat ze geen geluid dorst
dorst geven,
geven, zelfs
zelfs haar
haar neus
neus niet
niet snuiten;
snuiten; die
dievoelt
voelt
nu ook
ook heelem,aal
heelemaal verstopt
.... maar
maar in
in haar
haar borst,
borst, om
om:haar
haar hart
hart isis een
een
verstopt....
zoete zachte
zachtekalmte
kalmte gekomen,
gekomen,als
alswaren
waren bange
bange benauwdheid,
benauwdheid, angst
angst
en ongeduur
ongeduur ineenen
ineenenmet
methaar
haar tranen
tranen uit
uithaar
haar weggevloeid.
weggevloeid.
e
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Vader.
heeft ze
ze bij
bij zich
zich geroepen,
geroepen,
Vader. heeft
heeft den
den wenk gegeven, moeder heeft
ze gaan
lamp nog
nog niet
niet brandt!
brandt! Juffrouw
Juffrouw
gaan naar
naar huis. Gelukkig dat de lamp
weg uit,
uit, ze
ze presenteert
presenteerteau-de-cologne....
eau-de-cologne ....
Kaas gaat zoover mee den weg
en ze zegt dat het
het heele
hee1e beste
beste is,
is, van
van vijf
vijfen
enzeventig
zeventig cent
centde
deflesch,
flesch,
zeininden
denkraam
kraamisisgeweest!
geweest!
zuinig bewaard van de laatste
laatste maal
maal dat
dat ze
"Hier
meid, jij
jij ook
ook een
een beetje
beetje op
op je
je zakdoek!"
zakdoek!"
„Hier meid,
„Neen, niet op
"Neen,
op mijn
mijn zakdoek,
zakdoek, liever
liever op mijn mouw."
mouw."
Ze kan
kan mijnheer
mijnheer en
enjuffrouw
juffrouwSeligman
Se1igmannauwelijks
nauwelijks meer
meerzien,
zien, nu
ze afscheid-nemen moet! De
De paarse broche
broche glanst
glanst in
in den
den schemer,
schemer,het
het
bruine blokje met de gouden spikkeltjes
spikkeltjes glijdt
glijdt zachtjes
zachtjes op
op en
en neer
neer in
in
kijkt er
er nog
nog even
even naar...
naar .... en het
de plooien van het rondetjesvest...+
rondetjesvest .... ze kijkt
is niet meer zoo
zoo héél
héél vreemd
vreemd dat
dat juffrouw
juffrouw Seligman
Se1igman haar
haar broche
brocheen
en
dat mijnheer
mijnheer Seligman
Se1igman de
de horlogeketting
horlogeketting met
met de
demooie
mooie dingetjes
dingetjes
CARRY
VAN BRUGGEN.
BRUGGEN.
draagt.
CARRY VAN
+

HET GROOTE
GROOTE HERVORMINGSJAAR
HERVORMINGSJAAR 1520.
I520.
De behoefte
behoefte aan
aan dramatiek
dramatiek ligt
ligt in
in de
demenschelijke
menschelijkenatuur.
natuur. Wij
Wij
willen onze helden
helden het
het zwaard
zwaard in de
de weegschaal
weegschaal zien
zien werpen.
werpen. We
We ererkennen geen
geen held
held zonder
zonder dat.
dat. Niets is voor
kennen
voor „het
"het voelend
voelend deel
deel der
der
onze industrieele
industrieele samenleving,
samenleving, als
als het
hetgemis
gemis
natie" zoo hinderlijk in onze
aan gelegènheid
tot het
hetverrichten,
verrichten,ofofliever
lieverzien
zienverrichten
verrichtenvan
vandaden,
daden,
gelegénheid tot
ke uitvoering groote
In
van wier juiste
juiste en
en moeielij
moeielijke
groote dingen
dingen afhangen. In
een wereld,
wereld, welks
welks oorlogen
oorlogen daar
daar zelfs
zelfs geen
geen gelegenheid
gelegenheid meer
meer toe
toe
bieden, is ook
ook het
het heele
hee1ebegrip
begrip„held"
"held"teteboor
loorgegaan.
gegaan. Men
Mengebruikt
gebruikt
het woord thans, als
als een
een buiten
buiten gebruik
gebruik geraakt
geraakt en
en onbeheerd
onbeheerd vat,
vat,
voor een
een geheel
geheelvreemden,
vreemden,onwaardigen
onwaardigeninhoud,
inhoud,bijvoorbeeld
bijvoorbeeldvoor
voor
zeelieden of soldaten, die er
~eelieden
er zeer
zeer tegen
tegen hun
hun zin
zin niet
nietin
ingeslaagd
geslaagd zijn
zijn
aan
doodelij k gevaar
gevaar te ontkomen.
ontkomen.
aan het doodelijk
Maar in
e1t
Maar
in de
deonwezenlijke
onwezenlijkewereld
wereldder
derofficieele
officieeleplechtigheden
plechtigheden en
journalistiek, waar
waar de
dealgemeene
algemeenebelangstelling
belangstellingslechts
slechtsdaarin
daarin bebejournalistiek,
stàat
zich voor
voor een
eenzaak
zaak interesseert,
interesseert,omdat
omdat hij
hij denkt
denkt dat
dat de
staat dat ieder zich
de gegeanderen dat doen, klemt
anderen
klemt men zich vist
vàst aan het groote
groöte feit en de
En als
als die
die zich
zichniet
nietlaten
latenvinden,
vinden,dan
dangeeft
geeft men
mes
wichtige gebeurtenis. En
voor, dat alle meditatieve
of beweging
beweging zich
zich
meditatieve herinnering aan een figuur of
samentrekt
een gedenkdag,
gedenkdag, waartoe
waartoe men
menzonderling
zonderlinggenoeg
genoegbij
bij
samentrekt op een
voorkeur die oogenblikken
oogenblikken kiest,
kiest, die
diezeker
zekeronbelangrijk
onbelangrijkgeweest
geweestzijn,
zijn,
%ooals
Men herdenkt
herdenkt niet
niet den
dendatum
datumvan
va.
zooals iemands geboorte of dood. Men
het verschijnen van Schopenhauer's
Schopenhauerts hoofdwerk, doch zijn
zijn eerste
eerste gegezijn laatste
laatste gerochel.
gerochel.Misschien
Misschienomdat
omdatiedereen
iedereenvan
vandie
dietwee
twee
jank of zijn
biografische
bijzonderhedenzezeker
ookzonder
zonderiets
ietsvan
vanden
denjubilaris
jubilaris
biografische bijzonderheden
ker is,is,ook
af te weten.
.
Ten volle kan
kan deze
deze ervaring
ervaring betrokken
betrokken worden op Luther's
Lutherts kerkkerkhervorming.
Zeer weinigen
weinigenweten
~teniets
ietsanders
andersvan
vanLuther
Lutheraf,
af,dan
dandat
dathij
hij
hervorming. Zeer
de be
betegen de autoriteit
autoriteit de
de Room
Roomsche kerk
kerk is opgetreden, en ze zien de
lichaming van die actie in een handeling, waarbij Luther beslist nietlichamngvdet hanlig,wrbjLuteslin
te verzetten.
verzetten.Want
Wantwel
welisisde
degeest
geest
bedoeld heeft, zich
zich tegen
tegen dat
dat gezag
gezag te
der vijfennegentig stellingen
stellingendie
dievan
van een
eenman,die
man, dieininzijn
zijnbinnenste
binnensteononbewust aan de Kerk
Kerk is
is ontgroeid,
ontgroeid,maar
maar de
de daarin
daarin uitgesproken
uitgesproken bewebeween gispen
gispen slechts
slechts op
op bedekte,
bedekte,
ringen
tasten geen
geen enkel
enkel dogma
dogma aan,
aan, en
ringen tasten
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wijze den
den paus,
pas, die
eerbiedige wijze
diedaardoor
daardoorjuist
juistgehandhaafd
gehandhaafdblijft
blijftals
alsde
de
aanvankeopperste vertegenwoordiger
vertegenwoordiger der
dergoede
goedewaarheid.
waarheid.Luther
Lutherisisaanvankelijk
en heeft
heeft ververlij klang
langniet
niet ingenomen
ingenomen geweest met zijn enorm
enorm succes, en
zekerd, dat hij nets
nietsbeweerd
beweerdhad,
had,dochslechts
doch slechtswenschte
wenschtetetedebatteedebatteerem
ren.
Veel gewichtiger
die hij
gewicht;ger in waarheid zijn de drie geschriften, die
hij publipubliceerde in 1520,
ken
I520, het jaar, dat
dat met
met de
deverbranding
verbrandingvan
vanden
denpauselij
pauselijken
banbul sloot.
sloot. Daarin
Daarin legde
legde hij
hijdedebeginselen
beginselenvast,
vast,waarop
waaropzijn
zijn rerebanbul
voor een
een hervorming
hervorming gehouden
gehouden heeft,
heeft,
volutie steunde.
volutie
steunde. Dat
Dat hij
hij haar voor
een der
der
der vele,
vele,die
diesinds
sindsdedetiende
tiendeeeuw
eeuwzijn
zijnbeproefd,
beproefd, de vervulling der
verwachting die
die de reformatorische
verwachting
reformatorische actie
actie der
dergeestelijkheid
geestelij kheid zelve
zelve
concilie van
van Konstanz
Konstanz (I4I4-I4I8)
(1414-1418) in
inde
de gansche
gansche ChristenChristensinds het concilie
heid gewekt
heid
gewekt had, die
die vergissing
vergissing werd
werd veroorzaakt
veroorzaakt door
door die
diezelfde
zelfde
sterke
gemoedsaard, die
revolutionair maakte.
maakte. Volslagen
Volslagen
sterke gemoedsaard,
die hem
hem tot revolutionair
vervuld
de overweldigende
overweldigende godsdienstige
godsdienstige waarheid,
waarheid, die hij
hij gegevervuld van de
denmensch
menschleeft,
leeft,hoe
hoe
vonden
namelijkdat
datalle
allegoeds,
goeds,dat
datininden
vondenhad
had- namelijk
zwak ook, reeds het bewijs
bewijs van Gods
Gods genadig
genadig toegestoken
toegestoken hand
hand isis—
was
hem onmogelijk,
onmogelijk, in
in de
de verworpen
verworpen kerkelijke
kerkelijke werkelijkheid
werkelijkheid
was het hem
het aanzijn
aanzijneener
eenerandere
andereonvergankelij
onvergankelijke
kewaarheid
waarheidteteonder
onderkennen.
kennen.De
De
mensch
vermag
niets
zonder
genade,
dat
had
hij
ondervonden;
hoe
mensch vermag
genade, dat had hij ondervonden; hoe
kon hij tegelijk inzien, dat de mensch
mensch niet
niet op
op de
degenade
genade mag
mag blijven
blijven
zitten
wachten? Op godsdienstig
godsdienstig gebied,
gebied, gelijk
gelijk overal,
overal, waar
waar ons
ons
Zitten wachten?
denken het
het wezenlijke
wezenlijke poogt
poogt te
te benaderen,
benaderen; staan twee elkander uituitsluitende
inzichten gelijkwaardig
gelijkwaardig tegenover
tegenover elkaar;
elkaar; sommigen
sommigen van
van
sluitende inzichten
nog niet
niet
ons zijn daar nu aan gewend,
gewend, maar
maar de
de zestiende
zestiende eeuw
eeuw was
was er nog
aan toe. Haar voorgangsters, de
hadden strijstrijde veertiende
veertiende en
en vijftiende, hadden
digewaarheden
Theologie van
van
dige waarheden erkend
erkend -— de zoogenaamde Moderne Theologie
de juiste,
juiste,de
de
Occam en-Biel-,
en Biel —, maar
maar dan
dan was
was de
de eene,
eene, de
de Kerkelijke, de
In oppositie
oppositietegen
tegendie
die
andere de
de menschelij
menschelij ke,
ke, de valsche geweest. In
ijverig bestudeerde scholastieken
scholastieken gegroeid,
gegroeid, moest
moestLuther,
Luther,de
deforsche,
forsehe,
wel met
met een
eenzwaren
zwarenslag
slagop
opde
detafel
tafet'poneeren,
datalaldat
datterugwij
terugwijken
'poneeren, dat
ken
duivelswerk was.
was.
Duivelswerk moest het
het heele
heele pauselijk-clericale
pause1ijk-clericale instituut
instituutzijn.
zijn.Hij
Hij
"De
behande1tdie
hervormingsgeschrift:„De
behandelt
die kwestie in zijn eerste groote hervormingsgeschrift:
Babylonica captivitate
captivitate ecclesiae"
ecclesiae" (Over
(Over de
deBa.bylcnische
Babylonische gevangengevangenke_rk). De priester
priesterisis niet
nietin
inhet
hetbezit
bezitvan
vaneen
eenbijzonder
bijzonderzalig
zalig• .
schap der kerk).
makend vermogen, daar alle Christenen
Christenen priester
priesterzijn,
zijn, en
en de
de sacramensacramenten kunnen
kunnen om
om dezelfde reden geen waarde hebben, die de communicommuniniet zelf
zelfaan
aangeeft.
geeft.InInlijnrechte
lijnrechtetegenspraak
tegenspraakmet
metdeze
dezeapostoapostocant "er
er niet
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lische zekerheid is de Roomsche praktijk,
praktijk, en
lischezekerheid
en dus
dus is
is die
die Antichristelijk.
Antichristelijk.
Luther
had aardige
aardige vorderingen
vorderingen in
in de
de geschiedenis
geschiedenis gemaakt;
gemaakt; dat
dat het
het
Luther had
primaat der páusen
oud was,
was, had
had hij
hij ontdekt;
ontdekt;
pausen eerst vierhonderd jaar oud
maar
volle begrip
begrip der
der historische
historische ontwikkeling,
ontwikkeling, het
het groeien
groeien en
en
maar het volle
aanpassen
nog achter
achter zijn
zijn horizont.
horizont.Rondom
Rondomhem
hem
aanpassen der ideeën,
ideeën, rustte nog
overal stonden de
overal
de elementen
elementeneener
eenerpositieve
positievewereldbeschouwing,
wereldbeschouwing,
dat
want de wereld wist heel positief
positief wat ze noodig had.
had. En
En zelfs
zelfs hoe
hoe dat
te bereiken.
bereiken. -Helaas,
Helaas,
nooit
vergistdedemensch
menschzich
zichmeer,
meer,dan
danwanwannooit
vergist
neer hij zeker van zijn zaak
zaak is.
„An den Christlichen
"An
Christlichen Adel deutscher Nation,"
Nation, heet
heetzijn
zijntweede
t:needegegeVéUl zijn eerste.
eerste. Wonneer
Wamicerde
de leek
leek den
denpriespriesschrift.
Het logisch
logisch gevolg
gevolg van
schrift. Het
ter moet vervangen,
vervangen, dan wordt
wordt het
hettijd
tijddat
datdedenatuurlijke
natuurlijkeleiders
leidersder
der
leeken, de vorsten en edelen, de hervormmg
ker k ter
ter hand
hand nemen.
nemen.
hervorming der kerk
Aan een nieuwe algemeene kerk
kerk kon
kon hij niet denken.
denken. Alle
Alle wenschen
wenschen
en verwachtingen der eeuw,
eeuw, waarin
waarin hij
hij geboren
geboren werd
werd(1483)
(1483) gingen
gingen
bijeenroepen, doch
doch nu
nu
uit naar
naar een
een nationaals
nationaal'concilie.
concilie. Dat wilde hij bijeenroepen,
niet een van bisschoppen,
bisschoppen, maar
maar van
van leeken. Het
Het moest
moest de
de uitlegging
uitlegging
der Schrift vrij
vrij verklaren
ver klaren van
van Rome,
Rome, en
en alalwat
watmet
metde
deBijbel
Bijbelstreed
streed
De moderne
moderne mensch
menschvraagt
vraagt hier:
hier:moet
moet
uit den eeredienst verwijderen.
verwijderen. De
dan een
een nieuw
nieuw gezag
gezag worden
worden ingesteld,
ingesteld, ditmaal
ditmaal van
van het
hetconcilie?
concilie?
Luther
was naief
naïef en het
het strekt
strekt hem
hem tot
toteer.
eer.Hij
Hijhield
hieldzich
zichovertuigd,
overtuigd,
Luther was
dat de
de eenvoudige
eenvoudige mededeeling
mededeeling der
derapostolische
apostolischeleer
leervoldoende
voldoendewas,
was,
is hem wel duiom haar overal ingang te doen
doen vinden.
vinden. Deze dwaling is
delijk
delij k gemaakt.
Draagt
dit tweede
tweede geschrift,
geschrift,met
metzijn
zijngrieven
grieventegen
tegenvasten
vastenen
enfeestfeestDraagt dit
duidagen, tegen overmatig brassen en groote handelmaatschappijen,
handelmaatschappijen, duidelijk
kleinburgerlijken
wind
ken middenstand, die wind
delij k den stempel van den kleinburgerlij
in zijn zeilen blies,
den oprechten
opreçhten idealist:
idealist: ,,Von
"Von der
der
blies, het derde toont den
Hier verkondigt
verkondigt hij
hij die tijdeFreiheit
eines Christenmenschen."
Christenmenschen. tt Hier
Freiheit eines
looze
waarheid, die
die onze
onzeonaflegbare
onaflegbaremenschelijkheid
mensche1ijkheid hoont:
hoont:
booze waarheid,
de oprechte
oprechte Christen
Christenisisheer
heeraller
allerdingen,
dingen,omdat
omdatalle
alledingen
dingen hem
hem
wij allen
allen leven,
leven, zooals
zooals we
we
onverschillig
onverschilligzijn.
zijn.Het
Hetisiszoo.
zoo. Indien
Indien wij
niet leven kunnen,
kunnen,dan
danzijn
zijnwe
wegelukkig
gelukkigen
envolbrengen
volbrengenonze
onzealgeheele
algeheele
plicht.
Ons toch
toch al
al op
op zware
zware lasten
la,sten zittend
zittendidealisme
idealismewordt
wordtaangemoeaangemoeplicht. Ons
we in
in geen
geen geval
geval meer dan
dan stumpers
stumperskunnen
kunnen
digd door het inzicht
inzicht dat
datwe
zonderscherpe
scherpetegentegenzijn. Want dat deze
deze of
ofgene,
gene,op
oponze
onzekosten
kosten- zonder
stelling tot de
de wereld
wereld houdt
houdtgeen
geenheilige
heiligezijn
zijnenergie
energieop
opspanning
spanning—
niets
vrij wel, en dan nog niet
niet volkomen,
volkomen, slaagt,
slaagt, maakt
maakt toch
tochwerkelijk
wer kelij k mets
uit. Zou Luther
Luther het
het probleem
probleem onder
onderde
deoogen
oogen hebben
hebbengezien?
gezien? In
Inzijn
zijn
tt
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tijd, en ook nu
nu nog,
nog, heeft
heeft men
men altijd
altijd de
de uitverkiezing,
uitverkiezing, en
en Gods
Gods vrijvrijLutherwas
wasgeen
geenman
manvoor
voor
machtige
machtige willekeur
willekeur als
als uitvluchten,
uitvluchten, maar
mar Luther
uitvluchten;
hàar onderscheidde,
onderscheidde, altijd
uitvluchten; hij zag de waarheid, zoover hij haar
recht in de oogen. Waarschijnlijk heeft hij zoo gedacht: de onmoge-rechtindog.Wasjlkheftizogdac:nmewil te volbrengen,
volbrengen, openbaart
openbaartons
onsonze
onze afhankelijkheid
afhankelijkheid
lijkheid, Gods wil
en nietigheid tegenover het Opperwezen.
Opperwezen. Maar
Maar waarom
waarom dan
dan die
die pupublicatie,
tijdstip, dat
dat allerongeschiktst
allerongeschiktst was
was voor
voor ontmoediontmoediblicatie, op een tijdstip,
gende meditatie?
medîtatie?
Misschien
geschrift zelf antwoord.
Luther'soogen
06genisis
Misschien geeft
geeft het geschrift
antwoord. In Luther's
de genade
genade cods
Godszoo
zoouitsluitend
ultslU1tendprealabel,
prealabel,dat
dat
de
verdieping 111
de verdieping
in de
plichten
moraál, in een
een woord
woord de
de praktijk,
praktijk,geen
geeneinstige
ernstigebeteekenis
beteekenis
plicht en moraal,
meer hebben. Alleen omdat wij God zelf
zelf nu
nu eenmaal
eenmaal gem
geendiensten
diensten
in zijn
z;ijn schepselen
schepselen eeren,
eeren, en
endus
dus
kunnen bewijzen,
bewijzen, moeten wij hem in
ook steeds handelen zooals
zooals hun belang medebrengt. Het
Het isis eigenlijk
eigenlijk
de opheffing
opheffing der
der moraal,
moraal, die
die nu
nugeen
geenzielsdaad
zielsdaad meer
meer is,
is, doch
doch een
een
simpele
praktisch nut,
nut, zooals
zooals het
hetmeegaan
meegaan naar
naareen
eencafécafésimpele zaak
zaak van
van prakt'sch
chantant niets verdienstelijk
chantant
verdienstelij k heeft, maar
maar toch
toch soms
somsgedaan
gedaanmoet
moet
worden
anders een
een pleizier
pleizier te
te doen.
doen.
worden om
om i,!mand
innand anders
Op zijn verheven paden heeft
heeft Luther
Lutherzeker
zekereen
eendeel
deelvan
vanzijn
zijn helz;ijn nu
nueenmaal
eenmaalininniets
nietszoo
zoovirtuoos
virtuoosals
alsininhet
het
derheid ingeboet. Wij
Wij zijn
vergeten.
DR. F.
DR.
F.

H.

FISCHER.

PETER AERDS,
AERDI,

De Heilige Vreugden
Vreugden des
tks Levens.
Levens.

Amsterdam, Em. Querido, z. j,
j. (1920).
(1920).

De
De Inleiding
Inleiding van
van dit
dit boek-met-verzen,
boek-met-verzen, op
op zichzelf
zichzelfgelezen,
gelezen, doet
doetbeminnelijkbeminnelijknaief
zijn mijn
mijn liefdeverzen,
liefdeverzen, zegt Peter
Peter Aerds;
Aerds; ze
ze zingen
zingen „het
"hethoogste
hoogste
naïef aan.
aan. Dit zijn
zonde1ooze paren,
paren, dat de
de naakte
naakte kern
kern is van
van het
het bebegeluk van alle gezonde en zondelooze
Ik had
had ze
ze altijd
altijd vóór
vóór mij willen
willen houden,
houden, om
omroem
roem isis't'tmij
mij
staan der menschheid."
menschheid." Ik
te' doen; maar
hij zag „om
"om zich
zich heen,"
heen," en
en hij
hij kwam
kwam tot
tot het
het inzicht,
inzicht, dat
dat er
er
niet te
maar--- hij
de wereld;
wereld; in
in de
de verhouding
verhouding der
der seksen,
seksen, in
in de
de politiek,
politiek,in
inden
den
veel slechts is in de
handel, in het godsdienstig
go~isdienstig leven.
leven. Hij
Hij zag
zag „den
"denmisdadigen
misdadigenoorlog,"
oorlog,"en
ende
deververkrachting van
door de
de overwinnaars
overwinnaars aan
aan de
de overwonnenen
overwonnenen gedaan.
gedaan.
krachting
van de beloften door
De
De wereld
wereld moest
moest wel
wel innerlijk
innerlijk „rot
"rot"" zijn. En....
En .... hij
hij kwam
kwam tot
tot de
de overtuiging,
overtuiging,dat
dat
dit mee een der
der gifbronnen
gifbronnen van
van het
het verderf
verderf der
der wereld
wereld is:
is:dat
datzij
zij den
denzuiveren
zuiveren
"Eenman,
man, die
die zich
zicheen
eenhalfgod
halfgodvoelt
voeltin
inzijn
zijnfranke,
franke,
hartstocht heeft verloren.
verloren. I) „Een
Deklare
klareen
en
heerlijke liefde, kan in zijn werk of zaken niet klein
klein en
en slecht
slecht wezen.
wezen.De
zoete liefde, in
in haar
haar rijk geluk, maakt
maakt mild,
mild, veredelt...."
veredelt••••" Geef
Geefaan
aande
demenschen
menschen
dus de Liefde weer
weer -- „maar
"maardan
dantoch
tochinindedeeerste,
eersteplaats
plaats de
dezuivere
zuivere oer-liefde
oer-liefde
tusschen man
man en vrouw,
tusschen
vrouw, de
de scheppende
scheppende liefde,
liefde, die
die uit
uitliefde
liefdegeslachten-vangeslachten-vanliefde wekt."
wekt."
En de schrijver wil, om in die
die richting
richting iets
iets te
te doen,
doen,dan
dantoch
tochmaar
maardeze
dezegedichgedichten uitgevers.
uitgeven. Als
voor-beeld.
Als een les en voor-beeld.
Mocht
ik niet
niet zeggen,
zeggen,dat
datdeze
dezeinleiding
inleidingbeminnelij
beminnelijkkis?
is? Beminnelij
Beminnelij k van naievenaieveMocht ik
teit; een
~en ietwat,
ietwat,maar
maarniet
nietop
ophinderlijke
hinderlijkewijze,
wijze,aanmatigende
aanmatigendenaieveteit;
naïeveteit;die
dievan
van
den dichter-minnaar-wereldherschepper?
dichter-minnaar-wereldherschepper?

Maar, naar
De practijk,
practijk,de
de
naarmijn
mijngevoelen,
gevoelen, heeft
heefthij
hijhiermee
hiermeehet
hetmooiste
mooiste gezegd. De
%00 echt
echtaan
aan als
als deze
deze
liefdezangenzelve,
eenvoudig, zoo
liefdezangen zelve, doet mij althans nergens zoo eenvoudig,
aanminnige
aanminnige knapen-grootspraak.
knapen-grootspraak.Die
Dieintusschen
intusschen- -- want wie Peter Aerds is, is
mij
geheim, en
en kan
kan niemand
niemand die
die stijl
stijl weet
weetteteonderkennen,
onderkennen,een
eengeheim
geheim
mij geen geheim,
wezen
door iemand,
iemand, die,
die,den
denknapenleeftijd
knapenleeftijd aanmerkelijk
aanmerkelijk
)—geschreven werd door
wezen22)-geschreven
te boven is.
De%e
gedichten hebben
hebbenniets
nietsvan
vanhet
hethalfgodgevoel,
halfgodgevoel,waarvan
waarvan de
de auteur
auteurininde
de
Deze gedichten
inleiding getuigt;
kracht. Ze
Ze hebben
hebben zelfs
zelfszeer
zeer
getuigt; daarvan
daarvanmissen
missen %e
ze volkomen
volkomen de kracht.
weinig, dat frisch aandoet.
manier
aandoet. Alleen iets kinderachtigs, dat is er wel in deze manier
van vrouwelijke
knaap —
- maar
maar
vrouwelijke naaktheid
naaktheid bekijken;
bekijken; iets
iets van
van den opgeschoten knaap
elkgeval,
geval,het
hetisisvreemd,
vreemd,
niet
van een
een mooi
mooi en
ensterk
sterkverliefden
verliefdenknaap.
knaap. -- InInelk
niet van
maar
missen mannelijkheid. De tegensprekende lezer
le%er
maar hetis
het is zo~:
zoo: deze liefdever%en
liefdeverzen missen
I)t) Schoon-beeldend
wel niet.
niet.
Schoon-beeldendI.is deze
deze zin
zin wel
2)
heusch deze
deze aerdsche-liefde-apostel,
aerdsche-liefde.. apostel. dat hij
hij met
metzijn
zijnpseudoniem
pseudoniem„tegen
,.ttgenoneerbiedige
oneerbiedigeblikken
blikkeR
2) Meende
Meende heusch
eene
kon beschermen
beschermen 1? Dan
hij nóg
nóg naïever
naïever zijn
zijn II En....
En.... een
een buitengewoon
buitengewoon gering idee hebben
hebbee
eene Vrouw"
Vrouw" kon
Dan zou hij
van
zijn critische
critische mede-litteratoren....
mede~lltteratoren ....
van zijn
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moge
zouzezedan
danwat
wat
*loge dit"mannelijkheid"vertalen
dit„mannelijkheid"vertalen met
met "bruutheid"-Goed,-ik
„bruutheid"---Goed,--ik zou
bruter gewild
gewild hebben,
hebben,...
••• én wat
wat geestelijker;
geestelijker; en
en wat
wat teederder;
teederder; kortom:
kortom: wat
wat
bruter
.terker-menschelijk.
precioziteit-een
preciozisterker-menschel ijk. Het fijntjes noteeren, vaak met precioziteit
-- een precioziverhult-; het
hetnoteeren
noteerenlitterairlijk
litterairlijken
enrustig-zoet
rustig-zoet
teit die niet
niet zelden
zelden rijmdwang
rijmdwang verhult—;
lavoureerend,
allerlei naaktheden ---- want
Aerdsche liefde
liefde
savoureerend, van allerlei
want daaraan
daaraan isis in
in deze Aerdsche
yéél
doetmij
mijeen
eenbeetje
beetjewee
weeaan.
aan.Zeker
Zekergeeft
geefthet
hetmij
mijniet
nietden
denininvéél aandacht gewijd,
gewijd,')I)doet
dru k van
van diep gevoel;
gevoel; neen,
druk
ookniet
nietmaar
maar van heel
aardsch en
enzinnelij
Als de
de
neen, ook
heel aardsch
zinnelij k gevoel.
gevoel. Als
auteur --- bij
als „een
"eenroover
roover
auteur
bij herhaling
herhaling --- betuigt
betuigtzich
zichbij
bijzijn
zijnvrouw
vrouwtetegevoelen
gevoelenals
bij een
een Wijf",
Wijf", trekken
trekken we ietwat verbaasd
verbaasd en ongeloovig
ongeloovig de
dewenkbrauwen
wenkbrauwen op;
0Pi
bij
vooral waar
buik-beschrijving.
waardat
datgedicht
gedichtisisbegonnen
begonnen met
met een
een zoetig-zorgvuldige
zoetig-zorgvuldige buik-beschrijving.
Ditisisgeen
geen~sterke
zinnelijkheid, geen
geenop-zichzelf
op-zichzelfmóóie
móóiezinnelijkheid,
zinnelijkheid,
(blz.
54). Dit
(biz, 54),
sterke zinnelijkheid,
zooals we die bij
2;ooals
bij Bredero
Bredero vinden; dit maakt
maakt op mij
mij slechts
slechts den
den indruk
indruk van....
van ....
nu wel,
wel.En
Enals
als deze
dezegedichten
gedichtenabsoluut
absoluuthet
heteenige
eenigeredmiddel
redmiddel
enfin, men weet
weet het
het nu
ik de
de zaken
zakenzwaar
zwaar in.
in.
voor de wereld zijn, dan zie
zie ik
Ik stel er prijs
prijs op, dit duidelijk
duidelijk te zeggen, hoewel
hoewel het
het mij
mij pijnlijk
pijnlijk is; wie bebenu eenmaal
eenmaal aan
aan de openopenleedigt graag een liefde? Maar de auteur heeft die liefde nu
"terrecenrecenbaarheid
gegeven, tot
totininhaar
haarallerintiemste
allerintiemstemomenten;
momenten;en
enze
ze„ter
baarheid prijs gegeven,
sie" laten rondzenden. Wel,
Wel, het
het boek
boek zal verkocht worden, want het is "gedurfd,"
„gedurfd,"
en het zal, om diezelfde
diezelfde reden,
reden, ook
ook wel
wel worden
worden geprezen.
geprezen.
En
.... er
er is
is natuurlijk
natuurlijk ook wel
wel iets
iets goeds
goeds in.
in.Dat
Datligt
ligtininenkele
enkeledolijk-aardige
oolijk-aardige
En....
liedjes,
vrouwelijk-teeders, liedjes
een geenszins
geenszins hoogen,
hoogen,
liedjes, met
met iets vrouwelijk-teeders,
liedjes gestemd
gestemd op een
maar
lief ze
ze is....
is .... 2) en
maar beminnelijken
beminnelijken praattoon,
praattoon,zooals
zooals"Ze
„Zeweet
weet 't't te goed, hoe lief
zoeten weemoed;
weemoed; en er
er isis wel
weleen
eenenkel
enkel
een gedichtje
gedichtje als
als "Avond"
„Avond” heeft
heeft een zoeten
moment van
van eenige
eenige kracht;
kracht;--- zooals
"In den
den storm."
storm:' Een
Een
moment
zooals het
het slotcouplet
slotcouplet van
van „In
yan
"Eenzame Avond."
Avond." Dat
Datisishet
hetbeste
beste—
van de zuiverste en mooiste gedichten is „Eenzame
en voor zijn talent karakteristiekste
karakteristiekste -- dat
datdeze
dezekleine,
kleine,verfijnde,
verfijnde,verlitteratuurde
verlitteratuurde
dichter bereiken kon.
kamer droomt
droomt zoo roze
r6ze
De kamer
en geurt
geurt
kwijnend-zoet van
van broze
broze
zoo kwijnend-zoet
geel-sneeuwige mimose
die drupp'lend
drupp'lend treurt....
treurt ••••
<

kamer gloort
gloort zoo
zoo róódel
ró6del
De kamer
smacht
Er smacht
gloeit, maar
maar stil is,
is, bloode
bloode
die gloeit,
en bleek
bleek verbeidend....
verbeidend.... o!
ol de
de
éérste Liefde-nacht.
Liefde-nacht.
litteraire bereikt
dat teeder-vage
teeder-vage „Er
"Er smacht
smacht -Het litteraire
bereikt wel zijn hoogtepunt in dat
die
Elie gloeit".
gloeit". Ik kan hier --- vooral
vooralechter
echterals
alsevocatie
evocatievan
vande
dedecadente-litteratuurdecadente-litterattturjaren van
- maar
- maar
frankehalfgoden-liefde?
halfgoden -liefdei>
jaren
vanmijn
mijnjeugd
jeugd- -- wel
wel voor
voorvoelen
voelen-is is
ditdit
franke
de geweldige
geweldigeadem
ademdie
dieals
alseen
eenzeebries
zeebriesover
overdededuinen
duinenalalde
deverdorvenheid
verdorvenheid
Is dit de
van
yan de wereld zal
zal wegvagen?
wegvagen?
t^11 .,De
.De naakte
naakteJongen"
Jongen"heet
heetniet
niet
oneigenaardighet
hetsterk-nagogorterd
sterk-nagegorterd begingedicht.
begingedicht. En
En 't't„ontbloot,
.. ontbloot.a 0
oneigenaardig
31 is
is ook
ookeeu
eentypische
typischeexclamatie.
exclamatie.
bloot I"
1" op
op blz.
blz. 31
23:It De gemoedelijke
van „In
gemoedelijke oolijkheid
oolijkhdd van
.. In den
den zoeten
zoeten inval",
inval". schijnt
schijnt mij
mij echter
ochter bedenkelijk
bedenkelijk van
..an wansmaak.
wan.maak.
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Ik laat het hierbij. Er zou een bloemlezing van zwakke, slechte plaatsen uit dit
boek te maken zijn, die den lezer verbijsterend
verbijsterend zou
zou aandoen.
aandoen. Ook
Ook eene van zeer
subtiel-litteraire
beschrijvingen van sensatie-nuancen.
subtiel-litteraire beschrijvingen
sensatie-nuancen. Het schijnt mij onnoodig,
die hier samen te stellen.
stellen. Ik geloof te mogen volstaan met uit dit boek het beste,
het m.i. zuiverste aan te halen, en met het geheel
geheel de qualificatie te geven, welke
het mijns inziens verdient.
verdient.
J. L.
L. WALCH

Maria Favai-Kievits, "Sterke
Zomer." Band„Sterke Zomer."
versiering van W. F. Gouwe. Bussum, C. A. J.
van Dishoeck, 192o.
1920.
Mies Kievits heeft indertijd
bundeltje „Bloeserns"
"Bloesems" uitgegeven.
uitgegeven. Nu
Nu de
de dichdichindertijd een bundeltje
teres zich tot de signora Favai
Favai heeft
heeft ontwikkeld,
ontwikkeld,zijn
zijnde
èeBloesems
Bloesems —
- althans,
althans,dat
dat
geeft
tot een
een „sterken
"sterkenzomer"
zomer"volbloeid.
volbloeid.
geeft ons
ons de
de titel
titel van
van het
het boek
boek te verstaan
verstaan --- tot
Héél sterk is deze zomer, althans qua poëzie, echter
echter niet;
niet;maar
maarhet
het is poëzie; of
liever: er komt ons
ons hier
hier en
en daar
daarzeer
zeerduidelijk
duidelijkpoëtisch
poëtischgevoel
gevoeluit
uittegemoet.
tegemoet.Een
Een
poëtisch gevoel voor mooie,
dat zich
zich in
in dat
datmooie
mooie
mooie, lieve,
lieve, ofwel
ofwel grootsche
grootsche natuur;
natuur; dat
behaaglijk,
datgrootsche
grootsche eerbiedig
eerbiedig toont.
toont. Goed.
Goed.En
En
behaaglijk, i11
jn dat lieve verteederd, in dat
daar blijft het bij.
Er is hier en daar een
een gelukkig-rake
gelukkig-rake verwoording
verwoording en
en verklanking;
verklanking;ererisishier
hieren.
en
rijmdwang I)
I) en maatdwang
daar een voelbare
voelbare rijmdwang
maatdwang -— b. v. waar
waar van een
een „nacht"nachtmysteer" wordt ge....zongen.
ge....zongen. 2)
2) Dit
Dit zou
zou niet
nietde
devermelding
vermeldingwaard
waardzijn,
zijn,zoomin
zoomin
als de enkele spellingfouten, als de "sterkheid"
vande
dezomerzon
zomerzonze
ze doodacheen.
doodscheen.
„sterkheid" van
Maar
doet deze
deze zomerzon
zomerzon niet;
laat alle
alle gelegenheid
gelegenheid tot lauwe
lauwe opopMaar dat
dat doet
niet; ze laat
merkingen.
mer kingen.
Laten we daar echter
echter niet
niet mee
mee voortgaan;
voortgaan;en
enererons
onstoe
toebepalen
bepalentetevermelden,
vermelden,
dat deze gedichten blijk geven van een veelal
de opopveelal juiste
juiste verwoQi'ding
verwoording van
van aan
aan de
pervlakte blijvende natuur-indrukken,
natuur-indrukken,en
endergelijke.
dergelijke.Deze
Dezedichteres,
dichteres,die
dieveel
veelgegereisd heeft, geeft
geeft wel aardig een
een impressietje
impress{etje van een straatje
straatje in
in Napels;
Napels; en
enweet
weet
in woorden
woorden soms
soms wel
wel goed
goed even
even de
destemming
stemming van
van Tsiganen-muziek
Tsiganen-muziek op tete
wekken (blz. 42 en 43).
43). Overigens
Overigens komt
komt zij
zij mij
mij voor
vooreen
eenau-fond
au-fondzeer
zeergemoedegemoedelijke vrouw te zijn; wie
de visite"
visite" van
van een
een vovowie zelfs
zelfsin
in"sterken
„sterken zomer" de "carte
„carte de
in den
den slotregel
slotregelvan
vaneen
een
geltje -— het zijrk
zijn. de
nog wel in
deeigen
eigenwoorden
woorden der
der dichteres;
dichteres; nog
gedicht-op
aan Holland
Holland
gedicht —op haar raamkozijn
raamkozijn niet
niet ontgaat.
ontgaat.Zij
Zijdenkt
denkt in
in den vreemde aan
terug;
dat is
is heel
hee11ief
herinneringin
in een
een middelmiddelterug; dat
lief en goed; en vindt het noodig deze herinnering
matig gedicht kond te doen (blz.
(blz. 2o);
20); wat ons overbodig schijnt. Te meer
meer daar
daar de
de
herinnering niet heel zuiver blijkt; er waaien
waaien in Holland
Holland geen
geen „tulpengeuren,"
"tulpengeuren,"
signora, want de tulpen
tulpen hebben
hebbenhier
hier—
- en
enikikgeloof,
— zoo
geloof,overal
overalzoogoed
goedals
alsgéén
géén
geur
....
g eur....
J. L. WALCH
1) B.v.
„kiezelsteenen";
I)
blz. 20,
20,2d.
en5de
5d.regel
regei slotcouplet
s!otcouplet;; bis.
blz. 29
29 deenen (voor
"deinen").
rijmend op "kiezelsteenen";
(voor „dei
nen"), rijmend
B.v. blz.
2de en
blz. 61
blz.blz.
6363
„vruchtbaar
gezwijg
(stemmingloos
blz.
61 „verlang"
"verlang" (voor
(voorverlangen);
verlangen);
"vruchtbaar
gezwijg
(stemmingloosrijmend
rijmendop
op„getwijg").
"getwijg"). Op
blz.
vind~n we
wegeen
geendwang,
dwang.maar
maar
aesthetisch...gezieneven
evenbedenkelijke
bedenkelijkevrijheid:
vt'Ïjheid~„ranken"
.,ranken"rijmt
rijmt daar
blz. 52
52 vinden
eeneen
aesthetisch-gezien
op „hangen."
"hangen.
2) blz.
11.
biz. 11.
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Zomerdroom, gedichten door
door FRANS
FRANS
Een Zomerdroom,
BASTlAANSE; N.
N. V. Uitgeversmaatschappij
Uitgeversmaatschappij
BASTIAANSE;
„De
"De Zonnebloem"
Zonneploem"Apeldoorn
Apeldoorn1919.
1919.
Niet uit de drukke
drukke wereld
wereld der
der groote
groote steden,
steden, niet
niet uit
uit de
de armoede
armoede van
van het
het hulpehulpeNiet
looze proletariaat
van Frans
FransBastiaanse
BastiaatWegesproten.
gesproten.
booze
proletariaat isis de
de kunst van
Als een kind, ontroerd
ontroerd door
door de
deschoonheid
schoonheidvan
vanalalwat
watzich
zichrond
rondhem
hembevond,
bevond,isis
de jonge Bastiaanse eens door ons land gegaan.
gegaan. Daar
Daar was
was schoonheid,
schoonheid, daar
daarwas
was
vreugde,
vreugde, daar
daar was
was liefde
liefde in
in zijn
zijn leven,
leven, en
en daar
daar was
was de
de groote
grooterust
rustvan
vanden
dendichter,
dichter,
had.
die zichzelf gevonden had.
Het vernederende
dag heeft
heeft ook
ook Bastiaanse
Bastiaanseinin de polypvernederende leven-van-iederen
leven-van-iederen dag
polypsterke,
sterke, gedrochtelijk-weerzinwekkende
gedrochtelijk-weerzinwekkendearmen
armengenomen.
genomen.Hij
Hijheeft
heeftzich
zichverweerd
verweerd
lichte, zingende
zingende ziel
ziel gaf
gaf zich
zich niet
nietgewonnen.
gewonnen. De
Dewanhoop
wanhoopvlood
vlooden
enmaakte
maakte
de lichte,
baan Voor
voor de
het leven
leven is „goed"
"goed"en
en'stsdichters
dichters
ruim baan
de ongebreidelde
ongebreidelde ironie. Maar het
ironie werd liefde. Deze teedere ironie vinden wij
VIII,
wij b. v. in de verzen VII en VIII,
gepubliceerd in "De
XXe Eeuw
Eeuw" (December 1908).
1908). Hoort
Hoort de
de fijne
fijne spot,
spot,welke
welke
gepubliceerd
„De XXe
zingt in de beide
beide laatste
laatste regels
regels van
van het
heteerste
eerstevers:
vers:
"

Als
stroom en
en landen
landen staalt;
staalt;
Als Januari stroom
Februari de
de eerste
eerste bloemen
bloemen brengt;
brengt;
En Februari
Maart schuchter met
met het
het blauw
blauw viooltje
viooltje praalt;
praalt;
De grillige
grillige April
April èn wekt
wekt én
èn bloeisel
bloeisel krenkt;
krenkt;
De koele
koele Mei
Mei kastanje
kastanje ontknoppen
ontknoppen doet;
doet;
En Juni
Juni de
d.e Aarde
Aarde in
in kleed
kleed van
van rozen
rozen hult;
hult;
Juli het
het goudgraan
goudgraan rijpt
rijpt in
inovervloed,
overvloed,
Augustus
zijn oogst
oogst de
de dorschvioer
dorschvloer vult;
vult;
Augustus met zijn
September,
haar volle
volle pracht,
pracl:\t,
September, stervend
stervend in haar
Maakt
October 'ttt goud
goud van
vanhaar
haargeboomt;
geboomti
Maakt aan October
November
verkwist in
in wilden
wilden nacht,
nacht,
November 'tàl
't al verkwist
December
verloren rijkdom
rijkdom droomt;
droomt;
December van verloren
Dan
eIken dag
dag mijn
mijn Lief
Lief aan
aan U,
U,
Dan denk ik elken
Is zij gelukkig,
gelukkig, en wat
wat doet
doet zij
zij nu?
nu?
De toon van
van het
hetgeheele
geheelegedicht
gedichtisisdie
dievan
vanden
denman,
man,
liefheeft,
heeft,ininde
debeide
beide
diedielief
laatste regels
die door
door lange
lange jaren
jaren heen
heen tot
tot zachte
zachte
regels voelt
voelt men
men echter
echter de bitterheid,
bitterheid, die
ironie "verworden"
Het lied
lied zelf,
zelf, de
de natuur,
natuur,de
deliefde,
liefde, de schoonheid is geble„verworden" is. Het
ven. Bastiaanse heeft zich getoond
getoond zoo
zoo hij
hij was,
was, zoo
zoo hij
hij wilde
wilde en
en zoo
zoo hij
hij kan
kàn zijn
zijnin
in
het vraaggesprek met
metOliveira
uitgave Wereld-Bibliotheek).
Wereld-Bibliotheek).
Oliveira (De jonge Generatie,
Generatie, uitgave
Overbodig lijkt het mij daarom nu,
nu, omgekeerd,
omgekeerd, uit
uitzijn
zijnwerk
werktetebewijzen
bewijzenwat
watde
de
dichter wil.
Sterlt
Dichter, die
die weet,
weet, dat
dat
Sterk staat hij voor ons met zijn nieuw bundeltje verzen. Dichter,
zijn lied de massa niet bereiken zal, niet bereiken
bereil~en kan
kan omdat
omdatzij
zij nog
nog niet
niet het
hettijdtijdstip van geestelijke ontplooiing genaderd is.
Toch haat hij haar ni
n~e.t,
geen groot-menschelijk medelijden
medelijden is
is over
over
pt, maar ook geen
hem gekomen. Bastiaanse
Bastiaanse constateert:
constateert:
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DE LEVEI4SBLINDEN

Wij
Wij kwamen
kwamen uit een
een ander
ander leven
leven
gij weet,
weet,
andre wereld
wereld dan
dan gij
Een andre
het eeuwig
eeuwig licht
lichtgebleven
gebleven
Ons is het
Ons
gij niet
niet zien
zien wilt
wilt en
envergeet.
vergeet.
Dat gij

Wij tijgen
tijgen naar
naar die
die andere
andere oorden,
oorden,
Wij
waar uw
uw voet
voet zijn
zijntred
tredvertraagt....
vertraagt....
Dan waar
ongeziene en
en ongehoorde
ongehoorde
En 't ongeziene
Voor de
de verrukte
verrukte zinnen
zinnen daagt.
daagt.
Voor
Gij
waart gegaan
gegaan als
als wij,
wij, maar
maar zonder
zonder
Gij waart
weten gingt
gingt ge
ge er
erdoelloos
doelloos door;
door;
Te weten
Wat gij er
er vondt
vondt verloor
verloor zijn
zijn wonder
wonder
Wat
En
voor U,
U, als
als niets,
niets,teteboor.
loor.
En ging, voor
Gij
vergeefs en kunt
kunt niet
niet vinden
vinden
Gij zoekt vergeefs
wat gij
gij vondt,
vondt, behield
behield gij
gij niet.
niet.
En wat
Verdoofden werdt
gij en
en verblinden
verblinden
Verdoofden
werdt gij
Voor
wonder, dat
dat U isis geschied.
geschied.
Voor 't wonder,

Der schoonheid
schoonheid lichte
lichte godenweelde,
godenweelde,
Het erfgoed
erfgoed van
van den
den sterveling
sterveling
Ging
voorbij, veelszins
veelszins misdeelden,
misdeelden,
Ging uu voorbij,
ik zing!
zing!
Die zelfs
zelfs niet
niet weet,
weet,waarvan
waarvan ik
Of dit gevoel groot is voor
voor de
de kinderen van
N één,geen
geenzingend
zingendlied
lied
vandezen
dezentijd
tijd( Néén,
maar grootheid
grootheid van
Diegrootheid,
grootheid,die
diegeweldige
geweldigehartshartszal hen bekoren, maar
van ziel. Die
"Heidebrand," „Herfst
"Herfst ea
ea
tocht, welke zich uiten
uiten moet,
moet, vindt
vindt men
men in
in verzen
verzen als
als „Heidebrand,"
Mei," „Aan
"Aan een Tuinfluiter,"
Tuinfluiter," „Liefde"
"Liefde" en
en „zomer-wende"
"Zomer-wende"om
omslechts
slechtsenkele
enkeletete
noemen.
HEIDEBRAND

Zie je
je de
de zon,
zon, die
die zoo
zoobloedrood
bloedrood is
het zand?
zand?
Tusschen
schaduwen, goudbruin,
goudbruin, op het
Tusschen schaduwen,
Dat
doet de
de wind,
wind, die
die ons
ons beider
beider genoot
genoot is,
is,
Dat doet
Die meedraagt
meedraagt de reuk
reuk van
van wat
wat reinigend
reinigend groot
groot is:
is:
Dat is de
de heidebrand....
heidebrand ....
niet, die
die den
denbrand
brandontsteken,
ontsteken,
Zij
weten het niet,
Zij weten
niet, die
die den
den heidamp
heidamp zien,
zien,
Zij
Zij voelen
voelen het niet,
Hoe
heerlijk dat
dat is
is naar
naar die
die verre
verre streken,
streken,
Hoe heerlijk
Waar
vlammen den
den bodem
bodem uitbreken
uitbreken
Waar de
de wilde vlammen
In
gedachten te vliên....
vliên ....
In gedachten
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Over
heide, de
de Duitsche
Duitsche heide
heide
Over de heide,
En wijd
wijd over
over Twente
Twente waait
waait hij naar
naar mij:
mij:
Een vlammenoffer
vlammenoffer van heidensche
heidensche tijden
tijden
Aan
Heilige Mei,
Mei, die de
de ziel
ziel komt
komt wijden
wijden
Aan de Heilige
Met vreugd,
vreugd, die
die zonder
zonder einde
einde zij....
zij ••••
Ik heb
heb het
hetnooit
nooitzoo
zoogoed
goedgeweten,
geweten,
Hoe
heerlijk dat is,
is, een
een heidebrand:
heidebrand:
Hoe heerlijk
Van dichtbij
Van
dichtbij zengt
zengt hij, maar
maar verre
verre brengt
brengt hij
hij
Het gevoel
gevoel van
van vrijheid,
vrijheid, óngemeten
óngemeten
Over
kleine venijnige
venijnige land.
land.
Over het kleine
Hoe vvlamt
in de
de kracht
krachtvan
van het
hetrhythme
rhythmeder
dereerste
eersteen
entweede
tweedestrophe,
strophe,
lamt het op in
hoe klaar, hoe groot is die
die alles-overweldigende
alles-overweldigende vlam in de derde en hoe onderonderinhet
hetslotcouplet,
slotcouplet,dat
datnog
nogeens
eensfel
felopopgaat hij
hij den
denZaaienden,
laaienden, louterenden
louterendengloed
gloed in
schiet in die
schiet
die laatste
laatste regels,
regels, met
metdie
diebijtende
bijtendeslotwoorden
slotwoorden„Over
"Overhet
hetkleine
kleine
venijnige
.Welk een tegenstelling in
klanken der
der derde
derdestrophe
strophe
venijnige land"
land".Welk
in die klare ij klanken
laatste
woorden.
Zoo'n
versis isvan
vanalgemeene
algemeene
en de korte,
korte, rukkende
rukkendeijijinindiedielaatste
woorden.
Zoo'n
vers
waarde door de geweldige, zich
van een
eengroot
groot
zich in
in schoonheid
schoonheid uitende
uitende hartstocht van
dichter. In
In zulke
zulkeverzen
verzenisismeer
meerdan
dandede
schoon-weergegevenwaarneming,
waarneming, de
de
schoon-weergegeven
ziel van den maker
maker leeft
leefter
erin.
in.Wanneer
Wanneerde
de ziel
ziel van
van den
den dichter
dichteralle
alle ontroeringen
ontroeringen
•••••diep
diepzijn.
zijn.
des
des levens
levenszelf
zelfheeft
heeftdoorgemaakt,
doorgemaakt,dan
dankan
kanzoo'n
zoo'nvers
versgroot
grootenen
Zoo bloeiden
00Zoo
bloeiden door
door dat
datsublieme
subliemevers
vers„Zomer-wende
"Zomer-wende'"' de traag-vallende
traag-vallende ooklanken. Als laatste aanhaling
aanhaling volge het hier:
hier:
"

ZOMER-WENDE

Wacht
nog éven,
éven, laat het
het graan,
graan,
Wacht nog
Maaier!
landen staan;
staan;
Maaier! op
op de landen
. Want,
wanneer het rijpe
rijpe graan
graan valt
valt
Want, wanneer
Maakt de
de vlucht'ge
vlucht'ge zomer
zomer aanstalt
aanstalt
Van
heen te
te gaan.
gaan.
Van ons heen
Wacht nog éven,
éven, Dahlia,
Dahlia,
Bloei
Campanula
Bloei nog
nog niet!
niet! --- Campanula
In haar
haar witte
witte klokkentoren
klokkentoren
Laat der
der bijen
bijen zon-zang
zon-zang hooren
hooren Bloeit
zal dra
dra
Bloeit gij,
gij, dan zal
Over wingerd
wingerd roode schijn
Sprenkels
als van
van wijn,
wijn,
Sprenkels storten als
-roode
En dit
dit wonder-bloedend
wonder-bloedend-roode
Zal Augustus
Augustus reeds
reeds een bode
bode
Van
dooden zomer
zomer zijn.
zijn.
Van den dooden
Het zou
zou onjuist
onjuist zijn,
zijn, wanneer
wanneerikikhier
hierniet
nietwees
weesopopdedezwakke
zwakkezijde
zijdevan
vanBastiBastiDat men
men bij
bij hem
hem studie
studie en
en genegenheid
genegenheid voor
voor Goethe, Heine,
Heine, RonRonaanse's talent. Dat
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Verlaine, Hooft,
Hooft, Kloos, Gorter
sard, Verlaine~
Gorter en ook
ook wel
weleens
eenseven
evenBoutens
Boutensherkent
herkentzal
zal
niemand hem euvel
euvel duiden.
duiden. Maar
Maar dat
dat een
eendichter
dichterregels
regelsals:
als:
„En ik heb
"En
heb maar
maar één
één bede,
bede,
Die 'k
'k vurig
vurig wensch
wensch verhoord:
verhoord:
Het is,
is, dat
dat zij
zij zal
zal treden
treden
Zoo,
als zij
zij mij
mij bekoort
bekoort
Zoo, als
kan schrijven
schrijven is onbegrijpelijk. Zulke regels
kan
regels zijn
zijn banaal
banaal en
en rhetorisch,
rhetorisch, zoo
zoovlak
vlak
eigen werk.
werk. Gelukkig,
Gelukkig, deze
dezeregels
regels
zelfs, dat
dat we gaan
gaan twijfelen aan het inzicht in eigen
zijn zeldzaam
en IX,rx,-welke
welkeook
ookweer
weeruitstekende
uitstekendestrophen
strophen en
en
zeldzaam en,
en, vers
vers VII,
VII, vlIr
VIII en
regels
van een
een
regels bevatten,bevatten,- uitgezonderd,
uitgezonderd,alle
allegedichten
gedichtenzijn
zijnvan
vaneen
eeneigen
eigen toon,
toon, van
eigen plastiek.
plastiek.
JAN J.
JAN
J.ZELDENTHUIS
ZELDENTHUIS

door
M.dedeJong.
Jong.
door A.
A. M.
Dishoeck. Bussum. 192o.
Van Disnoeck.
19<10.

MARCUS VAN
VAN HOUWAERT
HOUWAERT

Marcus van Houwaert is de
de zoon
zoon uit
uit een
eenverarmde
verarmdebankiersfamilie.
bankiersfamilie.Zijn
Zijnvader
vader
ging failliet
failliet en beging
beging zelfmoord.
zelfmoord. Door een
een oom
oom en
en tante
tante opgenomen,
opgenomen, isis zijn
zijn
eenige toekomst onderwijzer
onderwijzer worden. En
En dus
dus haalt
haalt hij
hij de
deacte
acteen
enkrijgt
krijgtzijn
zijnbebenoeming aan een volksschool
volksschool in
in de
degroote
grootestad.
stad.Maar
MaarMarcus
Marcusisisgansch
ganschniet
nietblij
blij
met dat succes, hij,
hij, die
die het
het vroeger
vroeger zoo
zoo anders
anders gewend
gewend was
was en
en een
een „schitterende
"schitterende
carrière"
hopeloos gedaald
gedaald en
en verproletariseerd,
verproletariseerd, heeft
heeft
carrière" verwachtte.
verwachtte. Hij
Hij voelt zich hopeloos
weerzin tegen zijn werk
werk en
en tegen
tegen zijn
zijncollega's,
collega's,maar
maar het
hetmeest
meestisishij
hijwrokkend
wrokkend
afkeerig
grauwe omgeving
gore, stompe
stompe kinders,
kinders, zijn
zijn leerlingen.
leerlingen.
afkeerig van
van de
de grauwe
omgeving en
en de gore,
Hooghartig besluit hij
blijven staan in zelf
zelf gegehij boven die benauwde omgeving te blijven
kozen isolement, als een koningszoon
koningszoon in
in ballingschap.
ballingschap. Maar
Maar allengs doet
doet toch
toch zijn
zijn
van nature
en wordt
wordt Marcus'
Marcus'
naturegoed
goedhart
hartzich
zichgelden
geldentegenover
tegenover zooveel
zooveel ellende, en
onderwijzersleven
enkel
onderwijzersleven een
een langzame
langzame maar
maaronthoudbare
onthoudbareopgang.
opgang.Weg
Weg van
van de enkel
zelfzuchtige carrière-bedoelingen
naar de
dehoogten
hoogtenvan
vanalgemeen
algemeenmenscheiij
menschelijk
k
carrière-bedoelingen naar
meegevoel en....
en .... naar
naar het socialisme. En 's's boeks
boeks einde
eindeziet
ziethem
hemeen
eengelouterd,
gelouterd,
geestdriftig medestrijder
medestrijder voor
voor een
een betere
beteresamenleving,
samenleving,onder
onderde
deglorierijke
glorierijkevanen
vanen
der Sociaaldemocratie.
tusschenspel,
Sociaaldemocratie. Zulks
Zulks niettegenstaande
niettegenstaande een belemmerend tusschenspel,
te weten een engagement
engagement met
met een
een schatrijk
schatrijk dame-meisje,
dame-meisje, waardoor
waardoor hij gedwongen
gedwongen
wordt
schier boven zijn macht
macht te
te werken
werken aan
aan een
eenpositieverhooging,
positieverhooging, die
diehens
hem
wordt schier
eerst tot aannernelij
aannemelijken
dan na
na
kenhuwelijkscandidaat
huwelijkscandidaatzal
zal maken.
maken. Ais
Als dat meisje hem dan
eenigen tijd ruwweg afzegt,
overmatige inspanning
inspanning
afzegt, krijgt
krijgthij,
hij,bovendien
bovendien door
door de overmatige
verzwakt, een
een gevaarlijke
gevaarlijke hersenskoorts,
hersens koorts, die
die tevens
tevensde
decrisis
crisisininzijn
zijnleven
levenbeduidt.
beduidt.
Beterende,
hem een
een lief
liefcollega-onderwijzeresje
collega-onderwijzeresjeplotseling
plotselinginzien,
inzien,hoe
hoehij
hijhet
het
Beterende, leert hem
meisje enkel
enkel uit
uit ijdelheid,
ijdelheid,om
omhaar
haarstand
standwilde
wildeen
enzijn
zijnliefde
liefde louter
louter „verblinding"
"verblinding"
was.
Vrage: indien
hier op aarde reeds hersen
koortsbezorgt,
bezorgt,als
alszij
zijbebeliefde hier
hersenkoorts
vaische liefde
indien de valsche
drogen wordt, wat zal ons dan
dan de
de echte niet doen?
doeni'Maar
Maardit
ditzij
zij tot daaraan toe.
toe. De
auteur
dat een
een band
band tusschen
tusschen de
deideaallooze,
ideaalIooze, zelfgezelfgeauteur bedoelde
bedoelde enkel te zeggen, dat
noegzame, enkel
enkel het
hetstoffelijke
stoffelijkebegeerende
begeerendebourgeoizie
bourgeoizieenenhet
hetedel
edelonzelfzuchtig
onzelfzuchtig
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proletarisch
geval een
een vergissing
vergissing en
en zelfbedrog
zelfbedrogmoet
moetzijn.
zijn.
proletarisch gevoel
gevoel zelfs
zelfs in 't beste geval
En dat is lief,
lief, maar
maar doet alreeds
alreeds wat ouderwetsch aan, die verzekerdheid
verzekerdheid der
der alal•••••alwat
alwatwij
wijsedert
sedert beleven
beleven mochmochleenzaligmakende
nana
leenzaligmakende kracht
krachtvan
vanhet
hetsocialisme,
socialisme,
ten. Hier is duidelijk
duidelijk de
de proletarische
proletarische romantiek
romantiek van
van de
de negentig
negentigjaren
jaren der
der vorige
vorige
D. A.
A.P.,
P.,nog
nogalles
allesscheen
scheentetebeloven,
beloven,
eeuw, toen het socialisme, en speciaal de S. D.
D.A.
A.P.ers
P.ershumanitaire
humanitairehelden
heldenwaren
warenen
enalle
allebourgeoisie
bourgeoisie„ver"vertoen de jonge S.
S. D.
rot" en het sterven nabij. Toen
rot"
Toen werden
werden er
er meer
meer zulke
zulkeboeken
boekengeschreven,
geschreven,met
met
niet zoo heel veel beeldende
beeldende kracht,
kracht, maar
maar vol ethische
ethische sentiment
sentimenten
enscherpe
scherperederedeneering
doordringende maatschappij-beschouwing,
maatschappij-beschouwing, boeken
boeken als
alsvlammende
vlammende
neering en doordringende
aanklachten en
en ook
ook wel als vlammende....
aanklachten
vlammende .... brochures.
brochures.
De kunst
De
kunst leed
leed er
er een
een beetje
beetje nood
nood bij,
bij, maar
maar wat kon
kon ons
ons de
de kunst
kunst schelen,
schelen,waar
waar
in
de gansche maatschappij
maatschappij nood leed en het
het proletariaat
proletariaat hongerde! Sedert is er
er in
zoover vooruitgang
de kunst
kunst een
een eigen
eigenplaats
plaats mag
mag
vooruitgang te
te bespeuren, dat
dat in dit boek de
innemen
de kunstenaar
kunstenaar niet
niet enkel
enkel een
eenzelfzuchtige
zelfzuchtigearmoedzaaier
armoedzaaier heet.
heet. Die
Die
innemen en de
al die
die opzetten
opzettenen
en
kunstenaar
levende personage
personage geworden
gewordenonder
onderal
kunstenaar is
is zelfs
zelfs de meest levende
omtrekken
door het vele, dat
dat de
de schrijver
schrijver te zeggen
zeggen had
had en
en
omtrekken van
van menschen,
menschen, die door
door den gloed
gloed zijner
zijner overtuiging
overtuiging belemmerd
belemmerd werden
werden tot
totgave
gavemenschbeelden
menschbeelden
uit te
te groeien.
groeien.Of
Of dat
dat inderdaad
inderdaadzou
zougebeurd
gebeurdzijn,
zijn,als
alsdedeauteur
auteurminder
mindermaatschapmaatschappeIijk
De soms
soms zeer
zeer lelepelijk geoccupeerd
geoccupeerd ware
ware geweest,
geweest, is natuurlijk
natuurlijk niet
niet te zeggen. De
vende kinderkind er- en schoolscènes
schoolscènes doen
doen het
het echter
echter hopen. Misschien gevoelt de heer
heer
het
de Jong mettertijd nog eens de behoefte
behoefte een
een echt
echt kunst-werk
kunst-werktetemaken,
maken,waar
waarhet
gaat om de menschen,
gaat
menschen, alle menschen,
enkel om
om de
deproletariërs
proletariërs en
en den
den
menschen, en niet enkel
vooruitgang. En waarin niet zoo veel
veel geredeneerd
geredeneerd wordt
wordt over
overdingen,
dingen,die
dieeigeneigenconfesso zijn.
zijn.
F. C.
C.
lijk nu al zoo lang in confesso
DE STEM,
Dl!
STEM, - onder redactie van
vanDirk
DirkCoster,
Cos ter,
en]
ustHavelaar- Van Loghum,
Slaterus&
&:
en JustHavelaar-Loghum, Slaterus
Visser, Arhem
Jan. 1921,
1921, Ie
Visser,
Arhem 1i jan.
le Jaargang.
--

Het oogenblik
oogenblik isismisschien
misschienniet
nietongunstig
ongunstigom
omeen
eennieuw
nieuwtijdschrift
tijdschriftuit
uittete
Er isisallerwege
allerwegehonger
hongernaar
naarvelerlei
velerleigeestelijk
geestelijkvoedsel
voedselteteconstateeren,
constateeren,
geven. Er
wel wijswijsnaar
naar wetenswaardigheden
wetenswaardighedenvan
vanliterairen,
literairen,moreelen
moreelenrustorischen,
historischen, ook
ook wel
aard, juist
juist zulke
zulkeals
alseen
eentijdschrift
tijdschriftgereedelijk
gereedelijk brengen
brengen kan.
kan. Daarom
Daarom
geerigen aard,
zal deze
deze niuwe
niuwe Stem
Stem wel zonder
zonder veel
veelbezwaren
bezwareninindede
leesportefeuilleszijn
zijn
zal
leesportefeuilles
onder te
zal zich
zich daar
daar handhandonder
te brengen,
brengen,bij
bijde
devele
veledie
diemen
mener
eralal aantreft,
aantreft, en
en zal
mits de
deredactie
redactie geen
geenonzedelijke
onzedelijkebijdragen
bijdragen opneemt
opneemten
engeen
geenbosiewisbosjewishaven, mits
geenalalteteingewikkelde
ingewikkeldeofofduistere.
duistere.Wat
Watde
deredactie
r~dactie dan
dan wèl
wèlz;al
optische en geen
zal opnemen 1Zij
Zijheeft
heeftnatuurlijk
natuurlijkgroote
grooteplannen
plannen en
endedebeste
bestevoornemens.
voornemens.Alle.
Alle
nemen
alle begonnen
begonnen met
met een
een gemoegemoefijdschrift-redacties hadden
Tijdschrift-redacties
haddene~
en hebben dat. En alle
en min
minofofmeer
meervermanend
vermanendidealistisch
idealistisch manifest;
manifest.' Het
Hetvoormalig
voormalig TweeTweedelijk en
maandelijksch
maandelijkschTijdschrift
Tijdschrift wilde, meen
meen ik,
ik, de
debelangen
belangenvan
vanhet
hetProletariaat
Proletariaat en
en
datgelukt
gelukt is. In 't't tijdschrift
tijdschrift
van....
Oranje verzoenen.
verzoenen. Ik
Ik weet
west nlet
nIetofofdat
die van
.... Oranje
Zelf
telf heeft men
men er
ernooit
nooitveel
veelvan
vangemerkt.
gemerkt. De Stem
Stem wil daartegen
daartegen het
inlandhet inlandsche Ethicisme
met
Ethicisme en Aesthetisme
Aesthetisme verzoenen
verzoenen en
dreigt ons en
en Nederland
Nederland met
en dreigt
ergste geestelijke
geestelijke uitdooving,
uitdooving, als
als die
die verzoening
verzoening niet
niettot
totstand
stand komt.
komt.
de ergste
Zij stelt
"het orgaan
orgaan van den
den besten
besten ernstigernstigstelthaar
haar nieuw
nieuworgaan,
orgaan, De Stem,
Stem, als „het
Ned~rlandschen geest,
om tetetrachten
trachten de
denog
nogverborgen
verborgenkrachten
krachten
stigsten Nederlandschen
stigsten
geest, om
.
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van
van dien
dien geest
geest op
op teteroepen
roepen en
entot
totontbloeiïng
ontbloeiïng teteprikkelen."
prikkelen."Het
Hetisismismisschien
schien niet
niet te
te verwachten,
verwachten, dat
dat de
deeenvoudige
eenvoudige portefeuillelezer
portefeuillelezer dit
dit begrijbegrijpen, of zoo al
dathet
hethem
heminteresseeren.
interesseerenzal,
zal.Het
Hetgaat
gaathem
hemwaarschijnwaarschijnpen,
al begrijpen, dat
lij
lijkte
krachten",die
dietot
tot
k te hoog ofte
of tever,
ver,en
en'tis
't isalalmooi,
mooi,indien
indienhij
hijop
opgrond
grondvan
van die
die "„krachten",
„ontbloefing"
zullen "geprikkeld"
„geprikkeld" worden,
"ontbloeung" zullen
worden, geen
geen prikkellectuur
prikkellectuur verwacht.
verwacht.
moet den
den eenvoudigen
eenvoudigen lezer
lezer niet
niet te
tehoog
hoogaanslaan,
aanslaan, zoo
zoo men
menop
ophet
hetvoortvoortMen moet
ûjn tijdschrift
tijdschrift prijs
prijs stelt.
stelt. Dat
Datisissimpele
simpele levenswijsheid,
levenswijsheid, die
die mismisbestaan van zijn
schien bij het
het hooggestemd
hooggestemd proza
proza der
derStemredactie
Stemredactieietwat
ietwatnuchter
nuchteraandoet,
aandoet,
schien
de practijk
practijkdezer
dezer dingen
dingén was en is
dezelfde. Alleen
Alleen De Nie
Nieuwe
doch de
is bijna
bijna altijd dezelfde.
uwe
Gids maakte
maakte hierop,
zoover ik weet,
weet, in
inzijn
zijntijd
tijdeen
eenuitzondering.
uitzondering. Maar
Maartoen
toe.Gids
hierop, zoover
sloeg er in
sloeg
in den
denlande
landeook
ookallerwege
allerwegeeen
eengeestesvlam
geestesvlam uit,
uit,die
diesedert
sedertvrijwel
vrijwel
gebluscht
practijk van
van deze
deze dingen
dingen is
is dan,
dan, dat
datmen
men neemt
neemt wat
wat men
me.
gebluscht werd. De practijk
krijgen kan, dankbaar,
dankbaar.• als
als er
er maar
maar iets
ietsvan
vanden
dengeest
geestininleeft.
leeft.Van
Van eiken
eiken geest:
geest:
van Dostojewski's of
of van
van Oscar
Oscar Wilde's,
Wilde's,van
vanZola's
Zola'sofofAndré
AndréGide's
Gide'sgeest.
geest.Van
Van
zooveel "geesten"
maar begrijpt
begrijpt of
of leert
[e'ert begrijpen. Daarbij
Daarbij ook
ook
zooveel
„geesten" als een redactie maar
nog eclectisch
eclectisch en
en exclusief
exclusief tetewillen
willenzijn,
ûjn,méér
méérdan
danreeds
reedsdedeonvermijdelijke
onvermijdelijke
den eigen
eigengeest
geestmeebrengt,
meebrengt,lijkt
lijktmij
mijgevaarlijk
gevaarlijken
enonpractisch,
onpractisch.
eenzijdigheid van den
Gevaarlijk,
alsvooroordeel,
vooroordeel, onpraconpracGevaarlijk, omdat
omdat voorkeur
voorkeur hier
hier ongeveer
ongeveerhetzelfde
hetzelfdeisals
tisch, omdat
omdat men
men op
op deze
deze wijze
wijze zijn „Orgaan"
"Orgaan" niet
niet vol
vol krijgt,
krijgt, of
of het
het vult
vult met
met
die den
denPortefeuillelezer
Portefeuillelezerafafkeerig
makenen
en
onleesbare en vervelende stukken, die
keerig maken
Orgaans bestaan ondermijnen,
's Orgaans
ondermijnen. Intusschen
Intusschen schijnt
schijntmen
meninindeze
dezezaken
zakenenkel
enkel
al doende wijs
wijs te
te kunnen
kunnenworden
wordenen
endan
danisiswat
watvolgt
volgtaltijd
altijdzwijgen,
zwijgen,net
netals
alsinin
den Hamiet.
principes of
ofheelemaal
heelemaalzwijgen,
zwijgen, zoo
zoo nl,
n1. de
deuitgaaf
uitgaaf
Zwijgen van principes
Hamlet. Zwijgen
gestaakt
Tenzij natuurlijk
natuurlijk die
dieuitgaaf
uitgaafeen
eenidealistische,
idealistische,propaganpropagangestaakt wordt.
wordt. Tenzij
distische
philantropische zij,
zij, waarbij
waarbij van
vanalle
allegeldelijke
geldelijke vergoeding
vergoeding wordt
wordt
distische of philantropische
afgeûen
te komen.
komen.
afgezien en
en men
men bovendien niet geregeld behoeft uit te
Maar
Zulk een
een ziet
ûet De Stem
Stem er eigenlijk
eigenlijk niet uit en
en zoo
zoo spreken —
- ik
ik
Maar naar zulk
hoop
dit werkelijk
werkelijk voor
voor beide
beidepartijen
partijen —
- over
over een
een jaar
jaar of
of drie
drie De Stem
Stem en ik
hoop dit
elkaar nader of de verzoeningspogingen gelukt zijn. Met
Met behoud
behoud van
van de abonné's.
abonné's.
F. C.
F.C.
DE BLOEDKORALEN
Carel
BLOEDKORALEN
Carel Scharten,
Scharten, DE
AmDOEKSPELD.
Em. Querido—
Querido-AmDOEKSPELD Em.
1920.
sterdam, 1920.
,

"Hij
wipte, makaber,
makaber, over
overhet
hetgraf
grafvan
vanzijn
zijndooden
dooden levensdroom,"
levensdroom," zegt
zegt de
de
„Hij wipte,
heer Scharten
Scharten op
op pag.
pag.78
78van
vanzijn
ûjnheld,
held,dien
dien„Jongen
"JongenEdelman
Edelman uit
uit het
hetbegin
begin
der XXe
XXe eeuw,"
eeuw," IkIkben
benechter
echtergeneigd
geneigdteterneenen,
meenen,dat
datde
deheer
heerScharten
Schartenzelf,
zelf,
makaber,
het leven van
dizn zelfden
zelfd<::n !anon
JongenEdelman
Edelmanheen
heen wipt.
wipt. Het
Het
van dien
makaber, over
over het
bestaan
eenverfijnden
verfijndendégéneré
dégéneré isis alal akelig
akelig genoeg,
genoeg, om het
het niet
niet nog
nog
bestaan V:1n
van zulk een
te verergeren
verergeren door
meest smakesmakedoor een
een wijze
wijze van
van vertellen,
vertellen, die
die uitmunt
uitmunt door
door de meest
looze
maakt men
men de
de droevige
droevige figuur
figuur
booze precieuûgheid
precieuzigheiden
en pretentieusheid.
pretentieusheid. Aldus maakt
van den jongen
jongen edelman
edelman nog
nog belachelijk
belachelijk ook
ook en
enzoo
zooverfoeilijk
verfoeilijk antipathiek,
antipathiek,als
als
hij
verdient en
en als
als met
metalle
alleartistieke
artistiekerecht
rechten
enrede
redestrijdt.
strijdt.De
hij zeker niet verdient
Deauteur
auteur
n1. zelf
zelf dol,
dol, wat
wat zeg
zeg ik
ik:choquant
choquantverliefd
verliefdopopzijn
zijnJongen
JongenEdelman,
Edelman,op
opzijn
ûjn
is
is nl,
edelheid, zijn perverse distinctie,
distinctie, zijn
ûjn krachtlooze
krachtIoozeélegance
éleganceen
enmaakt
maaktons
onsrechtrechtuit wee door zijn
ûjn keur
keur van
van de
demeest
meestvoorname
voorname epitheta.
epitheta.Dit
Ditalles
allesisisgewis
gewisniet
niet
zonder
taalverfijning, zelfs
zelfs doorgaand
doorgaandvirtuoos
virtuoosvan
vantaalbehandeling,
taalbehandeling, maar
maarzoo
zoo
zonder taalverfijning,
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xelfbehagelij,k,
ma;>,rzoo
zookwijnend-coquet;
kwijnend-coquet;enendede
zalige(en(en
zoetelijke)roes,
roes,
zelfbehagel, maar
zalige
zoetelijke)
aut~ur ziet
zietaan
aanden
deneigen
eigendeiicaten
delicatenwoordval
woordval drinkt,
drinkt,heeft
heefthet
hetgewone
gewone
dien de
de auteur
als een
een vulgai-'
gevolg,
gevolg,dat
dat hij
hij zijn
zijn critischen
critischen zin
zin soms
soms ganschélijk
ganschélijk verliest
verliest en als
Dan komt
komt ererzulk
zulk
ren
romantiek letterlijk
meer beseft
beseft wat
zegt. Dan
ren romantiek
letterlijk niet
niet meer
wat hij zegt.
gewip over
overgraven
gravenvan
van levensdroomen.
levensdroomen. Of hinnekt
hinnekt een
een „nerveuze
"nerveuzevos"
vos"
makaber gewip
exn
met „een
"een bijna
bijna smartelijke
smartelijke exaltatie."
exaltatie." Op
Opgewaagt
gewaagt bij,
bij, doodernstig,
doodernstig, van
van een
„ontzaglijke kus." „O,
,,0,dedeontzaglijke
ontzaglijkekus,
kus,die
dieontblocide
ontbloeideals
alseen
eenmysterie
mysterievan
van
"ontzaglijke
goud-roze licht
licht tusschen
tusschen hun
hun schemerende,
schemerende, verstervende
verstervende gelaten
gelaten.•.•
...." Dat
Datvies
W;lS
goud-roze
op b1z;.
Maar op
op 't'tlaatst
laatstgebeuren
gebeuren er
er zulke
zulke wonderlijke
wonderlijke en
en griezelig
griezelig phyphybiz. 87.
87. Maar
siologischedingen,
dingen, dat
dat de brave
siologische
brave lezer,
le:z;er, onzeker
onzeker of
ofhij
hijhier
hierlachen
lachen of
ofhuilen
huilen
enkel tot een
„mag
een grijns
grijns brengt,
brengt, een
een makaberen grijns, die evenmin "mag
moet,
inoet„ het enkel
worden
gezien" als
als zeker
zeker„eitje,
"eitje,·
blauwigwit
witenenvliezig,
vliezig,enenzoo
zoogroot
grootals
alseen
een
worden gezien"
blauwig
een stopstopduivenei,"
de Jonge
Jonge Edelman
Edelman beslist
beslist weigert
weigert te bewaren
bewaren in een
duivenei," dat
dat de
Aetch
fetch op sterk water
water.•••
....
Het verhaal
verhaal doet
doet tenslotte
tenslotte sterk
sterkaan
aanslechte
slechteparfumerie
parfumerie denken.
denken. En
Enisisnr.
nr.
lI;oov~el
serie kleine
kleine boekjes,
boekjes, bij Querido verschenen,
verschenen, op
op wier
wierbruine
bruine
zooveel van
van die
die serie
ex, in
zooveel tegen
Maar de
de gebonden ex,
in allerlei
allerlei kleur met
met
huisjasjes
huisjasjes ik
ik zooveel
tegen had.
had. Maar
ensmaakvol
smaakvolaan,
aan,juist
juistzoo
zooals
als die
die Jonge
Jonge Edelman wilde zijn,
goud,
rijk en
goud, doen rijk
maar
door zijns
zijns scheppers
scheppersdwaas
dwaasbehaagzieke
behaagzieke dichterlijkheid
dichterlijkheid nimmer
nimmerwerd.
werd.
alaar door
een nieuwen
nieuwendruk
druk van
van elit
Het zou
zou daarom
daarom wellicht
wellicht overweging
overwrging verdienen
verdienen een
dit nr.
nr.
enkel
den witwit-en
engouden
goudenband
bandte te
doenbestaan
bestaanenenden
deninhoud,
inhoud,smaakssmaaksenkel uit den
doen
F.C.
F.
C.
Ilalve,
supprimeeren.
halve, te supprimeeren.
ft

door F. Leonhard.
L. J. Veen, Amsterdam, z.
z. j.j.

ONDER DE
DE SCHOOIERTJES

uitde
deAmsterdemsche
Amsterd:tmsche under honderd-.
honderdEen aardig studietje
studietjevan
vanstraatjongens
straatjongensuit
't lijkt
lijkteventjes
eventjesrealistisch,
realistisch, maar
maarisistoch
tochnog
nog een
een ietsje
ietsje rreer
meer romanromanDat wil
wilzeggen
zeggen:: de
derealistische
realistische studie
studie zou
zouererveel
veel merr
tisçh
gezien. Dat
meer
tisch gezien.
gruwbaar
en de
devoluit
voluitromantische
romantischemeer
meerdierbaar
dierbaarsentimenteel.
sentimenteel. Nu
Nuisis
gruwbaar uitzien en
't zoowat
zoowat tusschenbeide,
tusschenbeide, een losjes
losjes vertellen
vertellen van
van echt
echtschooiertjesleven
schooiertjesleven en
en
Het doet
doet grappig
grappig en
en tegelijk
tegelijk pijnlijk aan. Het
Het kunstrij
kunstrijke
ó.et
ke is
is er niet
avonturen.
avonturen. Het
erg rijk, maar het
het sociale
sociale wel treffend in dit boekje,
boekje, dat
dat een
een indruk
indrukgeeft
geefthoehoedurf en
en initiatief
initiatief hier
hier verloren
verloren gaat
gaat —
- om
om van
van het
het
Teel
veel jeugd, kracht, vernuft, durf
moreele
eens te
te spreken
spreken —
- .Simpel,
simpel, wijl
wiJl de
de distributie
distributieder
derwcreldsche
were1dsche
moreele niet
niet eens
wens~hen overlaat. Wijders
Wijders schijnt
schijnt het
het een
een goede
goede daad
daad
goederen
zoo bitter
bitter te
te wenschen
goederen zoo
het recht
recht op
opleven
levenenenlevensgenot
levensgenotvan
vanden
denstraatjongen,
straatjongen,van
vanhem
hem zelfait,
zelfuit,tete
beschrijven. Rustige
Rustigeburgers,
burgers,die
dieveel
veeloverlast
overlast van
van dit
dit straolgenus
straatge,nus ondervinden,
ondervinden,
worden door
door zoo'n
zoo'neenvoudig
eenvoudigverhaal
verhaal van
van leventjes,
leventjes, die
die wel
wel een
een onafgebroken
onafgebroken
strijd moeten
orde en
en zedelijkheid,
zedelijkheid, er
er misschien
misschien toegebracht
toegebrachthun
hun
moeten zijn tegen de orde
lijden gelatener
gelatener te dragen en eens
eens wat
wat verder
verder te
te zien
zien dan
danhun
hunachtbare
achtbareneuzen
neuzen
lang
zijn.
F. C.
lang
zijn. F. C.
~u.izend
duizend
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HERMANN
HERMANN HESSE
HESSE.
,

HERMANN
HERMANN HESSE.

Buick
Chaos, Seldwyla,
Bliek ins Chaos,

Bern.
Demian,
Demian, die
die Geschichte
Geschichte
einer
S. Fischer,
Fischer, Berlin.
Berlin.
einer Jugend,
Jagend, S.
HERMANN
HESSE. Zarath
ustras Wiederkehr,
HERMANNHESSE.
Zarathustras
Wiederkehr.
Ein Wort
diedeutsche
deatsche Jugend,
Jagend,
Wortanandie
S. Fischer, Berlin.
Berlin.
HERMANN HESSE.
zter Sommer
HESSE. Klingsors
Klingsorslet
letzter
Sommer
Er
z iihlungen, S.
S. Fischer, Berlin.
Erzählungen,
EMIL SINCLAIR.
SINCLAIR.

Het komt mij
mij voor,
voor, dat
dat de
de laatste
laatste werken
werken Hermann
Hermann Hesse
Hesse van
van een
een groote
groote
ethische beteekenis voor
voor het
hettegenwoordige
tegenwoordigeDuitsche
Duitschegeestesleven
geesteslevenkunnen
kunnenzijn.
zijn.
Men zal
Men
zal zich
zich echter
echterbij
bijdeze
dezevernieuwing
vernieuwingvan
vanHesse's
Hesse'sschrijversschap,
schrijversschap,die
dietevens
tevens
verruiming is, moeten
moeten hoeden,
hoeden,vooral
vooralbij
bij de
de waardebepaling van IIDemian",
,,Demian", 11)) te
vroegtijdig
spreken.
vroegtijdig een
een beslissend.
beslissenden
en overwegend
overwegendlovend
lovendoordeel
oordeeluit
uit te spreken.
Werk
beteekenis isis hier
hier echter
echterzeer
zeerzeker.
zeker.
Werk van groote beteekenis
Deze vernieuwing is een daad. Dat een van de meestbekende
meestbekende Duitsche
Duitscheschrijschrijvers op een oogenblik,
oogenblik, waarop
waarop een
een kalm
kalmgestadig
gestadigdoorgaan
doorgaanop
opde
deingeslagen
ingeslagenweg
weg
verwacht wordt zich plotseling
plotseling bezint,
bezint, als
als het
hetware
warevan
vanvoren
vorenafafaan
aanbegint,
begint,zich
zich
met
tot het
geslacht richt,
richt,zóó
zóó vol
volwijsheid
wijsheiden
enzonder
zondereenige
eenigezelfzelfmet een oproep
oproep tot
het jongere
jongere geslacht
ingenomenheid
een verheugend
verheugendvoorval
voorvalenenvan
vanbeteekenis,
beteekenis,zoowel
zoowelvoor
voorde
de
ingenomenheid is een
Duitsche literatuur als
als voor
voor Hermann
Hermann Hesse
Hesse zelf.
zelf.
Tot nu
nu toe
toe kenden
kendenwe
wedezen
dezenauteur
auteurals
alseen
eenzachtwijze
zachtwijzedichterlijke
dichterlijkedroomer,
droomer,
een schilder vooral van zomeravondstemmingen,
zomeravondstemmingen, met iets speciaal Zuid-Duitsch
Zuid-Duitsch
(peter
Camenzind 1904),
1904), iets te zoetig soms (Gertrud)
doch altijd
altijdsympathiek,
sympathiek,als
als
(Peter Camenzind
(Gertrud) doch
fijn literair verteller
verteller ook
ook (Nachbarn,
(Nachbarn,Diesseits),
Diesseits),als
alsschrijver
schrijvervooral
vooralvan
van„Rosz"Ros!/;halde:'
En we
we lazen zijn reisbeschrijving.n
uitmunten door
dooreen
een
halde." En
reisbeschrijvingen en gedichten, die uitmunten
fijn aanvoelen
aanvoelen van leven en natuur.
natuur.
Zijn vorig werk herlezend bemerken we ook daar wel
wel dat
dat verlangen
verlangen terug
terug te
te
gaan
natuur, een
een groote
grooteliefde
liefde voor
voor al
al wat
wat leeft,
leeft,herinneren
herinnerenwe
weons
onsook
ook
gaan naar
naar de natuur,
zijn voorliefde voor Franciscus
Franciscus van
van Assisië.
Assisië.
Dat hij
hij echter
echtertot
toteen
eendiepte
dieptevan
van
gevoelzou
zoukomen
komen
waarvanzijn
zijnlaatste
laatste
gevoel
alsalswaarvan
werken getuigen hadden we niet
niet gedacht.
gedacht.
1)1) Men
Men neemt
neemt''thans
thans in Duitschland
Duitschland als
al. vaststaand
vaststaand aan dat
dat Hesse
He••e de
de schrijver
schrijver van dit
dit werk
werk is,
is, dat
dat
dit jaar
jaar met
met de
de Fontane-prijs
Fontane-prijs werd
werd bekroond,
bekroond, Uit
Uit het
hetverdere
verdere verband
verbandzal
,aldit
ditook
ookblijken.
blijken.
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Nieuw zijn echter de meeste
meeste gedachten
gedachten in
in zijn
zijn laatste
hatste werken
werken niet,
niet,wel
wel echter
echter
worden zij scherper
geaccentueerd en
en op
op het
hetjuiste
juistemoment
momentnu
nude
detijd
tijdererrijp
rijpvoor
voor
scherper geaccentueerd
schijnt weer naar voren
voren gebracht.
gebracht.
Dostojewski is het vooral die zijn geestesleven
geestesleven beheerscht. Zelf
Zelf vindt
vindthij
hijdeze
deze
keuze beslissend, niet alleen voor zich zelf, doch
doch voor
voor het
het Duitsche
Duitschegeestesleven
geestesleven
tegenwoordig, dat
dat op
opweg
wegisisjuist
juistdezen
dezenallergrootsten
allergrootsten Rus,
Rus, en
en niet
niet meer
meer in
in
van tegenwoordig,
die mate als
als haar
haar meester
meesterteteerkennen.
erkennen.
als vroeger
vroeger Goethe
Goethe en Nietzsche als
Twee opstellen over de „Gebroeders
"GebroedersKaramazoff"
Karamazoff"en
en„De
"DeIdioot"
Idioot"zijn
zijnhet
hetdan
dan
ins Chaos,"
ook, die de hoofdinhoud
hoofdinhoud uitmaken
uitmakenvan
van„Blick
"Blickins
Chaos,"een
een werkje
werkje dat
dat door
door den
den
„Zum 'Untergang
des
Hesse",Zum
Untergangdes
uitgever van
van een
een strook
strookvoorzien
voorzienisiswaarop
waarop;: Herman
HermanHesse,
Abendlandes," verwijzende
verwijzende dus naar het
het modeboek
modeboek van
van Oswald
Oswald Spengler.
Spengler. Dit
Dit
is niet alleen een handigheid
handigheid van
van den
denuitgever.
uitgever.Ook
OokHesse
Hessegelooft
gelooftaan
aaneen
eenonderondergang van
van geestelijk
geestelijk Europa.
Europa.Hij
Hijziet
ziethet
hetideaal
ideaalder
derKaramazoff's
Karamazoff'szich
zichverbreiden
verbreiden
en den geest
geest van Europa
Europa tot
tot in
inzijn
zijndiepste
diepstewortels
wortelsaantasten.
aantasten.Die
Dieondergang
ondergang
daaruit
voortvloeiend zal
zal dan
dan volgens
volgens Hesse zijn
zijn een
een terugkeer
terugkeernaar
naarAzië
Aziënaar
naarde
de
daaruit voortvloeiend
Faustische „Miittern,"
"Müttern,"een
eenondergang
ondergangdie
dienoodzakelijk
noodzakelijkeen
eenwedergeboorte
wedergeboortetot
tot
zalhebben.
hebben. Het "ideaal
„ideaal der
Karamassoff's" zou
gevolg zal
der Kara1Uas~off's"
zoubestaan
bestaaninineen
eenvolkomen
vol komenzich
zich
afwenden
moraal, het
het zou
zoudaartegenover
daartegenover alles
alles
afwenden van
van eenige
eenige bepaalde
bepaalde ethiek
ethiek en moraal,
moeten omvatten
omvatten zoowel
zoowel het
het goede
goede als het kwade,
kwade, het
het zou
zou zijn
zijn een
een volkomen
volkomenzich
zich
laten uitleven van
van alle
alle machten
machtenen
engevoelens
gevoelenswat
watook
ookde
deoude
oudeSosima
Sosimaverkonverkondigde, waarnaar ook Aleischa
Aleischa leefde.
leefde.
In het laatste
laatste gedeelte van "de
Gebroeders Karatnasoff"
Karamasoff" treft
trefthem
hemvooral
vooralhet
het
„de Gebroeders
hoofdstuk waarin
waarin Iwan
Iwanterugkomend
terugkomendvan
vanSmerdjakoff
Smerdjakoffden
denDuivel
Duivelin
inzijn
zijnhuis
huis
ziet zitten en zich dan met hem onderhoudt
onderhoudt .De
:Deduivel
duivelzou
zou niets
niets anders
anders zijn
zijn dan
dan
Iwans onbewuste Ik. Iwan
Iwan weet
weet dit,
dit, maar
maarspreekt
spreekttoch
tochmet
methem.
hem.Hij
Hijwordt
wordtwoewoedend op hem, grijpt
grijpt hem
hem aan,
aan, werpt
werpthem
heni zelfs
zelfs een
een glas naar zijn hoofd. Dit
Dit hoofdhoofdstuk, met
met zijn
zijn consequenties:
consequenties: tot
totzich
zich zelf
zelf af
af te
te dalen,
dalen,zich
zich zelven
ze1ven tot
tot den
denwortel
wortel
aan te grijpen, heeft Hesse vooral getroffen en
zullenwij
wij
en beinvioed.
beinvioed. In "Demian"
„Demian" zullen
hij dit heeft "toegepast."
„toegepast."
zien hoe hij
Uitvoerig,
te uitvoerig
uitvoerigom
om hier
hier weer te geven geeft Hesse zijn opvattingen
overde
de
Uitvoerig, te
opvattingen over
Karamasoff's
Myschkin en
ensteeds
steedsweer
weerklinkt
klinkthet:
het:„Ihre
"IhreSeele
Seelewurde
wurde
Karamasoff's en Prins Myschkin
gerecht,
zugleich Teufel ist."
gerecht, nach
nach einem
einem Gott,
Gott, der zugleich
ist."
In den God
God Abraxas,
Abraxas, dien
dien de
de hoofdpersoon
hoofdpersoon uit
uit„Demian"
"Demian"vereert,
vereert,zullen
zullenwij
wij
dit terugvinden.
Het
einer Jugend"
Jugend"onder
onderHesse's
Hesse'slaatste
laatste
Het is vooral deze
deze roman:
roman: "die
„die Geschichte einer
werken, waarover in Duitschland den
den laatsten
laatsten tijd
tijdveel
veel wordt
wordtgesproken.
gesproken.
Als zuiver literair werk heeft
heeft dit
dit boek
boek groote
grootegebreken,
gebreken,zijn
zijnvoornaamste
voornaamstewaarwaarde ontleent het
het dan
dan ook
ook aan
aan zijn
zijn ethische
ethische beteekenis.
beteekenis.
Het boek geeft
geeft uiting
uiting aan
aan een
een strooming,
strooming, die
die ook
ook den
denlaatsten
laatstenjaren
jarenill
inonze
onzeliliteratuur
merkbaaris,
is,het
hetinkeeren
inkeerentot
totzich
zichzelf,
zelf,het
hettwijfelen
twijfelenaan
aanethische
ethischewaarden
waarden
teratuur merkbaar
die eeuwen lang voor de eenig
eenig ware
ware gegolden
gegolden hebben,
hebben, het
hetzich
zichafvragen
afvragenwat
watwij
wij
wezenlijk weten aangaande de diepste
diepste levenskwesties.
levenskwesties.
Dadelijk in het begin
begin van
van dit
dit boek
boektreft
trefthet
hetons
onshier
hierook
ookweer:
weer:„Es
"Esgibt
gibteinen
einen
Gott, der zugleich
zugleich Teufel ist."
ist."
Het is
is de
de geschiedenis
geschiedenis van
van een
eenjongen
jongen(Sinclair),
(Sinc1air),wiens
wiensontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang
Hesse ons beschrijft. Sinc1air
Demian, en
en deze
deze is
is het,
het,die
diehem
hem
Sinclair heeft een vriend Demian,
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den weg zal wijzen,
wijzen, den moeilijken
moeilijken weg, die hij volgen
volgen moet,
moet, hij
hij een
een zoon
zoon van
TU
Kain.
Kaïn.
,,Er
hatein
einZeichen.
Zeichen. Gott
Gotthat
hatihn
ihngezeichnet"
gezeichnet"zegt
zegtDemian
Demianprijzend
prijzendwanneer
wanneer
,Er hat
Sinclair aan
"Unwertungaller
aller Werte"
Werte"brengt
brengtSinclairaal'l
ze samen over Kain spreken.
spreken. Deze „Unwertung
het denken, maakt
maakt hem
hem angstig
angstig en
en bevreesd.
bevreesd.
der KaKaHier ook vinden we tevens de hoofdgedachte uit het laatste hoofdstuk der
ramasoff's terug.
Ook hier
hier moet
moetDemian
DemianSinclair
Sinclairaan
aanzichzelf
zichzelf openbaren
openbarenevenals
evenals later
later zijn andere
vriend, de organist dit doen
doen zal.
zal.
D~ze
7.ijn beteekenis in het
het verband
verband geeft
geeft de
de groote
grootewaarde
waarde
Daze Demianfiguur en zijn
werk, ze
ze doet
doet er
er tevens
tevens de
degebreken
gebrekenduidelijk
duidelijkvan
vanuitkomen.
uitkomen.
aan dit werk,
hoofdstukkenvan
vanhet
hetboek
boekgetroffen
getroffendoor
doorde
deeenvoud
eenvoud
Werden we in de eerste hoofdstukken
en strakheid waarmee
waarmee de
de auteur
auteurzijn
zijnwerk
werkverricht,
verricht,later
laterkrijgen
krijgenwe
Weeen
eenpsychopsychoanalytisch literair procédé,
procédé, dat
dat in
in het
hetbegin
beginnog
nogboeit,
boeit,allengs
allengsechter
echterverwatert
verwaterten
en
op
ten slotte
slotte ontaardt
ontaardtinineen
eenmisiukté
misluktéliefdesepisode.
liefdesepisode.HijHij
heeftzijn
zijnboek
boekniet
nietop
heeft
àezelfde
houden,de
delaatste
laatstehoofdstukken
hoofdstukkenzijn
zijnduister
duisteren
entroebel
troebel
dezelfde hoogte
hoogte kunnen houden,
in tegenstelling
tegenstelling van veel schoons in het
het begin.
begin.
Dat hij zijn boek echter
echter op
op een
een dergelijke
dergelijke basis heeft geplaatst
geplaatst stemt
stemt tot
totdankdankbaarheid.
Het is een
eei1 werk met
met spranken
sprankengroote
grootewijsheid,
wijsheid,dat
datgedachten
gedachtenbevat,
bevat,weliswaar
weliswaar
meestentijds
door een
een auteur
auteurals
als
rneestentijds van
van Dostojewski
Dostojewski afkomstig
afkomstig maar,
maar, die
die echter door
Hesse gerust nogmaals mogen worden neergeschreven zonder dat
dat wij,
wij, voor
voor wie
wie
Dostojweski's
kort
Dostojweski's werk
werkvaak
vaaknog
nogondoorgrondelijk
ondoorgrondelijkis,is,iets
ietsaan
aanhun
hun waarde
waarde te kort
mogen doen.
Immers, een
eert bewustworden
bewustworden van
van deze
deze gedachten
gedachten kan
kan slechts
slechts zegenrijk
zegenrijk werken.
werkell.
"Zarathustra's
Wiederkehr,ein
einWort
Wortan
andie
die Deutsche
Deutsche Jugend" legt op deze ge„Zarathustra's Wiederkehr,
.achten
nadruk. In
Ingoed
goedstijlvol
stijlvolproza
prozageeft
geeftHesse
Hesseeen
eensoort
soortvervolg
vervolg
dachten nogmaals de nadruk.
op Nietzsche's
unter den
den jungen
jungen Menschen
Menschen in
in der
derHaupstadt
Haupstadtsich
sichdas
das
,,Als unter
Nietzsche's werk: "Als
und werde
werde da
da und
und
Geriicht herumfliisterte,
Gerücht
herumf1üsterte, Zarathustra sei
sei wieder
wieder erschienen
erschienen und
dort auf
auf Gassen und
und Platzen
Platzen gesehen,
gesehen, machten
machteneinige
einigeJunglinge
Junglinge sick
sicll auf,
auf,ihn
ihnzu
%u
suchen."Wanneer ze hem dan gevonden
gevonden hebben,
hebben, vragen
vragen ze
ze hem
hem raad,
raad, vragen
vragenhem
hemhoe
hoe
ze leven moeten.
Enweer
weervragen
vragenze
zehem
hemredredMaar Zarathustra
Zarathustra lacht
lacht
slechtsen
enantwoordt
antwoordtniet.
niet.En
, slechts
ding, verlossing uit al
ai deze
deze ellende.
ellende.
Enzezezeggen
zeggendat
datze
!It
Doch steeds lacht
lacht Zarathustra
Zarathustraen
ennog
nogantwoordt
antwoordthij
hijniet.
niet.En
hadden, raad
raad en
en leiding.
leiding.
juist van hém raad verwacht hadden,
Dan spreekt
spreekt hij
hij en
en zegt:
zegt: Nur
Nureines
eines habe
habe ich
ich gelemt:
gele1'llt:Zarathustra
Zarathustrazuzusein.
sein.Auch
Auch
mr
solIt lernen ihr selbst zu
Ztl sein, so wie lch
ZU sein gelernt
gelernt habe."
habe."
ihr sollt
ich Zarathustra zu
En hij
hij eindigt
eindigtzijn
zijn„predigten"
"predigten"die
dieechter
echterniet
nietalle
alleopopeenzelfde
eenzelfdehoogte
hoogtestaan,
staan,
ne, die
Höret auf
aufdie
die Stiff.
Stimme,
dieaus
auseuch
euchselber
selberkommt!
kommt!
met den raad
raad zich
zich zelf te zijn: Hdret
Höret
Vogel" Singt
Singt und
und spricht
Spricllt er,
er,euer
euerVogel
Vogel—
- o,0,dann
dannfolget
folget
Htiret auf den Vogel"
mm,
folget ihrn
ihm in
in jede
jedeLockung,
Lockung,und
undnoch
nochinindie
diefernste
fernsteund
undkålteste
kältesteEinsartkEinsamihm, folget
keit und in das dunkeIste
Schicksal hinein!"
hinein!"
dunkelste Schicksal
Hesse',
titel „Klingsors
"Klingsors letzter
let%ter
Hesse's laatste
laatstewerk,
werk,drie
drie vertellingen
vertellingen onder
onder den titel
Sommer" is zeker het
het beste
beste dat
dathij
hij geschreven
geschreven heeft.
heeft.

BUITENLANDSCHE LITERATUUR
BUITENLANDSCHE
LITERATUUR

119

naar het
dus naar
J::lingsor,
grootste tijdperk
tijdperk der Duitsche
Klingsor, een
terugwijzen dus
het grootste
een terugwijzen
Duitsche
naar Novalis
Novalis en
letterkunde, de Romantiek, naar
en "die
„die blaue
blaue Blume."
Blume."
letterkunde,
AUS seiner
seiner Wiege
Wiege dunklem
Aus
dun klem Schosse
Schosse
Erscheint er im
im Kristallgewand.
Kristallgewand.
Erscheint
Verschwiegner Eintracht
Eintracht voile
Verschwiegner
volle Rose
Rose
Trågt er
er bedeutend
in der Hand.
Trägt
bedcutend in
Hand.

Und iiberall
Und
überall urn
urn ihn
ihn versarnrneln
versammeln
Sich seine Jünger
Junger hocherfreud,
Sich
hocherfl'eud,
Und tausend
Und
tausend frohe
frohe Zungen
Zungen stammeln
stamme11l
Jhm ihre Liebe
Ihm
Liebe und
und Dankbarheit
Dankbarheit
Er spitzt
spitzt in
in ungezåhlte
ungezählte Stralen
Stralen
Sein inneres
inneres Leben
Leben in die
Sein
die Welt
Welt
Die Liebe
Uebe nippt
nippt aus
aus seinen
seinen Schalen
Schalen
Die
Und bleibt
Vnd
bleibt ihm
ihm ewig
ewig zugesellt.
zugesellt.
Dit werk verheft zich literair hoog boven "Demian,"
hetisisverfijnder
verfijndervan
vantaal,
taal,
„Demian," het
kunstvoller en
en gaver
gaver van constructie. De eerste
eerste vertelling
vertelling „Kinderseele"
"Kindersee1e"doet
doet
kunstvoller
aan de beste gedeelten van ttDemian"
denken, doch
dochisisfijner
fijner en
enminder
minderopzetteopzette„Demian" denken,
lij k.Het
Het isis enkel
enkel de
de geschiedenis
geschiedenis van een jongen, die zich op een middag verveelt,
lijk.
verveelt,
zijn vader's studeerkamer
l!;ijn
binnenloopt, in
in de
de hoop
hoop hem
hem daar
daar te
te treffen,
treffen, doch
doch hent
hem
studeerkamer binnenloopt,
vindt. Hij
zoo goedige
afwezig vindt.
Hij is
is teleurgesteld
teleurgestelden
eneen
eenverandering
veranderingvan
vanzijn
zijnzoc
goedigegedachgedachten treedt
treedt plotseling
plotseling in,
in, schijnbaar
schijnbaar zonder
zonder oorzaak.
oorzaak. Hij
Hij steelt
steeltvijgen
vijgen uit
uitde
delade
lade
der schrijftafel,
hethuis
huisuit
uitenenzwerft
zwerftvol
volwroeging
wroegingen
enpijnigende
pijnigendegedachten
gedachten
schrijftafel, loopt
loopthet
straat rond.
rond.Later
Laterwordt
wordt
gestraft
zolder
opgesloten.Even
Evenna
nahet
het
op straat
hij hij
gestraft
en en
op op
zolder
opgesloten.
naar bed gaan echter
echter schenkt
schenktzijn
zijn vader
vader hem
hemvergeving.
vergeving.
dit fijne
fijne trekje
trekje dat
datzoo
zoo prachtig
prachtigde
degedachgedachHesse eindigt dan zijn verhaal met dit
meent dat
datzijn
zijnvader
vaderweten
wetenmoest
moestwaarom
waaromhij
hij
ten van dien jongen weergeeft, die meent
stal, weten moest wat er
er in
in hem
hem omging:
omging:
"Am Abend dieses
dieses traurigern
traurigem Sonntags
Sonntags gelang
gelang es
es rneinem
meinem Vater,
Vater, kurz
kurz vor
vor
,,Am
Schlafengehen mich
cinem kurzen Gespråch
Gespräch zu
zu bringen,
bringen, das
das uns
unsververSchlafengehen
mich noch
noch zu einem
söhnte. Als
Als ich
ich im
im Bette
Bettelag,
lag, hatte
hatteich
ichdie
dieGewiszheit,
Gewiszheit,dasz
daszerermir
mirganz
ganzund
undvolvols6hnte.
kommen
verziehenhabe
habe- volkommener
ihm,"
kommen verziehen
volkommenerals
als ich
ich ihm."
vooral inindit
ditverhaal
verhaaltreft
treftnaast
naastde
deprachtige
prachtigepsychologie
psychologie der
derkinderziel
kinderziel
Wat vooral
angst,angst
angstalsalscosmische
cosmische
gewaarwording,vrees
vreeszich
zichinindezen
dezengeweldigen
geweldigen
is angst,
gewaarwording,
bevinden, vrees
vrees vooral
vooral voor
voor eigen
eigengeweten.
geweten.
chaos alleen te bevinden,
in Klein,
Klein, de
debankbetiende,
bankbe~iende,enen
Klingsorden
denprachtig-levende
prachtig-levendeschilder
schilder
Ook in
ininKlingsor
is dit
dit gebeuren.
gebeuren.
f Hesse
heefthier
hierden
denweg
weggevonden
gevonden
Van droomerig
droomerigmijmeren
mijmerenisisgeen
geensprake
sprakemeer,
meerHesse
Van
heeft
die naar
"eentragische
tragischernenschelijkheid"
menschelijkheid"leidt,
leidt,zijn
zijnfiguren
figurenzijn
zijngeen
geentypische
typische
naar „een
Zuid-Duitschersmeer,
meer,die
dieop
opzomeravonden
zomeravondenpijprookend
pijprookenddedezon
zonzien
ûenondergaan
ondergaan
Zuid-Duitschers
het
het zijn
zijn —
- Dostojewskifiguren.
Dostojewskifiguren. En
Eneen
een herinneren
herinnerenaan
aanhet
hetwerk
werkvan
vandeze
dezeGroote
Groote
kan slechts
slechts als
als hoogste
hoogste lof
lof klinken.
klinken.Deze
Dezemenschen
menschenleven
levenzoowel
zoowelten
tengoede
goedeals
alsten
ten
kan
kwade,
kwade, ze
ze zijn,
zijn, zooals
::ooals ook de titel
titel der
der tweede
tweede vertelling
vertelling luidt
luidt „Klein
"Kleinoder
oderWagner."
Wagner.
H
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Klein de
de bankbediende
bankbediende die
die hij
hij jarenlang
jarenlang was
Leven zelf
zelfgegeKlein
was doch die niet tot het Leven
Wagner. de moedig
moedig levende
levende moordenaar,
moordenaar. die
die hij
hij verafschuwt
verafschuwt en
entoch
toch
raakt -— of Wagner,
God Abraxas
Abraxas „der
"der Gott,
Gott,der
der
Klein oder
oder Wagner!
Wagnerf En weer is hun God
zou willen zijn. Klein
zugleich Teufel
Teufe! ist."
ist."
zugleich
Ook in dit werk
werk komen
komen droomen
droomen voor
voor en
en de
de versymboliseering
versymboliseering van
van het
hetgewegewedoch hoeveel
hoeveel soberder,
soberder, hoeveel
hoeveelmeer
meer kunst.
kunst.
ten, doch
En tevens
tevens hoeveel
hoeveel vaster
vaster en
en overtuigender
overtuigender is
is hier
hier de
degreep
greepvan
vanhet
hetgeweten.
geweten.
het in
in zijn
zijn macht,
macht, zoowel
zoowel het
hetjongetje
jongetjedat
dat vijgen
vijgen stal,
stal,als
als
Want hen allen heeft het
als de
de schilder
schilder Klingsor.
Klingsor.
Klein, als
Hoe grijpt
grijpt het geweten hen
hen aan
aan en vindt
vindt het
het hen
hen telkens
telkensweer.
weer. Alleen
AlleenKlein
Klein
overwint
overwint het ten
ten slotte
slottedoor
dooreen
eenzelfmoord,
zelfmoord,zoo
zoowaarlijk
waarlijkgrootsch
grootschdoor
doorHesse
Hesse
weergegeven dat
of deze
dezesymbolisch
symbolischdan
danininwerkelijkheid
werkelijkheid
weergegeven
dat we
we bijna
bijna niet
niet weten of
plaats- vindt.
vindt.
plaats
Klingsor komt
harmonie, doch spoedig echter
echter zullen
zullen hem
hem
Klingsor
komt gemakkelijk
gemakkelijktot
tot harmonie,
nadien weer
voorwie
wiede
dewereld
wereld
nadien
weer de
de grijpende
grijpende klauwen
klauwenomklemmen-Kiingsor
omklemmen Klingsor voor
slechts kleur
kleur is, één
één telkens
telkenswisselend
wisselendpalet.
palet.
Telkens weer
weer beleeft
beleeft hij
hij de
de schepping
schepping opnieuw,
opnieuw,als
alswerd
werdhij
hij elken
eIkendag
dagherboherboeen roes
roes en
en isis vol
volzoeten
zoetenweemoed.
weemoed.
ren, telkens drinkt hij zich een
So will
will ich
ich dies
dies nur:
nur: singen
singen froh
froh
von Trinkenlust
Trinkenlust und Wein,
Wein,
meinen Geldpokal
Geldpokal
Solang
Solang in meinen
noch fdllt
fàllt der
der Mondenschein.
Mondenschein.
Li Tai Po noemden zijn vrienden
vrienden hem dan ook, naar den dichter van deze
verzen, Li Tai Po, die wist van wijn en leven en bedwelming. En Thu Fu heet
Klingsor's
vriend.
Klingsor's beste vriend.
Waarlijk, deze vernieuwing van Hesse's kunstenaarschap
kunstenaarschap is
is van
van groote beteekenis.
sprong in den
den chaos
chaos der
der geestelijke
geestelijke machten is benijdenswaardig,
benijdenswaardig,
kenis. Deze sprong
doch tevens van een groote tragiek. Deze kunstenaar gaat wel een zware weg. Zoo
schrijven is waarachtig leven, waarachtig
waaraçhtig en tragisch.
Maar zelf zegt hij
hij het: "Ob
du ein Weib umarmt oder ein gedicht macht,
macht, ist
ist
„Ob du
dlsselbe.
das Brennen,
Brennen, das
das Ergrifdtsselbe. Wenn nur die Hauptsache da ist, die Liebe, das
du Minch
Mönch auf dem Berge Althos bist, oder
fensein,
dann ist
ist es einerlei, ob
ob du
fensein, dann
Lebemann in Paris".
Paris".
En die groote Liefde bezit hij zeker.
NICO ROST.
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1.
De boomen voor de hooge
hooge grauwe
grauwe huizen
huizen dorden
dorden al.
al. Als
Als een
eenwat
wat
triestige omlijsting
omlijsting stonden ze er langs
langs de
de overdrukke
overdrukke kade.
kade.
Vanaf het witgeschilderde dek van
van de
de breedrompige
breedrompigeBatavierstooBatavierstooinhet
hetlate
latemiddagzonlicht,
middagzonlicht,enenhoede
mer zag Minne
Minne ze,
ze, stil
stil en
en gelend
gelendin
hoe de
hemel hardblauw spande boven
hemel
boven de
de bezige
bezige havenstad.
havenstad. Ze
Ze voelde
voelde de
de
ze dacht,
dacht, in
ineen
eensmartelijke
smartelijkeverbaverbakilte
en ze
kilte van de schaduwplekken en
zing:
Maar het is herfst
herfst vandaag....
vandaag .... De
Deeerste
eersteherfstdag!
herfstdag!
leek haar,
haar, in
inhaar
haaroverspanning,
overspanning,van
vaneen
eenwel
welheel
heeltoevallige
toevallige
Het leek
noodlottigheid, dit
dit afsluiten
afsluiten van
van den
den zomer
zomer op
opden
dendag
dagvan
vanhaar
haarververtre
k, als
als zou
zou nu
nu ook
ook het tijdvak van geluk voorgoed
voorgoed achter
achter haar
haarliggen.
liggen.
trek,
meende ze opeens
opeens te
te proeven
proeven dien
dien prikkelenden
prikkelenden geur
geurdie
die
Scherp meende
is, een
een geur,
geur, heugenis
heugenis wekkend
wekkend aan
aan roestbruin
roestbruin
enkel van den herfst is,
heidekruid, welkend
welkend loof
loofen
enaan
aanvan
vansmalle
smalleslootjes
slootjeshet
het
verbloeiend heidekruid,
nauV'le1ijks
water.Ze
Ze ademde
ademde diep,
diep,even
evenwas
wasdaar,
daar,nauwelij
drabbig-donkere water.
ks
beseft, een smachten naar
naar nieuw
nieuw geluk....
geluk .... Doch
Dochmeteen
meteenrees
reesvoor
voor haar
haar
leed. Het
Het klemde
klemde op
op haar
haar keel,
keel, alle
alle levensblijheid
levensblijheid smorend.
smorend. Ze
Ze
op het leed.
verzuchtte zenuwachtig:
zenuwachtig:
- Wat duurt het
het lang,
lang, zal
zal die boot dan nooit
nooitafvaren!
afvaren!
--tegen de
de verschansing,
verschansing, aanschouwde
aanschouwde ze
zemet
metstarre
starreoogen
oogen
Geleund tegen
balen, sleepsleepgewoel op
het gewoel
op de
de kade.
kade.Daar
Daar sjouwden
sjouwdenze
zemet
met kisten en balen,
ten die
die over
over de smalle plank
plank aan
aan dek,
dek, waar
waar anderen
anderenze
ze zakken
zakkenlieten
lieteninin
ten
d1ep van
van het
het ruim.
ruim.En
Enaldoor
aldoornog
nogjachtten
jachttenererreizigers
reizigersaan,
aan,inin
het diep
taxi's, of
of bepakt
bepakt en
en beladen
beladen uit
uitde
dezijstraten
zijstratendie
dieuitmondden
uitmonddenaan
aande
de
taxi's,
Ondanks haar
haarverdriet
verdrietgenoot
genootMinne
Minneeven
evende
devoldoening,
voldoening,dat
dat
rivier. Ondanks
z;:ijzelve al
haar bagage
bagage in de
de hut,
hut,alles
alles in
in orde.
orde.Dolf
Dolf
zijzelve
al rustig hier stond, haar
nu moest
moest ze
ze daardoor
daardoor wel
wel aan
aan hem
hem denken,
denken,alal
zorgde overal voor. En nu
dien tijd.
tijd. Hoe
Hoe het
hethem
hemtetemoede
moedezou
zouwezen?
wezen? TreuTreuvermeed ze dit al dien
rig, of
..? op
Achzijn
nee, aandringen
op zijn aandringen
vertrok
ze!
rig,
ofmisschièn++
Ach nee,
tochtoch
vertrok
ze!
Vreemd, hoe
hoe ver
ver de
de gebeurlijkheden
gebeurlijkheden der
der laatste
laatste weken
weken achter
achterhaar
haar
Vreemd,
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lagen; ze voelde zich bijna kalm,
kalm, alleen
alleen zoo
zoo eenzaam,
eenzaam, onuitsprekelijk
onuitsprekelijk
eenzaam....
eenzaam
....
Zelfmedelijden dreef
dreef haar
haar de
de tranen naar
Zelfmedelijden
naar de
de oogen.
oogen. Ze
Ze probeerde
probeerde
ze terug te dringen.
Door een
een nevel
nevel tastte
tastteze
zenaar
naarden
denzakdoek,
zakdoek,wischte
wischte
dringen. Door
tersluiks langs haar gezicht. Opnieuw
Opnieuw nam
nam ze zich
zich voor,
voor, dààr
dåàr nu niet
aan te denken, zijn naam niet op
aan
op te
te roepen.
roepen.
Rank in haar wijden
wijden wolligen
wolligen reismantel, de baret van
van zwart
zwart flufluwed l neergetrokken
weel
neergetrokken over het voorhoofd
voorhoofd tot
tot aan
aan de
degroote
grootedonkere
donkere
oogen, liet ze hulpeloos het gewoel langs zich trekken.
trekken.
Aan de kade verzamelden zich groepjes, die vertrekkenden
vertrekkenden een
een afafscheid kwamen
toewuiven, Dolf had ook
scheid
kwamen toewuiven,
ook willen
willen blijven,
blijven, flitste
flitste het
het
door haar heen. Ze had
had hem
hem gesmeekt
gesmeekt weg
weg te gaan,
gaan, niet
niet te
te wachtcn
wachten
tot de afvaart. Wel grif
grif voldeed hij aan dat verzoek, bedacht
bedacht ze
ze schrijschrijopgelucht zou
zou wezen
wezen over haar
haar vertrek...?
vertrek ...?
nend. Als hij eens werkelijk opgelucht
weeë droefheid
droefheid doorbeefde
doorbeefde haar, ze durfde niet
Een weeë
niet verder
verder erover
erover
Sepdoordenken. Wezenloos
Wezenloos voor
voelde ze den Sepvoor zich
zich heert
heen starend, voelde
temberwind koel
temberwind
koel aan haar
haar wangen.
wangen. Over
Over het
hetwater
waterwaasde
waasde grijze
grijze
nevel aan. Weinige uren nog,
nog, en
en het
het werd
werdavond....
avond ....
Ze kreunde zachtjes, in een plotselingen afschuw voor den komenkomenze op,
op,beheerschte
beheerschtezich.
zich. Doordringend
Doordringend
den nacht. Meteen
Meteen schrikte
schrikte ze
ingetoeter overstemde het rumoer aan de kade, loopplanken werden ingehaald, kettingen
kettingen rinkelend
rinkelendaan
aandek
dekgeworpen.
geworpen.Een
Eenlaatste
laatstepassagier
passagier
~wam
aangedraafd. Eindelijk
Eindelijkdan,
dan,zezevoeren
voerenaf!
af!
kwam nog amechtig aangedraafd.
Langzaam maar dreef de boot
boot af,
af, door
door een
een koen
koen sleepertje,
sleepertje, onder
onder
Langzaam
wal getrokken.
getrokken. Afgeleid
Mgeleid keek
keek Minne
Minne toe.
toe.Ze
Ze
schril gefluit, van den
den wal
deinzende kade,
kade, het
hetfladderend
fladderendbeweeg
beweeg
zag de als langzaam achteruit deinzende
doekjes aan
aan geheven
geheven armen.
armen. De
Deandere
anderereizigers,
reizigers,nevens
nevens
van witte doekjes
terug. Een
Een onwezenonwezer!haar gedrongen langs de reeling, zwaaiden druk
druk terug.
viel in,
in, maakte
maakte alles
alles oneigenlijk,
oneigenlijk, als
als op
opeen
eenbioscoopfilm.
bioscoopfilm.
lijke stilte viel
drukte
Flauw onderging ze een gewaarwording van verademing, al drukte
0, hij
hij
tegelijk dat
verlatenheid, van
uitgestoo:ren. 0,
tegelijk
dat besef van verlatenheid,
van te zijn uitgestooten.
hij wilde,
wilde, stoorde zich aan
aan niets!
niets! Hij ijlde
ijlde nu
nu
deed wel met haar wat hij
terwijl zij....
zij ....
naar die andere, terwijl
dreef voor
voor haar
haaroogen,
oogen, terwijl
terwijl ze
ze roerloos
roerloos bleef
bleef staren
staren
Een floers dreef
kade, of
of ze toch
toch nog
nog wat
wat verwachtte....
verwachtte ....En
En zie, daar e,msklaps
eensklaps
naar de kade,
haar tranen
tranen heen.
heen. Dolf!
Dolf! Dus
Dustoch,
toch,nog
nogniet
nietweg,
weg, haar
haal'
lichtte het door haar
jongen!
kwam hij, op dit laatste moment; hij repte rich,
zich,
Uit de havenstraat kwam
in het
hetfladderende
fladderende grijs
grijs van
vanzijn
zijnoverjas,
overjas, kloek,
kloek, ietwat
ietwat
verbreed nu in
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plomp op zijn stevige
water kant, drong
drongzich
zich
stevige beenen. Hij naderde den waterkant,
speurden....
•••• Met
Met een
een gesmoorden
gesmoorden
door de menschenrijen, zijn oogen speurden
boog Minne
Minne zich naar voren, wenkend
kreet boog
wenkend als
als dol
dol met
met haar
haarverfonverfonfaaid zakdoekje.
zakdoekje. Nu
Nu zag
zag hij
hij haar, hij
hij zwaaide
zwaaide met de
de hand,
hand~ en
enzeze
faaid
wuifde weerom,
weerom, nog
nog eens
eens en
en nog
nog eens
eens en
en nog
nog eens
eens....
wuifde
•••• Haar arm bleef
ze
heen en
en weer
weerbewegen,
bewegen,werktuigelijk,
werktuigelijk, terwijl
terwijlhaar
haarwanhopige
wanhopige
ze heen
oogen
heel dat
dat lieve
lieve bekende
bekende van
vanzijn
zijngestalte,
gestalte,zijn
zijn
oogen hem
hem indronken, heel
stoeren blonden
blonden kop,
kop, het
hethelle
helleblauw
blauwvan
vanzijn
zijnoogen.
oogen.Waar
Waarwas
was hij
hij zoo
zoo
plotseling vandaan geschoten en waar
waar hield
hield hij
hij zich
zichzoolang
zoolang weg?....
weg? .••
De kade
kadç week aldoor terug.
terug. En
En hij
hij stond
stonddaar,
daar,op
opzoo
zooweinige
weinige meters
meters
heenging, heen moest uit
uit zijn
zijn vertrouwde
vertrouwde nabijnabijafstand,
afstand, terwijl
terwijl ze
ze heenging,
•••• 0,
maar het
het kon
kon niet!
niet! Het
Hetkon
konniet!
niet!
heid,
heid, wie
wie wist
wist voor
voor hoe
hoe lang
lang....
0, maar
Met een snik liet Minne haar
haar arm
arm zakken.
zakken. Flauw
Flauwonderscheidde
onderscheiddeze
ze
nog een glimp van zijn
zijn grijze
grijze jas. Waarom bleef
bleef hij daar staan? Waarom
Waarom
liet hij haar vertrekken?
vertrekken? Wankelend
Wankelend baande
baande ze
ze zich
zich een
een weg
weg tusschen
tusschen
zoo
vroolijk
leken
••••
Langs
de
smalle
menschen
door,
die
allen
menschen door, die alien zoo vroolijk Langs de smalle
looperbelegde gang bereikte ze haar hut;
hut;ze
zesloot
slootde
dedeur
deurachter
achterzich
zich
op den koperen
koperen grendel.
grendel.
Een stilte daalde hier op haar neer. Gedempt
Gedemptdrongen
drongenvan
vanboven
bovende
de
dekgeruchten door, dichterbij
dichterbij verward
verward geroep
geroep en
en geloop,
geloop, van
van reizireizigers die vanuit hun hutten
huttenbevelen
bevelengaven,
gaven, of
ofde
de eetzaal
eetzaal zochten.
zochten. Doch
Doch
dringend en onherroepelijk
onherroepelij k deunde
deunde tegen
tegen de
de wanden
wanden van
van de
de boot
boot het
het
durend
watergeklots,door
doorhet
hetronde
ronderaampje
raampje
zagze,
ze,hoe
hoewijdglanzig
wi;dglanzig
durend watergeklots,
zag
uitlei het
verder haar
haarscheidde
scheiddevan
vanhem.
hem.
in:del
het watervlak, dat al verder
de hutbank;
hutbank;de
dehanden
handenvoor
voorhet
hetgezicht
gezichtschreide
schreide
Ze zette zich op de
ze onweerhouden.
onweerhouden. Hoe meer
meer ze
ze zich
zich ging
ging indenken
indenkeninindat
datpijnlij
pijnlijke
ke
geval, te
te milder
milder vloeiden
vloeiden haar
haar tranen.
tranen. Tot ze
ze ten
ten laatste
laatste niet
niet meer
meer
geval,
ze dan
dan stil
stil voor zich uit
uit te turen,
turen, het
hetvochtig
vochtig gegekon. Lang
Langzat
zat ze
denken kon.
Haar oogen
oogen brandden
brandden in
inhaar
haarhoofd
hoofd
zakdoekje in de hand. Haar
worden zakdoekje
zou ze
ze er zeker
zeker uitzien.
uitzien. En
EnDolf,
Dolf,die
die
erbarmelijk zou
als wonden, bleek en erbarmelijk
kon geen huilende vrouwen uitstaan....
uitstaan ••••
Die gedachte liet niet meer van haar af. Ze
Ze knipte
knipte het
hetelektrische
elektrische
op, liet water loopen in het
het bassin,
bassin, bette
bette zich
zich de
de oogen.
oogen. Nauwelijks
Nauwelijks
ze in den
dim spiegel
spiegel zien,
zien, maar
maar nu
nuze
ze "het
deed viel
viel het
het mee.
mee. Al
Al zoo
zóó
durfde ze
durfde
.het deed
betrokken
zag
ze
de
laatste
dagen,
zoo
verweend,
dat
het
haar
weinig
betrokken zag
laatste dagen, zóó verweend, dat het haar weinig
zezich
zichvan
van mantel
mantelen
enhoed,
hoed,
Met trage
tragebewegingen
bewegingenontdeed
ontdeedze
meer trof. Met
dat als
als een
een kapje
kapje van
van bleekbruine
bleekbruinezijde
zijde zacht
zachten
en
borstelde het haar, dat
laklein hoofd lag, en besprenkelde zich
zich tenslotte met
met laglad om haar klein
vendelwater.
vendelwater.
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het leed
leed wel
weî een
eenoogenblik
oogenblikgemilderd,
gemilderd,
Hierdoor wat afgeleid, leek het
Het denkbeeld
denkbeeld
ze zon
zon erover
erover naar
naar de eetzaal te gaan voor den maaltijd. Het
ze
er te moeten
moeten aanzitten
aanzitten met
met onverschillige
onverschillige vreemden
vreemden lokte
lokteniet,
niet,liever
liever
bleef
bleef ze
ze hier
hier wat
wat lezen,
lezen, om
om zich
zich vroeg
vroeg te
te rusten
rusten te
te leggen.
leggen.
zocht den
den bundel
bundel schetsen
schetsen van
van de
deMaupassant,
Maupassant,onderweg
onderweg
Ze zocht
Dolfgekocht,
gekocht,ze
zewerd
werderdoor
erdoorherinnerd
herinnerdaan
aanzijn
zijngoedheid,
goedheid,zijn
zijn
door Dolf
hartelijke
vaak
_ deze
diejaren.
jaren.Opnieuw,
Opnieuw,alsalszoo
zoo
vaak
deze
hartelijke zorg voor
voor haar,
haar, alal die
inhaar
haareen
eenpijnlijk
pijnlijkverbazen
verbazenhoe
hoehij
hij
weken, weide
weldein
laatste vreeselijke weken,
haar dit
had kunnen
kunnen aandoen....?
aandoen ....? Ze
schouders, in
in een
een
haar
dit had
Ze schokte de schouders,
vermoeden.
kwellend vermoeden.

I11.
I.
Een poos had ze zoo gelegen.
gelegen. Hoe
Hoe lang?
lang? Hoe
Hoe kort?
kort? Ze
Ze wist
wist het
het niet.
niet.
niet verder
verder dan
dan de
de lectuur
lectuur van
van een
eenpaar
paar bladzijden,
bladzijden,van
van
Ze bracht het niet
zelf dwaalden haar gedachten af, als vogels, die
die aarzelend
aarzelend uitfladderen
uitfladderen
zelf
nog aarzelender
aarzelender terug te
te keeren.
keeren.
om nog
De boot,
boot, breed
breed en
enrompig,
rompig, maakte
maakte toch
toch vaart,
vaart, kalm
kalm snijdend
snijdend het
het
De lage
lage landen
landen langs
langs den
denstroom,
stroom,
grauwe water
water van
van de breede rivier. De
kleine huisjes,
huisjes, een
een enkele
enkele torenspits,
torenspits, verdwenen
verdwenen allengs,
allengs, als
als
met de kleine
weggewischt door
zilveren nevel die zich
zich spreidde
spreidde tot
tot aan
aan den
den
weggewischt
door den
den zilveren
verren kim.
Gedachtenleeg tuurde Minne
Minne door
door het
hetraampje
raampje van
van haar
haar hut. VerVernu nergens
nergens in.
in.Toch,
Toch,alalwerkten
werktenhaar
haarhersens
hersens
diepen
deed ze zich
zich nu
diepen deed
niet klaar,
klaar, de beklemming liet
liet niet
niet af.
af. In
Indie
dieeindelooze
eindeloozewatermassa
watermassa
meende
vinden een
eén afspiegeling
afspiegeling van
van de
de eindeloosheid
eindeloosheid van
van het
het
meende ze te vinden
eigen verdriet, en
en maar
maar vaag lichtte zijn belofte.
belofte.Wanneer
Wanneerzou
zouhij
hijhaar
haar
komen terughalen....?
terughalen ....?
ze omvat
omvat den
den brief,
brief,
In haar
hield ze
haar handen,
handen, die ze zelve klam voelde, hield
die Dolf
Dolf haar
haar gaf
gaf terwijl
terwijl hij
hij haar
haar naar
naar de boot bracht.
bracht. Zij
Zij lijdt
lijdt evenevenje dit geschreven,
geschreven,
zeer als
als jij,
jij, had
had hij
hij gezegd,
gezegd, als een verwijt. Ze heeft je
nam
wil je het lezen als je op zee bent? Nee,
Nee, ze
ze las
las het
het nu
nunog
nogniet,
niet,alalnam
ze
het uit
uit haar
haar taschje.
taschje. Wat
Wat kon
kon die
dieindringster
indringster haar
haar te
te zeggen
zeggen
ze het
hebben
....?
hebben....?
Weer
enkel grijze
grijze lucht
lucht boven
boven
Weer zochten
zochten haar
haar oogen
oogen den einder af, enkel
zeil,
het grijze
grijze land,
land,soms
somsde
deromp
rompvan
vaneen
eenandere
andereboot,
boot,i~ts
ietsals
alseen
een zeil,
ver
roetige rook
rook uit
uit de
de eigen
eigen zwarte
zwarte schoorsteenpijp.
schoorsteenpijp.
ver weg, en dan de roetige
Het vlotte
vlotte niet,
niet,
Ze
trachtte te lezen. Het
Ze sloeg
sloeg opnieuw
opnieuw het
het boek op, trachtte
te zeer kwelden de oude gedachten. Hoe
Hoe was
was het
het toch
toch gekomen
gekomenen
enzoo
zoo

VROUW DIE WACHTTE
DE VROUW

125
125

ineens....?
ontstond het
ineens
....? Of ontStond
het integendeel
integendeel heel
heel geleidelijk,
geleidelijk, had
had ze
zeenkel
enkel
gedroomd
ze eruit
eruit wakker
wakkerschrikte....?
schrikte ....?
gedroomd met open oogen, totdat ze
iivieedoogenloosklaar,
klaar,alsalseen
eenbont
bonten
en barok
barok schilderij,
schilderij, stond
stond het
Meedoogenloos
haarrug,
rug,alsof
alsofze
ze
armzalig verloop voor haar op.
op. Instinctief
Instinctiefrechtte
rechttezezehaar
verdedigen moest,
zich verdedigen
moest, doch
dochgelij
gelijkk al begreep ze het onnoodige van dit
gebaar. Een pijnlijke trek
trek kwam
kwam op
op haar
haarbleek
bleekgezicht.
gezicht.
Vaag
dat vermoeden
vermoeden aan
aan eigen
eigen tekortkomingen.
tekortkomingen.
Vaag dook
dook weer
weer op dat
ze telkens
telkens kleine
kleinekwesties
kwestiesgehad
gehadom
omononDen heelen zomer hadden
hadden ze
dat haar
haarvaak
vaakzoo
zoo ongeduldig,
ongeduldig,
beduidendheden.
toch, dat
beduidendheden. Wat was het toch,
zoo bits en ongedurig deed zijn tegen hem,
hem, terwijl
terwijl ze
ze hem toch
toch alleen
alleen
buiten alle maten van hem hield....?
Vooral zijn stugge werkwerklief had, buiten
hield ....? Vooral
tegelijkvlijmend
kvlijmendhaar
haaronredelij
onredelijkheid
kheid
buien
prikkelden haar,·al besefte zetegelij
buienprikkeldenhaar;albesefteze
hem' ten
ten laatste
laatste niet meer uitstaan
Ze kon hem
uitstaan z66,
zóó, machinaal
machinaal rondbeenend
rondbeenend
door de kamer
kamer met
metstarre,
starre,als
alsafwezige
afwezigeoogen
oogendie
diehaar
haartegenwoordigtegenwoordigheid nauwelijks
koesterde zelfs
zelfs een zonderzondernauwelijks schenen
schenen te bemerken. Ze koesterde
papieren die
die hem
hem van
van haar
haar
linge
linge haat tegen al die stomme boeken en papieren
afhielden,
eindelooze drukproeven,
waarover hij
geafhielden, tegen
tegen de eindelooze
drukproeven, waarover
hij met gefronste wenkbrauwen uren gebogen
gebogen zat. Zóó
Zóó dreef
dreef ze
ze zich
zich ten
ten slotte
slotte
op
tot een
een radelooze
radelooze zenuwspanning,
zenuwspanning,die
dieze
zeuitte
uittedoor
doorhem
hemteteirriteeren
irriteeren
6p tot
- kleine
een
kleine onwilligheden,
onwilligheden, plagerijen
plagerijen van
vanallerlei
allerleiaard,
aard,met
met diep-in een
wreede
eigen doen,
doen, en
en een
een fel
fel vverlangen,
hij plotseplotsewreede pijn om het eigen
erlangen, dat hij
Hij
ling zou opstuiven, haar schudden bij de schouders, haar slaan....
slaan •••• Hij
Als hij
hij eindelijk
eindelijk het
het geduld
geduld verloor,
verloor, sloot
sloot hij
hij zich
zich op
op
deed dat nooit. Als
of erger,
erger, liep
liep hij
hij de
dedeur
deuruit.
uit.Dadelijk,
Dadelij k,slonk
slonkdan
dan
in zijn werkkamer, of
haar opwinding, bleef er enkel berouw,
berouw, een
een wanhopige
wanhopige spijt over
over de
de
luttele dagen
dagen later
later zich
zich het
hetzelfde
zelfde
eigen onbeheerschte
onbeheerschte luimen.
luimen. Tot, luttele
allengs al langer mokken bleven.
bleven.
herhaalde, waarbij ze beiden allengs
bezinnen.
Pijnlijk rimpelde Minne het voorhoofd, in het martelend bezinnen.
Ja, heel
heel dezen
dezen heeten
heetenzomer
zomerleek
leeklouter
louteroneenigheid
oneenigheidgeweest!
geweest!Een
Een
ja,
uittrok, naar
naar
verruiming eigenlijk, toen hij er voor een veertien dagen uittrok,
zèe, om studies te maken
maken voor
voor een
een werk.
werk. Zooals
Zooals altijd,
altijd, als
als hij
hij op
opreis
reis
met dit
dit nog
nog te
te doen
doenen
endat
datnog
nogaan
aantegeven,
tegeven,
ging, haastig en verlaat, met
haar,
kort afscheid.
afscheid.Maar
Maarditmaal
ditmaalverzuimde
verzuimdehij
hijzelfs
zelfshaar.
namen ze een kort
te zoenen....
zoenen •••• en
enook
ookzij
zij deed
deed het
hetniet,
niet,liet
liethem
hemuiterlij
uiterlijk
onbehartelijk te
k onbewogen gaan.
de deur
deur achter
achterhem
hemdicht
dichtsloeg,
sloeg,besefte
beseftezezehaar
haar
wogen
gaan. Toen de
eigen tekortkoming
tekortkoming en
en zijn
zijn onverschilligheid.
onverschilligheid.Was
Washet
hetdan
danalalzoo
zoover
ver
bittere kilheid
kilheid overviel
overviel haar
haar daarna.
daarna.
tusschen hen? Een bittere
latereenkort
.kortbriefje
briefjevan
vanhem:
hem:ofofzezewilde
wildeover
overkomen;
komen;
Eenige dagen latereen
zeewind zou
zou wel
wel haar
haarbooze
boozebuien
buienverwaaien!
verwaaien!
de frissche zeewind
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Klaar heugde
heugde Minne
Minne haar
haarverontwaardiging
verontwaardiging over
over dat
datzinnetje.
zinnetje.
Klaar
Alsof
Alsof dus de schuld
schuld schuilde
schuilde bij
bij haar
haar alleen!
alleen! Gewild-koel
Gewild-koel antwoordde
antwoordde
Ditlaatste
laatstezag
zagze
ze nu
nuals
als
ze, dat
dat het
het haar
haar rustig
rustigthuis
thuisalleen
alleenbest
bestbeviel
beviel.. Dit
ze,
was
haar fout.
fout. Hij
Hijbleef
bleefaan
aanzee,
zee,en
enclåk,
dààr,daar
daarbegon
begonhet.
het.OfOfwie
wieweet,
weet,was
haar
het al
allang
zoo vex—.
ver •.•• In elk geval, hij riep haar,
haar, en
en ze
ze kwam
kwam niet.
niet.
het
lang zoo
Sleurig sleepten voor
voor haar
haar die
die dagen
dagen van
van zomerloomte
zomerloomte voort.
voort. Haar
Haar
weigering berouwde
ze naar
naar hem
hem zijn
zijn toegegaan.
toegegaan. KopKopberouwde haar,
haar, graag
graag zou
zou ze
weerhield haar. En
En terwijl
terwijl ze
ze lusteloos
lusteloos de trage
trage uren
uren ververpigheid weerhield
knoeide
knoeide tusschen
tusschen de stapels
stapels boeken,
boeken, de
de krantenknipsels
krantenknipsels en
en halfbehalfbeschreven vellen in zijn werkkamer, waar het nog het minst
minst bróeiirig
broeiërig
vrij .... o,
0, ze
ze gaf
gaf de andere
andere wel
wel gemakkelijk
gemakkelijk spel.
spel.
aanvoelde, liet ze hem vrij....
De nagels gedrukt in de
de handpalmen,
handpalmen, z66
zóó riep
riep Minne
Minne voor
voor rich
zichop
op
bekentenis van
van later,
later,die
diezinnen,
zinnen,amper
ampereerst
eersttot
tothaar
haardoorgedrondoorgedronzijn bekentenis
gen. Hoe ze, een oogenblik,
oogenblik, dwaselijk
dwaselijk nog
nog hoopte
hoopteop
opeen
eenmisverstaan,
misverstaan,
grap .... Doch
Doch iets
ietsonzekers,
onzekers,een
eenvreemde
vreemdeverlegenverlegeneen misplaatste grap....
anders zoo
zoo frank, zoo
zoo open,
open, deed
deed het
het haar
haarwel
wel bebeheid in zijn stem, anders
seffen. En eensklaps begrijpend, barstte ze
ze toen
toen uit
uit in
in snikken,
snikken,raderadewoord van
van verwijt
verwijt of
of verweer....
verweer ....
loos, zonder één woord
dit herdenkn,
herdenkèn,dedetranen
tranenlangs
langsdedewangen.
wangen.
Ook nu drupten haar,bij dit
Ze balde de handen,
handen, ze
ze verachtte
verachtte zichzelve
zichzelve om
om haar
haar zwakte,
zwakte, haar
haaronontranen, kon
kon ze
ze niet
niethaten,
haten,niet
nietvergeten,
vergeten,
macht. Vergoot ze dan enkel tranen,
inplaats van zich over
over te
te geven
geven aan
aan laffe
laffe droefenis?
droefenis? Hij
Hij versmaadde
versmaadde
bleefzich
zichaan
aanhenz
hem
haar, verstootte haar voor
voor die
die andere,
andere, en
enzij,
zij,zezebleef
meer dan
dan ooit!
ooit! Dat
Dat ze
ze zich
zich
vastklampen, ze hield nog aldoor van hem, meer
liet bewegen tijdelij
tijdelijkk hem
vond immers
immersalleen
alleenzijri
zijn
hem alleen
alleen te laten, vond
grond hierin, dat ze
ze zelve inzag dat blijven niet baatte, het
het hem
hem inteintehe~ngaande
de
gendeel
dreef tot
tot die
die andere.
andere.Omdat
Omdatheengaan
gendeel verbitterde, nader dreef
eenige
eenige kans
kans bleef hem te herwinnen.
ûch herherLater, weer bij haar terug, zou
zou Dolf
Dolf in
in evenwicht
evenwicht raken,
raken, zich
vinden
hem toch
toch boven
boven alles
alles ging.
gie.g. Tot
Tot
vinden in
in zijn
zijn werk,
werk, zijn
zijn kunst, die hem
zoolang moest
moestze
zewachten,
wachten,ininLonden,
Londen, bij
bij NeU,
Nell, haar getrouwde oudere
zoolang
oudere
zuster. Daar zou hij haar halen....
halen ....
wat hij beloofde deed
Ja, hij
hij kwam
kwam haar halen, hij beloofde het. En wat
hij
hij.
hij. Nog
Nog bij
bij het wegbrengen op ,de
fie boot,
boot, zij
zij samen
samen in
in de hut, had hij
haar in
herhaald: het
het zou
zou alles
alles terecht
terecht
in zijn
zijn armen
armen genomen, het stellig herhaald:
moest het zelve bedwingen. Begrijp je, zei hij, blijf
blijf je hier,
komen,
komen, ze moest
overspannen. Ga
Ga jejeweg,
weg,
dan
dan is
is het eIken
eiken dag ellende, we zijn beiden overspannen.
dan
worden
we
weer
onszelf.
dan
Misschien
Ze
Misschien was
was die
die opvatting
opvatting zoo
zoo kwaad
kwaad niet,
niet, dacht
dacht Minne nu. Ze
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zou
Londenvertellen,
vertellen,eens
eenswat
watafleiding
afleidingnoodig
noodigtetehebben.
hebben.Zóó
Zoo
mi. ininLonden
Het mocht
mochtdan
danlaf
lafzijn,
zijn,op
opDolf
Dolfbleef
bleef
hopeloos stond het er
er niet
niet voor!
voor! Het
ze haar vertrouwen stellen.
stellen.
In een snelle wisseling van stemming waande ze zich werkelijk opopze
gemonterd,
krachtiger hief
hutbank. Kom,
Kom, ze
gemonterd, veer
veerkrachtiger
hief ze
ze zich
zich van
van de hutbank.
begaf zich nog wat aan dek, straks
straks werd
werd het
hetdaarvoor
daarvoortetedonker.
donker.
Rap nam ze haar mantel, sloeg
sloeg een sluier om haar haren.
haren. Eer
Eerze
zede
de
hut verliet, blikte
blikte ze
ze nog
nog eens
eens in
in den
den spiegel,
spiegel, verbeeldde
verbeeldde ze
ze het
het zich
zich
dat ze er al beter
beter uitzag....?
uitzag••••?
uur in
in
Aan dek trof ze weinig passagiers,
passagiers, de
de meesten waren op dit uur
de eetzaal.
eetzaal. In het
het nuchtere
nuchterelicht
lichtslonk
slonkdadelijk
dadelijkhaar
haaropgeschroefde
opgeschroefde
ze de
de eigen
eigen verweendheid;
verweendheid;als
als iets
ietsarmearmeopgewektheid, sterk
sterk voelde
voelde ze
lijks
haar alleene
alleene gestalte.
gestalte.Een
Eenforsche
forschewind
wind
lij ks kwelde
kwelde de
de tengerheid
tengerheid van haar
blies om
om haar en tegen
tegen haar
haar heete
heete oogleden.
oogleden. Ze
Ze huiverde
huiverde in
in haar
haar
blies
mantel, terwijl ze uitkeek
uitkeek naar
naar een
een beschut
beschutplekje
plekjeom
omdaar
daareen
eenpoos
poos
hut minder
minder lang
lang hj
lijken
te blijven, opdat de eenzame nacht in de hut
ken zou.
Op een bank voor de machinekamer zaten naar het uiterlijk
uiterlijk EngelEngelschen, een heer en dame.
dame. Minne
Minne drentelde
drenteldeeen
eenpaar
paarmaal
maallangs
langs hen,
hen,
landaard te
te
hopend eenige
eenige woorden
woorden op te vangen, om zich van hun landaard
Beidenbleven
bleven
vergewissen;
vergewissen; ze
ze wilde
wilde landgenooten
landgenooten nu liefst mijden. Beiden
evenwel
gedoken in
in sjaals
sjaals en
en plaids,
plaids, roerloos
roerloos
evenwel zwijgen,
zwijgen, tot
tot aan den kin gedoken
floersige water.
Dan zette
zette ze zich
een
turend over
over het
hetfloersige
water. Dan
zich besloten op een
hoekje van de bank,
bank, naast
naastden
denEngelschm,an,
Engelschman, en
en staarde
staardeook
ookvoor
voor zich
zich
heen, naar het
het water
water dat
datdeinde,
deinde,de
devergrauwende
vergrauwendeoevers.
oevers.
in Londen,
Londen,
Vanzelf
gedachten de aankomst
aankomst in
Vanzelf verkenden
verkenden al
al haar gedachten
morgen
•••• Nell en
en Jack,
Jack, in
indrie
driejaren
jarenzag
zagzij
zij ze
ze niet.
niet.Samen
Samenmet
met Dolf
morgen....
logeerde ze er het laatst, in het prille voorjaar. Een sterke heugenis logerdzhtas,ineprlvoj.Estkehugni
zonnegoud plassend
plassend over
over vlakke
vlakke
bleef haar daarvan bij van overdadig zonnegoud
groene
ken, doorademd van
van meidoorngeur.
meidoorn geur • Meidoorn,
Meidoorn, waar
waar hij
hij
groene par
parken,
••••
zooveel
zooveel van
van hield
hield....
Met een schok
schok sloegen
sloegen haar
haar gepeinzen
gepeinzen terug
terugop
ophaar
haarleed.
leed.Ze
Zebebesefte het met onwil, moeizaam zinnend op iets dat
dat er
er een
een wending
wending aan
aan
kon geven. Zóó afgemat voelde ze
schrikte. Draaize zich, dat ze er van schrikte.
da~ aldoor haar gedachten terug
terug in
in het
het oude
oudespoor?
spoor? Rustig
Rustigmoest
moest
den dan
nu het
het hoofd
hoofd te
teleunen
leunen aan
aan een
eensterken
sterkenschouder,
schouder, zich
zich tete
het zijn,
zijn, nu
kunnen uiten....
uiten••••
Haar blikken streken
streken langs
langs den
den Engelschman
Engelschmannaast
naasthaar,
haar,ze
zestelde
stelde
zich voor dat ze hem kende,
kende, dat
dat het
hetwerkelijk
werkelijkzoo
zoo gebeurde.
gebeurde.Hoe
Hoehij
hij
spreken, broebroeluisteren zou in zwijgenden aandacht, en dan met haar spreken,

128

DE VROUW DIE WACHTTE

derlijk beschermend, tot
tot de
de dingen
dingen zoo
zoo erg
erg niet
niet meer
meer leken;
leken;zij
zij dicht
dicht
naast hem, haar wang tegen zijn
zijn ruige jas....
jas .... Doch
Dochnu
nuhij,
hij,bleek
bleeklangs
langs
in een
een
haar blikkend,
zijn, ook
ook in
blikkend, met
met neusgeluid
neusgeluid een
een vraag
vraag richtte
richtte tot zijn,
sjaal
gewikkelde
gezellin,
verschrompelde
plotseling
die
fantasie,
sjaal gewikkelde gezellin, verschrompelde plotseling die fantasie,
bleef er enkel wrange
wrange schaamte
schaamte om
om het
heteigen
eigendwaas
dwaas verlangen,
verlangen,dien
dien
aldoor keerenden drang
drang naar
naar vertroeteling,
vertroeteling,een
eenaanhankelijkheid
aanhankelijkheiddie
die
tot zwakheid
zwakheid werd. Dat
Datmoest
moestveranderen,
veranderen,sterk
sterkwilde
wildezezezijn!
zijn!
Onwillekeurig schoof ze
Om zich
zich een
een houding
houdingtetegeven,
geven,
ze verder
verder af. Om
dat op
ophaar
haarschoot
schootlag.
lag.Daarbij
Daarbijviel
vielhaar
haaroog
oogop
op
opende ze het taschje dat
het paarse envelop,
envelop, in een der vakjes
vakjes gestoken: den
den brief
briefvan
Linet
van Linet
van Lijnden.
Wrevelig werd
werd ze
ze zich
zich de
de prikkelende hitte bewust, die haar
haar doordoorWrevelig
voer. En meteen,
meteen, overweldigend,
overweldigend, omstonden haar
haar weer
weer alle
alle de
de ververdrongen herinneringen, als
als gretige,
gretige, begeerige
begeerige beesten.
beesten. Lezen
Lezenmoest
moest
ze hem, dien brief!
brief!
Toch opende ze het omslag niet, bleef het in de hand
hand houden.
houden. Ze
Ze
beschouwde
achterover hellende
hellende schrift van het
het
beschouwde het
het spitse, ietwat achterover
ze den
den brief
brief
adres, totdat haar
haar oogen
oogen vochtig werden,
werden, en dan sloot
sloot ze
weer in het taschje.
taschje.
ze voor zich uit te turen,
turen, allengs
allengs vielen
vielen
Kouwelijk ineengedoken
zat ze
ineengedoken zat
haar gepeinzen stil bij het eentonig
eentonig machinegestamp.
machine gestamp. Het
Hetscheen
scheenhaar
haar
vaart
toe, dat er zoo een korte wijle
wijle verstreek,
verstreek, als
als de
de boot
boot aanving
aanving in vaart
te minderen, eindelijk
eindelij k stopte.
stopte.
Hoek van Holland!
~ruk gedoe
gedoe aan
aan van
van iniaden;
inladen;van
vanbeneden
beneden
Aanstonds
Aanstonds ving
ving er een druk
kwamen,
meerdere passagiers
passagiers kijken.
kijken. Minne,
Minne, de
deoogen
oogen
kwamen, verveeld, meerdere
in het
hetonregelmatige
onregelmatigegezicht,
gezicht,waaraan
waaraande
devolle
volleblee
bleekschuw-vragend
schuw-vragend in
kroode mond en weeke
weeke kin
kin iets
iets kinderlijks
kinderlijks verleenden,
verleenden, speurde
speurde over
over
het gewoel
gewoel heen naar de
de smalle
smalle strook
strook land,
land, het zeedorp. Verderop
•••• In
In een
een half
half uur
uurvoerde
voerde de
de trein
treinhaar
haarterug
terugnaar
naar
ergens
ergens het station
station....
••••
stad
stad....
Onverwacht,
duizeling, overviel
overviel haar
haar het
het heet
heetbegeeren
begeeren
Onverwacht, als
als een duizeling,
ze de
de ververterug te keeren
keeren naar
naar hem.
hem. Met
Met beide
beide handen
handen omklemde
omklemde ze
Het kon
kon niet,
niet, het
hetmocht
mochtniet,
niet,
schansing, haar adem bewoog haar
haar borst. Het
Zewenschte
wenschtezich
zich
hij verlangde immers niet
niet haar
haar bij
bij zich
zich te
te hebben....
hebben ••••Ze
zezich!
zich!
niet aan hem op te dringen,
dringen, hoog
hoog houden
houdenmoest
moestze
Door dit armelijke heen,
heen, rees
rees scherp
scherp voor
voor haar
haar op
opzijn
zijn blonde
blondekop
kop
en stoere gestalte,
gestalte, zijn
zijn goedig-spottend
goedig-spottendkij
kijken.
Alseen
eengolf
golfsloeg
sloeghet
het
ken. Als
over
haar verstandelijk
verstandelijk redeneeren
redeneeren te niet.
niet. Enkel,
Enkel,
over haar, maakte al haar
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schrijnend, docrvoelde
doorvoelde ze dat
dat ze
ze smachtte,
smachtte, hunkerde
hunkerdenaar
naarzijn
zijn nabijheid. En terwijl ze, als
als verlamd
verlamd door
door de
de eigen
eigen tegenstrijdige
tegenstrijdige aandoeaandoedenken aan
aan een
een hond,
hond,
ningen roerloos bleef staan, moest ze plotseling denken
dien ze als
als kind
kind bezat,
bezat,en
endie
diedoor
doorhaar
haarvader
vader
werd
weggegeven,
werd
weggegeven.,
dier, ondanks
ondanks den
den verren
verren afafomdat hij iemand had gebeten. Hoe het dier,
was komen terugloopen.
terugloopen. Heel
Heel zeker
zeker meende
meende ze
ze nu
nu aan
aan
stand, telkens was
zichzelve
z.ulk een
een hond
hond door
door alles
alles heen
heen
zichzelve te
te toetsen
toetsen den
den drang,
drang, die zulk
terugdrijft naar het
het oude
oude thuis.
thuis.
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"Je
gaat naar
naar Engeland,
Engeland,heb
hebik
ikgehoord,
gehoord,en
ennu
nuwou
wouikikjejezoo
zoograag
graag
„je gaat
even zeggen
zeggen hoe
hoe innig
innig ik
ik hoop
hoop dat je het er
even
er niet
niet alal teteeenzaam
eenzaam zult
zult
nie~ ongelukkig voelen zult. Ik
Ik mag
mag wel
wel „je"
"je"zeggen,
zeggen,
hebben en je er niet
zoo dikwijls
dikwijls over
over je
je gesproken,
gesproken, dat
datikikheelemaal
heelemaal
niet? Dolf heeft me
me zoo
je een vreemde voor me bent.
bent. 't'tIsIszoo
zoojammer
jammer
niet het
het gevoel
gevoel heb dat
dat je
ontmoet hebben,
hebben,we
we zouden
zoudendan
dananders
anderstegenover
tegenover
dat we elkaar niet ontmoet
we
elkaar hebben
hebben gestaan
gestaan en
en er
erzou
zouvan
van allerlei
allerlei uitgesproken
uitgesprokenzijn,
zijn,dat
datwe
nu voor ons
ons houden.
houden.
ken je
je me
me wel
wel een beetje,
beetje,
Wil je me gelooven, al ken je me
me niet,-of
niet,—of ken
na wat
wat jejezoo
zooalalvan
vanmij
mijhebt
hebtgehoord?
gehoord?—
- dat
datik
ikheel
heel bedroefd
bedroefd ben
ben
ik
dat dit alles zoo
en dat
datik
zoo gekomen
gekomen is,
is. in
in zekeren
zekeren zin
zin door
door mijn
mijn schuld
schuld en
alles
droef voor
voor je
je te
te maken.
maken. Maar
Maarikik
alles zou
zou willen
willen doen
doen om dit minder droef
kan niets doen voor jou
jou en
en voor
voor hem
hem ook
ook heel
heel weinig
weinig maar.Fli;
maar. Hij was
wasalal
dien tijd gewend jou om en bij zich te hebben jejehebt
hebtvoor
voorhem
hemgegeheeft behoefte
behoefte aan
aan een
een vrouw
vrouw
zorgd hij zal je iederen dag missen. Hij heeft
kunnen zijn;
zijn;en
en
om zich heen en ik zal maar zoo heel zelden bij hem kunnen
kunnen vragen
vragen om
om te
te blijven.
blijven.
toch zou ik je niet kunnen
Wat is het leven toch moeilijk
moeilijk en indroef! ik
Ik zit
zit daar
daarin
inhet
hetmooie
mooie
comfortabele
en voel
voel me
me daarin
daarin diep
dieponbevreonbevrecomfortabele huis
huis van mijn ouders en
zoudt zoo
zoo graag
graag
digd en ongelukkig.
ongelukkig. En toch moet
moet ik
ik er
er blijven
blijven en jij zoudt
je 't moet.
niet weggaan en voelt dat
dat je
Ik hoop Minne,
Minne, dat
dat het
heteen
eentroost
troostvoor
voorjejeis,
is,dat
datde
deherinnering
herinneringjeje
blijft aan een tijd van
van mooi
mooi volkomen
volkomen geluk
geluk met
met een
een kunstenaar
kunstenaarals
als
dat niemand
niemand je
je ooit
ooit kan
kan afnemen.
afnemen.
Dolf, want de herinnering is iets, dat
Ik
kan het
het jejezoo
zoo allemaal
allemaal niet
niet schrijven,
schrijven, en toch
toch hoop
hoop ik
ik dat
datjejeme
me
ik kan
veel,Minne!
Minne!En
Enwie
wieweet,
weet,als
alsjijjijweg
wegbent,
bent,
begrijpen zult;
zult; ik
ikbenijd
benijdjejeveel,
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of niet het verlangen naar jou komt, en....
en •.•• nee,
nee, laat
laat ik nu
nu niet
niet over
over de
de
gaan spreken.
spreken. In ieder geval hoop ik, dat „de
toekomst gaan
"de lange nacht"
nacht"
voor jou nog lang niet
met komen
komen gaat,
gaat, en
en dat
datjejeblijft
blijftgelooven
geloovenin
inde
detoetoedenk niet te hard over me."
komst. Een goeie reis, en toe, denk
me:'
Dan volgde
volgde enkel als handteekening,
hándteekening, de
de voornaam:
voornaam: Linet.
Linet. Geen
Gee.
aanhef stond er boven dezen brief
brief van vrouw
vrouw tot
tot vrouw.
vrouw.
Een oogenblik bleef
bleef Minne
Minneonbewegelij
onbewegelijk
zitten,als
als liet
liethet
hetgelezegelezek zitten,
ne haar volmaakt onverschillig. In
In haar wit gezicht vertrok geen trek,
trek,
de oogen blikten
onbewogen in
in het
het groeiende
groeiendegrijs
grijs van
van water
water en
en lucht.
lucht.
blikten onbewogen
Ze hoorde de machine
machine stampen,
stampen,golfjes
golfjesklotsen
klotsentegen
tegenden
denboeg.
boeg.Ergens
Ergens
dichtbij gierde de wind om
om een
een hoek
hoek met
met korte
kortefelle
felle vlaagjes.
vlaagjes. VrouVrouwenrokken ritselden langs haar, een helle lach schaterde
sçhaterde op. En dan
dan
klonk de stem van een man, een diep donker
donker geluid
geluid dat
datop
opzijn
zijnstem
stem
geleek
....
g elee k....
Een
rukje zat ze recht en
en
Een rilling
rilling voer
voer door
door haar
haar heen.
heen. Met
Met een
een rukje
kneep en 'verfrommelde
papier in
in haar
haar koude
koude hand.
hand.Ze
Zeondergiag
ondergü~g
verfrommelde het papier
maar één gewaarwording, die van haat tegen
tegen de
de vrouw
vrouw die
die haar
haar dezen
dezen
brief
zekeren, verfoeilij
verfoeilijken,
brief. Haai
Haat
brief schreef, dezen zekeren,
ken, goedbedoelden brief.
ook tegen Dolf, omdat hij dit las en goedkeurde, het haar geveaoktegnDlf,mdahijsengokurd,htaevn
durfde!
durfde!
Duidelijk,
alsof hij zelf naast haar stond,
stond, meende
meendeze
zenog
nogzijn
zijnwoorwoorDuidelijk, alsof
den te hooren: je moet haar brief pas lezen op de boot....
boot .... ik ben
ben er
er
zeker van, dat je
je daarna
daarna gunstiger
gunstiger over
over haar
haar zult
zultoordeelen.
oordeelen.
0,
dathij
hij zoo
zóó verkeerd
verkeerd las,
las, zóó
zóó verkeerd
verkeerd begreep!
begreep! Uit
Uit elk
elk woord
woord
0, dat
immers sprak de
de triomf
triomfvan
van haar
haardie
diezegevierde,
zegevierde,die,
die,goedgunstig,
goedgunstig,
troostwoorden rièhtte
richtte tot een
troostwoorden
een overwonnene,
overwonnene, in het
hetstreelend
streelendbesef
besef
van eigen zegepraal. 'En
dom, aartsdom
aartsdom van
vanhaarzelve,
haarzelve, toe
toetetegeven
geve.
En dom,
aan zijn wensch, zij
zij het voor
voor tijdelijk,
tijdelijk, hem
hem en
en zijn
zijn huis
huisteteverlaten!
verlaten!
Maar nog was het niet te
te laat,
laat, nog
nog kon
kon ze
ze terug,
terug,zoolang
zoolangde
deboot
boothier
hier
aan den Hoek stopte
stopte voor
voor het
het inladen....
inladen ....
Door de opwinding heen, die
die haar
haar tenger
tenger lichaam
lichaam deed
deed beven
beven en
en
haar adem sneller gaan, besefte Minne klaar
klaar daartoe
daartoe nooit
fl.ooit in
in staat
staattete
zullen zijn. In enkele
enkele oogenblikken
oogenblikken maakte
maakte ze
ze heel
heel dien
dien tocht
tocht in
inden
den
geest door: ze zag zichzelve schichtig, een vluchtelinge, de
de boot
bootververlaten, den weg zoeken
den trein,
trein, door
door het
het
zoeken naar het station, ijlen, in den
avondduister
.... Daarbij aldoor
aldoor die
die martelende
martelende onzekerheid,
onzekerheid, hoe
hoe hij
hij
avondduister....
dit zou opnemen....
opnemen .... hoe
hoe ze
ze hem
hem treffen
treffen zou,
zou, ginds,
ginds,alleen,
alleen,of....
of....Ze
Zezag
zag
zich
aankomen aan het
het roezige
roezige groote-stadstation,
groote-stadstation, wachten
wachten op
op een
ee.
zich aankomen
tram, eindeloos wachten, met gestadig,
gestadig, diep-in,
diep-in, die
die knagende
knagende onrust.
onrust.
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Ten slotte haar komen
komen in
in het
het huis
huis over
over de
deweilanden.
weilanden. Daar
Daarwas
was het
het
doodsch en donker, de oude meid dommelend in de keuken.
keuken. En
En opopnieuw
het folterende
folterende wachten
wachten in
in het
hetzwijgende
zwijgende huis,
huis,
nieuw het wachten, het
met als eenig vooruitzicht de
de stelligheid
stelligheid van
van zijn
zijn misnoegen....
misnoegen ....
Met een ruling
rilling schudde ze het viiiocn
viiioen van
van zich,
zich, haar
haar hart
hartbonsde
bonsde
van het intens
intens verbeelden.
verbeelden.Nee,
Nee,ze
zewou
wouererniet
nietvercfer
verder aan
aan denken!
denken!
ze den
den gekreukten
gekreuktenbrief
brief
Eensklaps kalmer, als ontnuchterd, streek
streek ze
glad, borg dien in
het taschje.
glad,
inhet
taschje. Onwezenlij
Onwezenlijkk keek ze rond zich.
zich. Een
Een
vochtige
meende een
een ziltheid
ziltheid
vochtige nevel
nevel breidde
breidde ûch
zich over
overhet
hetwater.
water. Ze meende
Ofhij
hij nu
nuaan
aanhaar
haarzou
zoudenken,
denken,hoe
hoeeenzaam
eenzaa.m
te proeven in den
den wind.
wind. Of
ze wezen moest op dezen avond
....? Hij was het toch
toch die
die haar
haar dit
ditaanaanavond....?
deed, dacht ze verbitterd,
verbitterd,en
endie
diegeen
geen deernis
deernishad
hadgetoond
getoondvoor
voorhaar.
haar.
Geen
deernis...., geen
geen deernis...
deernis ...., stampte
·stampte de
de machine.
machine. Maar
Maar dien
dien
Geen deernis...
avond dan,
dan, toen
toen ze
ze eindelij
eindelijkk ertoe besloot naar London
London te gaan,
gaan, snikte
snikte
hij, het hoofd op de tafel....
tafe!.. .. En
En nog
nog een
een keer,
keer, zij
zij samen
samen in
in zijn kamer,
kamer,
bij zonsondergang
.... onduldbaar
onduldbaar toen
toen hem
hemzoo
zoo klein
klein te
te zien
zien en
en gebrogebrozonsondergang....
dat hij
hij nog
nog van
van haar
haal;'hield.
hield.
ken, het leek het wreedste
wreedste van
van alles,
alles, dat
Toch, hij liet haar
haar vertrekken!
vertrekken!
Minne verhardde
verhardde zich.Wat
zich. Watbeteekenden
beteekendenzijn
zijnkorte
kortebuien
buienvan
vandroefdroefheid vergeleken bij haar leed? Eiken
EIken dag der
der laatste
laatste weken
weken waren
warenvoor
voor
haar een
een marteling
marteling opnieuw,
opnieuw, aldoor
aldoor Linet's
Linet'sbrieven,
brieven,die
diehatelij
hatelijke
ke
paarse
en zijn
zijn gretig
gretig reiken
reiken er
er
paarse omslagen
omslagen met
met het spitse handschrift, en
naar, wat hij dan weer
weer trachtte te
te bemantelen
bemantelen door
door den
den brief
briefniet
niettete
lezen, dien kwasi-onderschillig
kwasi-onderschillig te
te laten
latenglijden
glijdenin
inzijn
zijnjaszak.
jaszak.Nog
Nogwat
wat
kamer ....
dr2len,
dralen, en weg er mee naar zijn kamer....
Linet had het zelfs zóó ver gedreven, hem thuis
thuis op
op te
te zoeken.
zoeken. Dolf
Dolf
verzocht haar te blijven, omdat de andere
andere graag
graag eens met haar praten
praten
ze
zou
.... Hartstochtelij
Hartstochtelijkk sloeg ze zijn verzoek af, nooit,
nooit, nooit
nooit wilde
wilde ze
zou....
haar zien!
zien! Hoe
haar uitloopen
uitloopen als
als in
in een
een
Hoe heugde haar dien middag, haar
àl maar
maar verder.
verder. Anders
Andersging
gingze
zedaar
daarzelden
zelden
waanzin, de kaden langs, al
alleen,
volk dat
dat aan
aan de
debooten
booten
alleen, omdat ze angst voelde voor het ruwe volk
werkt. Zoo bereikte ze het park.
park. Daar
Daar was
was het
hetrustig,
rustig, doode
doode blaren
blaren
dreven op het donkere
donkere vijverwater.
vijverwater .Nooit
Nooitdacht
dachtze
zeaan
aanzelfmoord,
zelfmoord,wewetend
daartoe niet
niet in
in staat
staattetewezen,
wezen, wijl ze te hevig van het leven hield,
hield,
tend daartoe
Deherfstreuk
herfstreukprikkelde
prikkeldeals
alsgeur
geurvan
vanouden
oudenwijn,
wijn,een
een
doch toen.... De
treureschstond
roerloosininzijn
zijnwelkend
welkendloof,
loof,fontijn
fontijnvan
vanbleekgeel,
bleekgeel,
treuresch stond ererroerloos
in het late
late licht
licht versteven.
versteven.
De hemel had gegloeid in rood en goud,
goud, toen
toen ze
ze naar
naar huis
huis terugterugkeerde. Hem trof
trof ze er niet.
niet. Een
Een flauw-zoet
flauw-zoet parfum
parfumwaarde
waarde om
omin
in zijn
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kamer. Op den vloer, even terzij van den wat verschoven stoel,waarop
ûj
gezeten, lag
lag verfrornineld
verfrommeld een
eenkleine
kleineza
zakdoek
....
zij vermoedelijk had gezeten,
kdoek....
van haar!
had dien
dien laten
laten liggen,
liggen, opdat
opdat hij
hij het
hetzelf
zelfvinden
vinden zou....
zou ....
haar! Ze had
Nu grommelde en stommelde de boót
weervoort.
voort.Ze
Zewaren
waren op
op zee,
zee,
boa weer
het deinde om haar,
haar.

IV.
Iv.

Tilbury! Tilbury!
Tilbury!
Minne ontwaakte verschrikt.
verschrikt.
Ze hoorde de stewardes
tot deur.
deur.
stewardes de
de woorden
woorden herhalen,
herhalen, van hutdeur tot
Hadze
zedan
dantoch
tochzoo
zoovast
vast
Pijnlijk wreef ze zich de oogen en luisterde.
luisterde. Had
geslapen....
hem vergeten?
vergeten? Iets
Iets van klein
•• ++ hem
klein geluk
geluk en
en verdriet
verdrietschoot
schoot
geslapen
door haar heen.
heen. Ach,
Ach, ze
ze had
had den
dennacht
nachtboven
bovenwillen
willendoorbrengen,
doorbrengen,
alleen, tusschen
tusschen de duistere wolken
en de
de duistere
duisterezee!
zee!
alleen,
wolken en
Grauwe ochtendgloor zeefde
zeefde het ronde raampje
raampje binnen.
binnen. De
Dewind
wind
scheen geminderd, het viel
viel haar
haar op
op dat
datde
deboot
bootzonder
zonderschommelen
schommelen
door het vlakke
vlakke water
water van
van de
de Theems
Theems sneed.
sneed.
kleeding. Ze
Ze
Treuzelig stond
stond ze
ze op,
op, waschte
waschte 2';Îch
rich en orden de haar kleeding.
voelde
nacht voorbij
voorbij raakte,
raakte, die
die wel
wel louter
louterverwarde
verwarde
voelde zich
zich blij
blij dat de nacht
droomen
scheen geweest,
geweest, prettiger gestemd
gestemd door
door het
hetvooruitzicht
vooruitzicht'
droomen scheen
straks haar
haar zuster
zuster en
en zwager
zwager teteontmoeten.
ontmoeten.Vooral
Vooral het
hetdenken
denkenaan
aan
ûjn gedrongen
gedrongen athietengestalte,
athletengestalte,zijn
zijngoedig
goedigrond
rondhoofd
hoofdmet
met
Jack, aan zijn
de kleine oogen onder het
het koddige
koddige krulletjeshaar,
krullet;eshaar,gaf
gafhaar
haareen
eenwarme
warme
gewaarwording van genegenheid.
genegenheid.
al de
de meeste
meeste passagiers,
passagiers, uitkijkend
uitkijkendover
overde
derivier,
rlvier,
Aan dek zag ze al
waarboven
Enopnieuw
opnieuw
waarboven de melkige nevels van den ochtend
ochtend dreven.
dreven. En
v-anziekelijke
ziekelijkelevenslevenshaar de
de eigenaardige
eigenaardige herfstgeur,
herfstgeur, die
die geur
geurvan
trof haar
houdt.
hevigheid die reeds de aanstaande verwelking in zich besloten houdt.
schokte haar
haar met
met een
eentrilling
trillingvan
vanlevensverlangen,
levensverlangen, sterker
sterker dan
dan
Het schokte
haar vervulde
vervulde met
meteen
eenvage
vageschaamte....
schaamte ••••
haar leed, en die haar
aan de
de verschansing,
verschansing, het
het ononEen jonge vrouw, naast haar leunend aan
ros-kleurig in
in het
het parelig
parelig ochtendlicht,
ochtendlicht,wekte
wektehaar
haar
gedekte haar warm ros-kleurig
uurvan
vanaankomst?
aankomst?Ze
Ze
uit haar
haar gemijmer
gemijmer door
door een
een vraag
vraag over
over het
hetuur
op uit
in Holland
Holland als
als gouvernante
gouvernante te
te zijn
!djn
zet na vijf
vijf jaren
jaren in
vertelde dan, hoe ze,
naar huis;
hUlS; haar
haarfrisch
fris ehgezicht
gezichtmet
metde
de
werkzaam geweest, terugkeerde naar
de vreugdigheid
vreugdigheid daarover.
daarover.
klare grijze oogen ontstraalde de
Minne zag
zag haar
haar aan,
aan, weer
weer rees
rees de
de neiging
neiging deze
deze vreemde
vreemde in
in vertrouvertrouMinne
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wen te nemen....
nemen•••• Ze
Ze stelde
stelde zich
zich voor,
voor, hoe
hoe de rosharige
rosharige vrouw
vrouw zou
zou opophooren, wanneer ze het
het zei,
zei, sober
sober en
en als
als berustend:
berustend:
ga weg
weg uit Holland,
Holland, omdat
omdat mijn
mijn man
manvan
van een
eenander
anderhoudt!
houdt!
-— Ik ga
k
datdit
ditweinig
weinigvleiend
vleiendklon
klonk
Meteen moest ze nuchter
nuchter bedenken,
bedenken, dat
dat haar
haar eerste
eerste gewaarwording
gewaarwordingwanneer
wanneerze
ze iets
ietsderdervoor haarzelve, en dat
gelij ksvernam,
vernam,er
er eer
eer een van geringschatting
geringschatting dan
dan van
van medelijden
medelijden
gelijks
met de verlatene was geweest. Het deed haar
haar omslaan
omslaan tot
tot een
een opgeopgedat toch
tochde
de ander
anderhaar
haarware
waregegeschroefde vroolijkheid,
vroolijkheid, als
als vreesde
vreesde ze,
ze, dat
een jonge
jonge man,
man, een
een Schot,
Schot, zich
zich bij
bij
voelens
.... En nu een
voelens bevroeden
bevroeden kon
kon....
druk mee
mee in
innog
nogwat
watgewrongen
gewrongenengelsch.
engelsch.
haar voegde, babbelde ze druk
Tilbury, ze
ze de
de reis
reis
Gedrieën bleven ze
ze samen,
samen, ook
ook nadat de boot in Tilbury,
voortzetten naar Fenchurch-station.
Fenchurch-station, En
per trein moesten voortzetten
Enaldoor
aldoorbleef
bleef
Minne van
lVIinne
van een
een uitgelatenheid,
uitgelatenheid,die
diehaarzelve
haarzelvebedweirnde.
bedwelmde.
Fenchurch,in de
Te Fenchurch,in
de overdrukke
overdrukkestationhall,
stationhall,wachtte
wachttehaar
haarniemand.
niemand.
Het dempte plotseling
plotseling haar opwinding, natuurlijk,
natuurlijk,. Nell
Nel1 weer
weer te
te laat,
laat,
wijl haar
haar reisgenooten,
reisgenooten, na
na wat
wat talmen,
talmen,afscheid
afscheid namen,
namen,
wist ze. En wijl
samen vertrokken,
vertrokken,bleef
bleefze
ze vereenzaamd
vereenzaamdachter
achterin
inde
deleeger
leegerwordende
wordende
hall. Ze meende ziclizelve
zichzelve te zien staan, bleek en weinig aantrekkelijk
aantrekkelijk
nu de glans
glans dofte in
in haar
haar oogen;
oogen;haar
haaronregelmatige
onregelmatigetrekken
trekkenverstold
verstold
tot een
een ouwelijk
óuwelijk masker van mismoedigheid.
mismoedigheid. Het
Het stemde
stemde haar
haarnog
nog
wreveliger
....
wreveliger....
Rondom
verre gerucht
gerucht van
van de
de wereldstad,
wereldstad, hier
hier toch
toch
Rondom tampte
tampte het verre
in dit
dit armelij
armelijk
verouderd station.
station.Met
Metzich
zichzelve
zelveverlegen,
verlegen,
verstild in
k en verouderd
drentelde ze langs
langs het
hetboekenstalletje,
boekenstalletje, overoogde
overoogde vluchtig
vluchtig de
debonte
bonte
omslagen
dertig-cents novellen.
novellen. Onderwijl overlegde ze, wat aan
omslagen der dertig-cents
te vangen? Wachten tot
totJack
Jacken
enNell
Nellten
tenslotte
slotteopdaagden?
opdaagden? Een
Een taxi
taxi
of cab nemen en zich laten brengen naar hun
hun woning
woning in
in Hampstead?
Hampstead?
Maar als ze elkaar dan eens
eens juist
juist misliepen ....
Snelle
zich om.
om. Lacherig,
Lacherig, buiten
buiten
Snelle schreden
schreden naderden; ze wendde zich
en een
een oogenblik
oogenblik inin
adem stonden
stonden haar
haar zuster
zuster en
en zwager
zwager voor haar en
het schertsend verontschuldigen
verontschuldigen en
vergat Minne
Minne al
al wat
wat
en begroeten
begroeten vergat
haar deerde.
deerde.
Terwijl Jack daarna
daarna met
met een
een dienstman
dienstman het
hetbezorgen
bezorgen der
derbagage
bagage
waarin haar
haar
regelde
liepen de zusters
zusters gearmd
gearmd de hall heen en weer waarin
regelde liepen
stappen hol verklanken.
Een bevende onrust
deed Minne's hart
hart rapper
rapper
verklonken.Een
onrust deed
er van
van zeggen....?
zeggen ....? Nell
Nell kon
kon
slaan, zou ze het vertellen, of
of liever
liever niets er
zuster haar
haar van
van terzij
terzij aankeek,
aankeek,
zoo
.... Ze
voelde dat haar zuster
zoo uitvallen
uitvallen....
Ze voelde
meteen, met haar
haar donkere
donkere altstem,
altstem, merkte
merkte Nell
Nell op:
op:
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- Ik
Ik kan
kan niet
nietzeggen,
zeggen, dat
datjejeereralaltetebest
bestuitziet....
uitziet ....Alles
Allesgoed
goedmet
met
—
Dolf?
Dolf?
Minne
Minne stond
stond stil.
stil.Ze
Zemaakte
maaktehaar
haararm
armvrij,
vrij,star
starblikkend
blikkendnaar
naarwaar
waar
Jacknog
nog steeds
steeds druk
drukbeweerde
beweerdetegen
tegenden
dendienstman,
dienstman,zei
zeize
zeschril
schrilhet
het
jack
al voorbereid
voorbereid in
ingedachten:
gedachten:
zoo vaak
vaak al
simpele zinnetje, zoo
- Dolf houdt
houdt van
van een
een ander.
ander.
—
hoorde de
de ongevoeligheid
ongevoeligheidvan
vanhaar
haartoon,
toon,ofofze
zeiets
ietsheel
heelgewoons
gewoons
Ze hoorde
enverontverontvertelde, met
met vermoeide
vermoeidevoldoening
voldoeningzag
zagzezehoe
hoeverbazing
verbazing
afteekenden op Nell's
Nellts bewegelijk
bewegelijk gezicht.
ge2;Îcht. Gesmoord,
Gesmoord,
waardiging zich afteekenden
met flikkerende
flikkerende oogen,
oogen, stootte
stootte die
die uit:
uit:
- Hij verdiende
verdiende dat
datjejehem
hemdood
doodschoot!
schoot!
—
niet, smeekte
smeekte Minne
Minne met
meteen
eenhoofdbeweging
hoofdbeweging naar
naar
- Zeg het hem niet,
zwager.
haar zwager.
- Nee,
Die heeft
heeft
---Nee, wat
wat dacht
dacht je?
je? antwoordde
antwoordde Nell met overtuiging. Die
noodig••••
waarachtig geen slechte voorbeelden noodig....
Ze onderbrak haar
haar zin;
zin; een
een valies
valies in
in iedere
iedere hand,
hand, stapte
stapteJack
Jackop
op
toe.
haar toe.
ik zelf
zelf mee,
mee, dan
dan ben
benjejevoorloopig
voorloopiggeholpen.
geholpen.
Ziezoo, die neem ik
- Ziezoo,
hier! Je
Je kunt
kuntjejekoffers
koffersonmogelijk
onmogelijkeerder
eerderkrijgen
krijgendan
dan
Die luilakken hied
morgen.
-— Is dat niet
met te
te zwaar?
zwaar? meende
meende Minne
Minne tetemoeten
moetenvragen.
vragen.
zwaar! lachte
.zijn kracht.
kracht. Zeg
Zeg zouden
zouden we
we non
nou
- Te zwaar!
lachte hij,
hij, fier op zijn
eindelijk eens gaan, ik moet naar de fabriek.
.
Nel1 witjes. Ze nam Minne,
Minne,die
dieeen
een
-— Het wachten was op jou, zei Nell
haar mee naar der
der..
half hoofd
hoofd boven
boven haar
haar uitstak bij
bij den <lrm
arm en trok haar
uitgang. Jack volgde met de
de tasschen.
tasschen.

v.
V.
Boven
spijtig,
Boven op
op het
het imperiaal
imperiaal van
van de
de motorbus bepeinsde Minne spijtig,
voornam er
dat ze
vertelde, terwijl ze zich zoo stellig voorn2m
ze het
het nu toch direct vertelde,
voorloopig niet
niet over
over te
te spreken.
spre ken.Het
Hetleek
leekhaar
haarbijna
bijna verraad
verraad tegenover
hem
.... Doch dan troostte ze zich er mee,
mee, dat
dat ze
.ze haar
haar verdriet
verdriet zeker
zeker
hem....
niet
verborgen hoyden
houden voor
voor haar
haar zuster's
zusterts scherpe
scherpe
niet lang
lang had
had kunnen verborgen
oogen.
intusschen Jack's
Jackts vragen.
vragen.
oogen. Werktuigelijk
Werktuigelijk beantwoordde
beantwoordde ze
ze intusschen
Hollander van geboorte, bleef hij altijd belangstellen in zijn geboorte- Holandervgbt,fhijaldengst zijboreland,
London, als
als mededirecteur
mededirecteuraan
aaneen
een
land, al
al woonde
woonde hij
hij sinds jaren in London,
kleine
conservenfabriek.
Minne
moest
hem
ook
thans
van
alles
verkleine conservenfabriek. Minne moest hem ook

DE VROJW
VRO"JWDIE
DIEWACTATTE
WACHTTE

'35

oogst, de prijzen van groenten
groenten en fruit, tot
tellen, over de oogst,
tot Nell
Nell moemoederk inviel:
-Toe,
niet met
metjeje blikjes,
blikjes,jejeziet
ziettoch
tochdat
dathet
hetkind
kindom-om—Toe, plaag haar niet
7,41tvan
vanmoeheid!
moeheid!
v"lt
zweeg hij, en Minne deed geen
geen poging
poging het
het gesprek
gesprekop
optete
Gemelijk zweeg
vatten. Soezerig
uitlei
Soezerig tuurde
tuurde ze
ze naar
naar omlaag,
omlaag, waar
waarde
deeffene
effene straat uitlei
in het
het goudige
goudige herfstzonnelicht.
herfstzonnelicht. Strak
Strak blauwde
blauwde de
de hemel
hemel boven
boven de
de
grauwe massale
massale huizenreeksen,
huizenreeksen, waartusschen
waartusschen in het midden
midden voortvoortgrauwe
van voertuigen;
voertuigen; een
een stroom
stroom van
van voetgangers
voetgangers vulde
vulde aan
aan
jachtte de rij van
beide kanten de opene geul
geul met de
de kleurigheid
kleurigheid van
van hun
hun nog
nogzomerzomersche kleeren. Het rook
rook er
er naar
naar benzine
benzine en
en stof,
stof, en
en ook
ook weer
weer naar
naar dordorrend en
en verwelkend
verwelkend loof.
loof.
stapten ze
ze af.
af. Dwars
Dwars overstekend
overstekend de
de geschoren
geschoren
Aan een groot par
parkk stapten
grasvelden, bereikten
ze de stille buitenwijk,
bereikten ze
buitenwijk, waar
waar hun
hunwaning
woning stond.
De Archer's bewoonden de twee bovenste etages van een villa, toebe-DeArch'sbwondtevsagnil,toebhoorendaan
dat zelf
zelf de
de benedenverdieping
benedenverdieping in
in gegehoorend aan een oud echtpaar, dat
bruik hield.
bruik
hield. Het
Hetwas
was een
eenaardig
aardig huis,
huis,gansch
ganschen
enalalbegroeid
begroeidmet
metwilde
wilde
vogels nestelden tusschen de dichte ranranwingerd,
wingerd, nu roodig getint; vogels
ken en maakten door hun
hun getjilp
getjilp nog
nog volkomener
volkomener de
de illuzie
illuzie van
van een
een
dorpsstraat.
Terwijl Minne zich verfrischte op haar kamer,
kamer, die
die over
over de achterachtertuintjes heen uitzicht bood op een
een spoorlijn, bereidde Nell de thee,
thee,
en daarna vertrok Jack,
Jack, na
na een
een haastig
haastig ontbijt,
ontbijt, weer
weer met
metveel
veel beredberedde:ing
city.
dering naar de city.
- Ziezoo, die zien we niet weerom voor een uur
uur of
of acht
acht vanavond,
vanavond,
heel laat, dus we
we hebben
hebben
constateerde Nell met voldoening. We eten heel
den tijd aan
aan tons.
ons. Als je tenminste niet
nietliever
rusten wilt?
wilt?
lievser wat rusten
Minne schudde
schudde het
hethoofd.
hoofd.Ze
Zevoelde
voeldezich
zichzoo
zooiji,
ijl,zoo
zooonwezenlij
onwezenlijk,
kt
of dit
dit alles
alles slechts
slechts een
een droom
droom was,
was, waaruit
waaruit ze
ze straks
strakszou
zouwakker
wakker
worden, in het huis over de weilanden, om Dolf te zien binnenkomen
binnenkomen
met
zijn
oogen-die-Iachten.
Nee,
niet
alleen
zijn,
dacht
ze
krampachtig.
met z:j n oogen-die-lachten. Nee, niet alleen zijn, dacht krampachtig.
Praten
Nell, aldoor praten,
praten, tot
tothaar
haarhoofd
hoofdvol
vol raakte
raakte van
van
Praten moest ze met Neil,
nieuwe
ééne, vandaag
vandaag tenminste,
tenminste, geen
geen plaats
plaats
nieuwe dingen
dingen en
en er voor dat ééne,
overbleef..
overbleef.—..
Met haar oogen
oogen vol
opvol vrees
vrees keek
keek ze
ze ron~
rond zich
zich en
en ondanks
ondanks haar op"winding
ontging
haar
niet
hoe
de
kamer,
sterker
nog
dan
vroeger,
winding ontging haar
kamer, sterker nog dan vroeger,
beetje rommelig,
rommelig,
NeU's
yJeurig en overvol, een beetje
Nell's aard weerspiegelde:
weerspiegelde: kleurig
maar
haar oplettend
oplettend bebemaar nooit
nooitsmakeloos.
smakeloos.Ze
Zezag,
zag,hoe
hoe haar
haar zuster haar
schouwde,
en ze
zedwong
dwongzich
zichachteloos
achteloostetezeggen:
zeggen:
schouwde, en
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-— Alles is bij
bij jullie
jullie nog
nog precies
precies eender
eender als
als toen
toenik
ikhier
hiervorige
vorigekeer
keer
logeerde.... Bij
Bij ons
ons verandert
verandert dat minstens om de
de drie
drie weken.
weken. Dolf
Dolf
versjouwt altijd de meubelen.
Het noemen
noemen van
vanzijn
zijnnaam
naamverwarde
verwardehaar,
haar,aarzelend
aarzelend zweeg ze. De
stilte drukte
drukte even, rad
rad viel Nell in:
in:
—Er zal
in die
-Er
zalhier
hieranders
andersaardig
aardigwatzijn
wat zijnbijgekornen
bijgekomenin
diejaren,
jaren,Jack
Jackkan
kan
nog steeds geen verkooping
ver kooping langs gaan
gaan zonder
komen met
met
zonder thuis te komen
"er mee
meevol!
vol!
allerhande
portaal staat
allerhande prullen.
prullen. Zelfs het portaal
staater
Ze lachte, een diepe
diepe keellach.
keellach. Haar
Haar stem,
stem, de
demooie
mooie voile
volle altstem,
altstem,
was wel het eenige wat niet bij
bij haar
haàr paste, het
het eenige
eenigezware,
zware,mijmermijmerdeMinne.
Alles leven
leven en
enbeweging
bewegingin
inhet
hetschrandere
schrandere gezicht
gezicht met
metde
de
de Minne. Alles
smalle
hazelnootkleurige oogen,
aan heel
heel het
het sierlijke
sierlijke persoontje;
persoontje;
smalle hazelnootkleurige
oogen, aan
handen en voeten toonden
toonden opvallend
opvallend klein.
klein. Ze
Zekeek
keeknaar
naarhaar
haar eigen
eigen
in haar
haar schoot,
schoot, ze
ze bewoog
bewoogze
zetraag,
traag,
handen,
lang lagen
lagen die
die in
handen, bleek en lang
zich opeens'
opeens t oud
oudvoor
voorhaar
haar zesentwintig
zesentwintigjaren,
jaren, of
ofze
zeniet
niet
en ze voelde zich
de jongere, doch de
de veel
veel oudere
oudere zijn
zijn zou
zouvan
vanhaar
haar zuster.
zuster.Kwijnend
Kwijnend
verzuchtte
verzuchtte ze:
- Jij ziet er uitstekend uit....
uit••••
-— Och ja,
ja, emoties maken oud, en veel
veel emoties
emoties bezorgt
bezorgt mijn
mijn don
don
Juan me niet, gaf Nell
Ne111uchtig
weer.Gelijk
Gelijkleek
leekhaar
haardit
ditgezegde
gezegdetacttactluchtig weer.
loos tegenover Minne, en
en nu
nu werd
werd ze
ze ernstig:
ernstig:
hemelsnaam, zit
zit dat
dat nou
noueigenlijk
eigenlijkmet
metjullie?
jullie?
t s hemelsnaam,
-— Maar
Maar hoe,
hoe, in ts
zochteen
eenantwoord.
antwoord
Minne verschoof
verschoof zenuwachtig
zenuwachtig in
inhaar
haar stoel,ze
stoel, zezocht
drong het vogelengevogelengedat Nell zou
zou bevredigen.
bevredigen. Duidelij
Duidelijk,
k, in de stilte, drong
kwetter
door. Zonderling
Zonderling helder
helder doorvoer
doorvoer het
hethaar,
haar,hoe
hoe
kwetter van
van buiten door.
vreemd dit
ditalles
was,
als
een
leven
buiten
haar
eigenlijke
leven
om,
en
alles
leven buiten haar
leven om, en
dat voortaan eiken
elken dag opnieuw beginnen
beginnen zou.
zou. Het
Hetdrukte
drukteop
ophaar
haar ais
als
ze voelde neiginghet
neiging hetuit
uitte
tegillen
gillenvan
van benauwing.
benauwing.
een tastbare zwaarte,
zwaarte,ze
Maar
meedoogenloos.
Maar daar
daar waren
warende
de oogen
oogen van
van Nell, glinsterend en meedoogenloos.
ze:
Zwakjes "weerde
-weerde ze:
- Ach nee, nog niet daarover
weet het
het zelf
zelf niet, het
het kwam
kwam zoo
zoo
daarover..,. Ik weet
ineens....
ineens
.... Morgen,
Morgen, later
later vertel
vertel ik
ik alles.
alles.
Ik geloof
geloofanders,
anders, dat
dat het op zou
zou
- Zooals
koeltjes. Ik
Zooais je
je wilt,
wilt, zei Nell koeltjes.
je eens uit te spreken.
spreken. Maar
Maar dat wil ik je wel zeggen,
luchten, je
zeggen, van Dolf
Dolf
het een
een schande,
schande, nooit
nooit had
had ik
ik gedacht
gedacht dat
dat hij
hij tot
tot zooiets
zooiets in
in
vind ik het
staat zou wezen!
wezen!
ze er
er op antwoorden. Misschien
Misschien had
had Nell
Nell
Minne zweeg, wat moest ze
elgelijk
.... Hoe ook,
ook, wat
wat baatte
baatte gepraat
gepraat er over?
over? Ze voelde zich zoo elgelijk....
zoo diep
diep rampzalig
rampzalig en
en verlaten,
verlaten, al
al begreep
begreep ze
ze wel
wel dat
dat ze,
ze,om
om
lendig, zoo
0 •••
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troost
te krijgen,
krijgen, met
methaar
haar zuster
zuster er
erover
overspreken
sprekenmoest.
moest.
troost en inzicht te
Maar nu kon
Maar
kon ze
zedat
datniet,
niet,later,
later, later....
later....Doch
Dochdan,
dan,terwijl
terwijlze
zezich
zichoplei
oplei
niet te spreken, liet ze
ze zich
zichontvallen:
ontvallen:
hgt niet
met aan hem alleen,
alleen, voor
voor een
een groot
groot deel
deel ben
benik
1kzelf
zelfooroor- Het ligt
zaak
.....
zaak-..
In een plotselinge
plotselinge behoefte
behoefte zich
zich te
te beschuldigen,
beschuldigen,wijdde
wijddeze
zebreed
breed
die een man
uit over haar
haar ongedurigheid, haar
haar prikkelbaarheid,
prikkelbaarheid, die
man ten
ten
laatste wel moesten vervreemden.
vervreemden. Ze
Ze herhaalde
herhaalde zich
zich voortdurend,
voortdurend, ononbewust hopend dat haar
haar zuster haar
haar zou afvallen, hem stellen
stellen in
in het
het
gelijk....
•••• Doch
Dochals
alsze
zezweeg,
zweeg,haar
haaroogen
oogenvochtig
vochtigvan
vanontroering
ontroeringom
omde
de
gelijk
eigen vernedering, hoorde ze het Nell
Nell nog
nog eens
eenszeggen,
zeggen,op
opdenzelfden
denzelfden
toon van
van scherpen
scherpen afkeuring:
afkeuring:
ik het
het van
van hem!
heml
- Een schande vind ik
Hij komt me terughalen....
- Hij
terughalen •••• voerde
voerde Minne
Minne zwak
zwak aan.
aan.
we afwachten.
afwachten. Wat
Wat mij
mij betreft,
betreft, ik
ik had
had me
me nooit
nooitlaten
laten
- Dat zullen we
wegsturen uit mijn eigen huis, in
in alle
alle eeuwigheid
eeuwigheid niet!
niet!
Enwat
watdoe
doeikikinindat
dathuis,
huis,als
alshij
hij
--- Ik
Ikheb
hebme
meniet
nietlaten
latenwegsturen.
wegsturen.En
van die andere houdt....?
houdt••••?
NeU schouderschokte
schouderschokte verachtelijk.
verachtelijk. En
ze geen
geen argumenten
argumenten
Nell
En wijl ze
enbegon
begontetesnikken.
snikken.
meer
Minne het
het hoofd
hoofd op
op de
dearmen
armen en
meer vond,
vond, lei Minne
---- Toe,
Toe,huil
huilnou
nouniet,
niet,suste
suste
NeU,
spijtig
overhaar
haaruitval.
uitval.Ze
Zekwam
kwam
Nell,
spijtig
over
naast
haar liefkoozend
Dolf
naast haar
haar staan
staan en
en streek haar
liefkoozend over
over het haar. Als Dolf
heeft beloofd dat hij je komt halen, is het immers in orde. Hij is
is veel
veel
zien, dat
dat niemand
niemand zooveel
zooveel van
van zijn
zijn kunstekunstete verstandig om ,niet
niet in te zien,
naarsgrillen
naarsgrillen verdraagt
verdraagt als
als jij.
jij. Hardloopers
Hardloopers zijn
zijn doodloopers moet jeje
maar
wel meer
meer zoo'n
zoo'n amoureuze
amoureuzebui
buigehad.
gehad.
maar denken, hij heeft wel
- Nooit zóó als nu....
nu ••••
Minne hief het hoofd op en bette haar
- Nooit
Nooit
haar verweende
verweende oogen. —
z;óó
mannen maken
en
zóó ernstig.
ernstig.En
Endeze
dezeisis rijk.
rijk. Veel
Veel mannen
maken haar
haar het
het hof en
daH;e
begeert, streelt
streelt natuurlijk
natuurlijk zijn
zijnijdelheid.
ijdelheid.
dat . ze juist
juist hem begeert,
- Net groote kinderen, die kunstenaars,
kunstenaars, deed
Mindeed Nell wijs. Zeg, Minheele geschiegeschienelief,
neli ef, we
we spreken
spreken eens en vooral af: Jack mag van de heele
denis absoluut niets weten. Ik
Ik houd
houd hem
hem altijd
altijd Dolf,
Dolf, omdat
omdat die
die ouder
ouder
is dan
dan hij,
hij, voor
voor oogen
oogen als
als een
eenmodel-echtgenoot,
model-echtgenoot,eeneentoonbeeld
toonbeeldvan
van
hem in
in dien
dien waan....
waan .... dat
dat remt
remt hem
hem
deugd en degelijkheid.
degelij kheid. Laten we hem
een beetje.
beetje.
Minne nikte instemmend.
instemmend.
liever dat
dat Jack
Jack er
er buiten
buiten blijft.
blijft.
- Ik heb ook liever
- Afgesprokenl
je een
een vroolijker
vroolijker gezicht
gezicht te
te zetten.
zetten.
Afgesproken! Maar dan dien je
--
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ik ken mijn waarde zwager, galant-zijn
Geloof me, ik
galant-zijn zit
zit niet
nietin
inzijn
zijnaard.
aard.
Ten slotte raakt
hij
weer
verdiept
in
zijn
paperassen
en
kij
kt
raakt hij weer verdiept in zijn paperassen en kijkt geen
geen
vrouw aan,
aan, al
al valt
valt hij
En
vrouw
hij over haar.
haar. Dan keert
keert jouw
jouw beurt
beurt vanzelf.
vanzelf. En
kom nu mee, je
kom
je een
een beetje
beetje opknappen,
opknappen, want
want Jack
Jack zal
zal vanavond
vanavond wel
wel
met ons uit willen!
willen!
.
Minne hief zich overeind.
overeind. Voor
Voor het
het open,
open,wingerd-omrankte
wingerd-omrankte venvenster bleef ze talmen, turend
turend naar
naar beneden in de
de leege
leege straat.
straat. Een
Een oud
oud
man stond daar
man
daar eenzaam in de
de zon,
zon, meedoogenloos
meedoogenloos belichtte
belichttedie
diezijn
zijn
armelijke
heesche stem
stem
armelijke kleeren,
kleeren, zijn
zijn mager
mager vergoord
vergoord gezicht.
gezicht. Met heesche
smeet hij een sleepende
sleepende naargeestige
naargeestige deun
deun op naar
naar de
de stomme huizenrijen.
wierp een
een koperstuk
koperstuk naar
naar beneden;
- —Een
Een werkelooze, zei NeU,
Nell, en wierp
kletterend sloeg
sloeg dat
dat op de steenen
kletterend
steenen neer.
neer. De
Deman
manbukte,
bukte,onderdanig
onderdanig
maakte hij een dankgebaar.
dankgebaar •
g~ooter stakkerds
stakkerds dan
dan wij,
wij, voegde
voegdezeze
- Zoo zie je, er zijn altijd nog grooter
toe, de
de kamer
kamer verlatend.
verlatend.
Minne volgde. En
ken angst,
En plotseling,
plotseling,inineen
eenaanval
aanvalvan
vanziekelij
ziekelijken
angst,
doorbeefde het haar,
haar, hoe wreed
wreed de
de wereld
wereldis,
is,en
enhoe
hoeontzaglijk
ontzaglijkveilig
veilig
al die jaren
jaren bij hem waren
waren geweest.
geweest.
VI.
De dag
dag stond
stond blauw
blauwen
goud in
inden
denrooden
roodenwingerdrand
wingerdrand rond
rond het
het
De
en goud
raam, toen
enkele
raam,
toen Minne
Minne de
de oogen
oogen opsloeg.
opsloeg,Ze
Ze had
had vast
vast geslapen en enkele
herinnerde
keek ze onwezenlijk de kleine kamer rond.
seconden keek
rond. Dan herinnerde
ze zich....
zich .... Ze
Ze zuchtte
zuchtte diep.
diep.
NeU,ininvuurroode
vuurroodekimono,
kimono,gluurde
gluurde naar
naar
deur kierde
kierde open,
open, Nell,
De deur
binnen. Ze
Ze zette
zettezich,
zich,nu
nuzezehaar
haarzuster
zusterwakker
wakker zag,
zag, op
opden
denrand
rand van
van
binnen,
bed, vertellend
vertellend dat
dat Jack
Jack alal vertrok,
vertrok, doch
dochvroeg
vroegthuiskwam
thuiskwamvoor
voor
het bed,
konden dan
dan uitgaan,
uitgaan, want
want morgen,
morgen, zondag,
zondag, viel
vielerer
week-einde; ze konden
toch niets te doen,
doen, bleven
bleven ze
ze meestal
meestal in
in huis.
huis.
-Mooi weer?
weer? vroeg Minne,
Minne, al wist ze het
het wel.
wel. Ze
Ze zuchtte
zuchtte nog
nogeens,
eens,
—Mooi
beetje verwonderd
verwonderd dat
dat ze
ze zich
zich niet
niet verdrietiger
verdrietiger voelde;
voelde;doch
dochdoor
door
een beetje
hij alleen
alleenzou
zourondgaan
rondgaandoor
doorhuis,
huis,alleen
alleen
ster k aan hem te denken,
denken,hoe
hoehij
sterk
neerzitten aan
aan het ongezellig
ongezelligontbijt,
ontbijt,werden
werdentoch
tochhaar
haaroogen
oogenvochtig.
vochtig.
neerzitten
gajeje
- Prachtig weer! bevestigde Nell.
Nell.Sta
Stamaar
maargauw
gauwop,
op,anders
andersga
liggen
liggen piekeren
piekeren en
en dat
dat dient
dientnergens
nergensvoor.
voor.
Met haar
haar kleine
kleine hand
hand streek
streek ze
ze Minne
Minneover
overhet
hetzijige
zijigehaar,
haar,dat
datneerneerMet
viel
viel op
op haar
haar schouders.
schouders.
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- Je ziet er z66
z66 uit
uit als
als een
een schoolmeisje.
schoolmeisje.
m'n zesentwintig
zesentwintig jaren, zei Minne. Het deed haar toch
toch
-— Ik, met m'n
plezier....
••••
plezier
Als
stond ze
ze vlug
vlug op;
op; voor
voor de
de kaptafel
kaptafel
Als Nell de kamer had verlaten, stond
legde het
het in
ineen
eenwrong
wrongaan
aanweerszijden
weerszijdenboven
boven
borstelde ze het haar, legde
de ooren. Dolf
Dolf zag
zag het
het graag
graag zoo,
zoo, een
een moderne
modernemadonna
madonnanoemde
noemdehij
hij
haar dan,
naief-vragende van haar
haar
dan, om
om dat
dat gladde
gladde kapsel
kapsel en
en om het naief-vragende
oogen.
In
het woonvertrek
woonvertrek wachtte
wachtte het
hetontbijt.
ontbijt.Een
Eenzorgelijk-uitziende
zorgelijk-uitziende
in het
vrouw schoof schichtig heen, groetend met
met schuwen
schuwen glimlach.
glimlach. Dat
Datisis
Janet, mijn werkster, verklaarde Nell,
Nell, en
en vertelde
vertelde dat
dat de
de vrouw
vrouwelken
eIken
morgen kwam
om het ruwe werk
te verrichten,
werkte
verrichten, want
want een
een geschikt
geschikt
morgen
kwam om
dienstmeisje krijgen ging in Londen
Londenniet
nietzoo
zoogemakkelijk.
gemakkelijk.Jack
Jacken
enzij
zij
aten vaak in stad. Ze
Ze raadde
raadde Minne
Minne lachend,
lachend,geen
geengesprek
gesprekmet
methaar
haar
te beginnen, omdat de stumper
stumper stokdoof
stokdoofwas.
was.
Minne luisterde zonder
zonder veel aandacht. Ze dronk
dronk slappe
slappe thee
thee uit
uitden
den
ze aan
aan het
het
grooten goudomranden kop, met lange tanden knabbelde
knabbelde ze
geroosterd brood. Sterker
Ster ker dan
dante
te voren
voren dwaalden
dwaalden daarbij
daarbij haar
haar gedachgedachGewild-achteloosininten naar het
het eigen thuis,
thuis, en
en wat
wathij
hij doen
doenzou....?
zou ••••?Gewild-achteloos
formeerde ze:
ze:
-— Wanneer wordt hier
hier de
de Hollandsche
Hollandschepost
postbezorgd?.
bezorgd?
. - Jullie bent
bent toch
toch zeker
zeker niet
nietvan
vanplan
planbriefwisseling
briefwisseling te
te houden?
houden?
vroeg Nell weerom. Wij1
Wijl Minne niet antwoordde,
antwoordde, noemde
noemde ze
ze dan
dande
de
uren: de
de eerste
eerste om
om negen
negen's'smorgens,
morgens,de
de volgende
volgendeom
om één uur,'savonds
uren:
uur, 'savonds
laatste.
half tien de laatste.
afgesproken elkaar
elkaar niet
niet dan
danhoognoodzakelijk
hoognoodzakelijk
-— Nee, we hebben afgesproken
te schrijven, zei Minne nu. Je verwacht altijd wat van de post.,..
post •••• thuis
thuis
er haast
haast nooit
nooit een
een brief
briefvoor
voor me.
me.
deed ik dat
dat ook,
ook, al
al kwam
kwam er
—
- In jullie geval lijkt correspondeeren
correspondeeren me
me ook
ook eenigszins
eenigszins belachebelachelijk,
toch niet
nietgaan
gaanschrijven
schrijvenover
overwissewasjes.
wissewasjes.En
Enover
over
lij
k, jeje kunt
kunt elkaar toch
eigenlijke kwestie
kwestie vatt
weinig te redeneeren....
redeneeren ••••
de eigenlijke
valt dunk me ook weinig
voet in
in het
hetroode
roode muiltje,
muiltje,de
de
Nell trappelde ongeduldig met haar voet
hee1e zaak ergerde haar, irriteerde
irriteerde haar
haar een
eenbeetje.
beetje.Vooral
Vooral de
de houding
houding
heele
zuster kwam
kwam haar
haar onbegrijpelijk
onbegrijpelijk voor.
voor. Welke
Welke vrouw
vrouw trekt
trekt
van haar zuster
geven! Omdat-hij-nietnu weg uit haar huis, om een ander vrij spel te geven!
Omdat-hij-nietze in
ingedachten
gedachtenMinne
Minnena.
na.Een
Eenafdoenafdoenmeer-van-me-houdt,bauwde
bauwdeze
meer-van-me-houdt,
was om
om samen
samen te
te blijven,
blijven, ook
ook
juist het
het huwelijk
huwelijk er
er was
de reden! Alsof niet juist
als je niet
niet langer
langer van
van elkaar
elkaar hield
hield .... !
begon de tafel te ontruimen.
ontruimen.Als
Alshaar
haarblik
blikdien
dien
De zorgelijke vrouw begon
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ontmoette, glimlachte
glimlachte ze schuw,
schuw, en
entelkenmale,
telkenmale, om
omniet
niet
van .Minne
Minne ontmoette,
onvriendelijk te schijnen, glimlachte
glimlachte Minne
Minne weerom,
weerom, tot
totten
tenlaatste
laatste
onvriendelijk
leeggeruimd raakte,
raakte, de
de vrouw
vrouwmet
metkopjes
kopjesen
enbordjes
bordjesde
dekamer
kamer
de tafel leeggeruimd
verliet.
-Alsjij
jijze
zenu
nueens
eensbeneden
benedeneen
eenbezoek
bezoekging
gingbrengen,
brengen, stelde
stelde Nell
Nell
- Als
oude heer
heer zal
zal wel
wel uit
uit zijn
zijn en
en Mrs.
Mrs. Treasure
Treasure is
is geweldig
geweldig gegevoor. De oude
voor attenties.
attenties.
voelig voor
Minne toe.
toe. Langzaam
Langzaam liep
liep ze
ze de
de
Zonder veel opgewektheid stemde Minne
trap
indit
dithuis
huishaar
haarnog
nogvoorvoortrap af, en het trof
trof haar,
haar, hoe
hoe bekend
bekend alles
alles in
kwam. Een eendere
evenals toen viel
viel
kwam.
eendere lavendelgeur
lavendelgeur waarde
waardeer
er om,
om, evenals
kleurige figuren
figuren in de
de
door het
het bonte
bonte glasraam
glasraam het
zonlicht in kleurige
door
het zonlicht
kleine hall.
De oude
oude vrouw
vrouw zat
zat ineengedoken
ineengedokenvoor
voorhet
hethaardje,
haardje,waarin
waarin ondanks
ondanks
De
weer een
een houtvuur
houtvuur vlamde,
vlamde, Ze
Zegeleek
geleekeen
eentooverheks,
tooverheks,zóó,
zóó,
het mooie weer
elkaar toegebogen,
toegebogen, en
en ze moest het
met haar scherpe neus en
en kin,
kin, naar elkaar
het
wel heel koud
koud hebben,
hebben, wijl
wijl ze
ze over
over een
een groen-wollen
groen-wollen bloese
bloese een
eenrood
rood
De
gebreid jakje
daaroverheen een
jakje droeg
droeg en daaroverheen
een schotsche
schotsche omslagdoek. De
rimpelige hand die ze Minne
Minne toestak
toestak voelde
voeldeijzig
ijzigaan
aan als
als die
dievan
vaneen
een
doode. Ze vroeg
vroeg.hoe
hoe de
de overtocht
overtocht was
was geweest
geweesten
enMinne
Minneinformeerde
informeerde
naar
gezondheid. Daarna
Daarna werd
werd ze
ze uitermate
uitermatespraakzaam,
spraakzaam,
naar haar
haar gezondheid.
vervallend
relaas over
vele
vervallend in
in een lang relaas
over haar
haar kwalen,
kwalen, waarvan
waarvanze
ze er vele
datgeleek
geleekop
opvorige
vorige-keeren,
keeren, dacht
dacht Minne
Minneververscheen te hebben.
hebben.Ook
Ookdat
veeld, haar
haar best
Tersluiks keek ze de
de
best doend,
doend, oplettend
oplettend te
te schijnen.
schijnen. Tersluiks
kamer
Daar hingen
hingende
deplaten
platenijsijs-enensneeuwgezichten
sneeuwgezichten'
uit
kamer eens rond. Daar
* uit
en schaatserijdende
schaatserijdende boeren
boeren en
en
Holland
voorstellend, met arrende
arrende en
Holland voorstellend,
boerinnen in de meest
meest fantastische kleederdrachten;
kleederdrachten; dezelfde
dezelfdegehandgehandwerkte kleedjes dekten de ouderwetsche meubelen. Door
Door de
de glasdeuglasdeuzag ze
ze de
de
ren,
langs een houten trapje
trapje toegang
ren, langs
toegang gevend
gevend tot den tuin zag
het zonlicht,
zonlicht,
rechtafgesneden
rechtafgesneden grasperken
grasperkenglansgroen
glansgroenuitliggen
uitliggen in
in het
een appelboom hief
hief er
er zijn schaarsch
gebladerte op
op naar
naar het
het
schaarsch en geel gebladerte
hooge hemelblauw.
Enzoo
zooalleen
alleengekomen,
gekomen,zonder
zonder den
denechtgenoot?
echtgenoot?
--- En
Minne schrikte op,
op, verward
verward hakkelde
hakkelde ze
ze wat,
wat, dat
dat hij
hij het
hetoverdruk
overdruk
ze toe:
had, geen tijd kon vinden mee te gaan.
gaan. Aarzelend voegde ze
- Hij
halen ....
Hij komt me halen....
Opnieuw woog het leed
leed op
op haar.
haar. Zou
Zou dat
dat altijd
altijd zoo duren,
duren, vroeg
vroeg ze
ze
zich wanhopig af,
af, dat
dat alles
alles en
eniedereen
iedereenhaar
haarherinnerde
herinnerdeaan
aanhem?
hem?Ze
Ze
denvuurgloed,
vuurgloed,terwij
terwijl
vond geen
geen woorden
woordenmeer,
meer,zwij
zwijgend
tuurdezezeininden
gend tuurde
1
de oude vrouw zich
zich nu
nu beklagen
beklagen ging
gingdat
dat haar
haar man
man het
het niet
niet wat
wat drukdruk--
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ker had; die liep maar rond
ker
rond den
den ganschen
ganschen lieven
lieven dag,
dag, letterlijk
letterlijk niets
niets
nam hij
hij haar
haar uit handen
handen....
... ,
nam
Minne kende die klachten. In
In gedachten
gedachtenzag
.zagze
.ze v66r
vóór zich
zich den
den goegoedigen,
ietwat
suffigen
ouden
heer,
met
zijn
eeuwigen
glimlach,
digen,
heer, met zijn eeuwigen glimlach, een.
een
grijsgebaarden Sinterklaas, doodsbenauwd voor zijn
.zijn vrouw's venijnigriisgebaarden
zal hem nog eens heeIemaal
heelemaal idioot praten, beweerde
gen tong. Ze .zal
beweerde jack
Jack
alti.jd....
Opgeluchtvoelde
voeldezich,
zich,toen
toenzezede
de voordeur
voordeur hoorde openen,
altijd
.... Opgelucht
zwagers luidruchtige
luidruchtige schreden langs de trap. Na
haar zwagers
Na een
een haastig
haastig afafscheid, een belofte van spoedig
.zich
scheid,
spoedig te zullen
zullen terugkornen,
terugkomen, repte
repteze
zezich
naar boven.
De kamer leek haar nog
nog enger
enger en
en rommeliger
rommeliger nu
nuJack
Jackze
zevulde
vuldemet
met
zijn forsch lichaam. Hij zette
.zette zich aanstonds aan tafel,
tafel, verklarend
verklarend dat
dat
hij stierf van honger en dat het
hij
het schande
schande was
was dat
dat er
ernog
noggeen
geen lunch
lunch
gereed stond.
stond. En terwij1
terwijl er werd gedekt,
gedekt, mopperde
mopperde hij
hij over
over Nell's
NeIl's
gereed
ze .zóó
kimono, vroeg of .ze
zóó van plan was
was uit
uit te gaan? Minne moest lachen
om zijn druk gedoe
gedoe als
als van een lobbesachtigen hond, het
het wekte
wekte haar
haar
zezich
zichna
naafafop uit haar dofheid.
dofheid. Om
Omhem
hemgenoegen
genoegentetedoen
doenkleedde
kleeddeze
loop van de lunch zoo vlug mogelijk,
al
moesten
ze
toch
nog
een
half
mogelij k,
half
uur wachten op Nell....
NeH ..••
Maar eindelij
eindelijkk geraakten
geraakten.ze
buiten in
in de
de stille straat.
straat. De
De middagzon
middagzon
ze buiten
scheen koesterend, er
er woei
woei een
een kil-frissche
kil-frissche wind,
wind,die
diegeritsel
geritselmaakte
maakte
de gevels.
gevels. In het
het park
parkspeelden
speeldenjongens
jongens
de wingerdranken
wingerdranken langs
langs de
in de
voetbal op de ruime grasperken, koket
koket gekleede
gekleede nurses
nurses duwden
duwden siersierlij ke kinderwagentjes
kinderwagentjes over
op alal
lijke
overde
desmalle
smallehardbetreden
hardbetreden paden
paden en op
de zonnige
.zonnige plekken zaten
zaten de
de houten
houten banken
bankenvol
volvan
vanmummelende
mummelende
oude mannetjes.
mannetjes.
Ondanks
Ondanks zichzelve
zichzelve voelde Minne
Minne zich
zich in
in de
de stemming
stemminggeraken.Vlot
geraken.Vlot
de handen
handen in
inde
de zakken
zakkenvan
vanhaar
haarwijden
wijdenmantel,
mantel,van
van
stapte ze voort, de
onder het
het fluweelen
fluweelen mutsje
mutsje straalden
straalden haar
haar groote
groote oogen.
oogen. Elk
Elkding
ding
leek zoo
.zoo bekend, vertrouwd
vertrouwdin
inhet
hetblije
blijelicht
lichtvan
vandezen
dezenherfstdag,
herfstdag,en.
en
weer nieuw, anders
anders dan
danin
inde
deeigen
eigenstad,
stad,het
hetmoest
moesthaar
haargedachgedachtoch weer
wel veranderen, eindelijk
eindelij k vrij
vrij maken,
maken, uit
uit dien
dienban
banvan
vandagen
dagenen
en
ten wel
0,het
hetwas
wasgoed
goeden
enrustig
rustighierbuihierbui.zonder uitkomst....
uitkomst .... 0,
weken tobben zonder
ten, het
het langzame
langzame loopen
loopen in
in de
de zon,
zon, rondom
rondomlouter
loutervlakke
vlakkegrasvelden,
grasvelden,
ten,
of
verbroken door
doorgroepjes
groepjesvaalgroene
vaalgroene meidoornboschjes,
meidoornboschjes, of
enkel verbroken
vreemd verspreide
verspreide stekelig
stekeliggeblaarde
geblaardedwergboompjes.
dwergboompjes.
- Was
Was je
je niet
niet liever
liever naar
naarstad
stadgegaan?
gegaan? informeerde
informeerde haar
haarzwager.
zwager.
—
.zevergeten,
vergeten,inindeze
dezeIanlanschudde lachend
lachend het
hethoofd.
hoofd.Bijna
Bijnazou
zouze
Ze schudde
Londen leefde
leefde en
en
delijke
vlakbij, een wereldstad
wereldstad als Londen
delij
ke kalmte,
kalmte, dat
dat vlakbij,
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meende, in
inhaar
haar huidige
huidige rustige
rustige stemming
stemmingnog
nogin
inlang
lang
ademde. En ze meende,
geen behoefte te zullen
zullen gevoelen
gevoelen zich
zich in
in dat
dat gewoel
gewoeltetestorten....
storten ••••
Golders Green,
Green, waar
waar de
depopperige
popperigeschilderachtige
schilderachtigelandhuisjes
landhuisjes
In Golders
staan, dronken
dronken ze in een tuin
tuin de
de namiddagthee.
namiddagthee .. Er
Er zaten
zaten veel menmenschen
schen rond de witgedekte tafeltjes, een orchestje
orchestje speelde
speelde sentimenteele
sentimenteele
wijzen; en nu
nu een
een zwartgelokt
zwartgelokt zanger
zanger met
met weeke
weeke stem
stemeen
eenbekende
bekende
ineen
eenweldadige
weldadigeontontvoelde Minna
Minna zich
zichwegsmelten
wegsmeltenin
melodie aanhief, voelde
spanning. Late zon
loover over
zon gleed
gleed trillend
trillendtusschen
tusschenhet
hetijlgeel
ijlgeelloover
overde
de
op
het
theegerei,
over
de
blanke
tafeltjes,
glimplichtjes
flonkerden
blanke tafeltjes, glimplichtjes flonkerden
het theegerei, over de
kristallen jamschaaltjes
kwamen. De
De
kristallen
jamschaaltjes waarboven
waarbovende
de wespen
wespen gonzen
gonzen kwamen.
wind suizelde
suizelde in de
de boomkruinen,
boomkruinen, over
over de
de laatste
laatste bloemen
bloemen en
en de
de
wind
alles scheen goed
goed en
en
lachend naar
naar elkaar
lachend
elkaar toegebogen
toegebogen hoofden.
hoofden. Dat
Dat alles
kostte geen
geen moeite
moeite het
hetleed
leedverre
verre te
te
zonder een enkele wanklank, het kostte
houden dien
dien zonnigen
zonnigen Septembermiddag.
Septembermiddag.
Toen wat later
later het
hetlicht
licht taande,
taande, het
heteffen
effen hemelblauw
hemelblauw verging in
Toen
in een
een
wonderteeder
groen, waaronder
wonderteeder groen,
waaronder de grasvelden
grasvelden vervaald
vervaald uitlagen,
uitlagen,
avondmaal in een oude Taveerne,
Taveerne, op
op den
dentop
topvan
vaneen
een
namen ze het avondmaal
glooiende heuvel. Vanuit
Vanuit het
het venster
venster zagen
zagen ze
ze hoe
hoe de
de roode
l'oode zonnebol
zonnebol
wegzonk achter den heuvelrand, een grijze nevel steeg
steeg uit
uit den
den bodem
bodem
op. Doch
Doch omhoog
omhoog bleef
bleeflang
lang nog
nogeen
eenparelmoerigen
parelmoerigen lichtschijn,
lichtschijn, als
als
weerglans van den klaren
klaren avondhemel.
avondhemel.
Jack betoonde
betoonde zich
zich onuitputtelij
dwaze verhalen,
verhalen, waar
Jack
onuitputtelijkkinin dwaze
waar Nell
Nell
om schaterde,
schaterde, tot
haar de
Ook Minne
Minne
tot haar
de tranen
tranen in
in de oogen schoten. Ook
zehem
hemaardig
aardigvond
vonden
enook
ookwijl
wijlze
zemerkte
mer kt~
lachte onweerhouden,omdat
onweerhouden,omdatze
dat het hem genoegen deed....
deed ••••Iemand
Iemandontstak
ontstakde
delampen,
lampen,dat
datgaf
gafeen
een
warmen gloed over de tafeltjes
tafeltjes en langs
langs de
de donkere
donkere eiken
eikenlambrizeelambrizeeringen. Een krullige
krullige hond kwam
kwam bedelen
bedelen om
om klontjes
klontjes van
van de
de koffie,
koffie,
en nu het latere
latere avonduur nieuwe bezoekers
bezoekers bracht,
bracht, begon
begon een
een jonge
jonge
vent, aan de deur staande, zijn gitaar
gitaar te
liedje zinzinte tokkelen, het eene liedje
gend na het andere.
hoehaar
haar
Minnie's wangen gloeiden,
gloeiden, in
inden
denspiegel
spiegelover
overzich
zichzag
zagzezehoe
oogen schitterden, hoe
hoe haar
haar den
den blos
blos flatterde,
flatterde, die
diehaar
haar gezicht
gezicht voller
voller
Ja,. lachen
lachen moest
moestze,
ze,vroolij
vroolijk
kijken,
dat stond
stondhaar
haar
schijnen deed. Ja,
k kij
ken, dat
schijnen
Dolf zei het
behalvevoorhet zoo
zoo vaak:
vaak: boos
boos of
oftriestig
triestigzag
zagze
zeer
eralles behalve
voorgoed, Dolf
deelig uit! Als het maar
maar niet zoo moeilijk
moeilijk viel, opgewekt
opgewekt te
te wezen....
wezen ••••
Nu al
al wilde
wilde het
het denken
denkenaan
aan hem
hemhaar
haar vreugdigheid
vr.eugdigheid vertroebelen,
vertroebelen,
die gedachten
gedachten weg
weg te
te duwen.
duwen. Weer
Weer schaterde
schaterde ze
ze om
om een
een
doch ze wist die
opgedok~n,
grap
plotseling opgedoken,
grap van
van Jack,
Jack, te luider wijl een bange vrees, plotseling
niet afliet, een angst
angst voor
voor den
den nacht,
nacht, het
het straks
straks alleen-zijn..
alleen-zijn ••••
..
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De heuveltop
heuveltop verglooide
verglooide onder
onder den
den vergrauwenden
vergrauwenden lucht,
lucht, toen
toenzeze
De
het park
park huiswaarts
huiswaarts togen.
togen. Rondom
Rondom lagen
lagen de
de grasvelden
grasvelden wegwegdoor het
dichteschemering,
schemering,als
alswanstaltige
wanstaltigedreigende
dreigendegedaanten
gedaanten
gedoezeld inindichte
onverhoeds de
de dwergboompjes
dwergboompjes langs
langs de
depaden
padenop.
op.Van
Vaneen
een
doken onverhoeds
duister drong
drong zuchtend
zuchtend gefluister
gefluister tot
tot hen
hen door,
door, een
eenalleene
allee ne
bank in duister
een vrouw,
vrouw, leek
leek doelloos
doelloos om
om te
te dwalen....
dwalen •.•.
gestalte, een
een reactie
reactie op
op de
de luidruchtigheid
luidruchtigheid van
vanden
denavond
avondspraken
sprakenze
zenu
nu
In een
weinig.
weinig. Aan
Aan het
het stille
stille huis
huis gekomen,
gekomen,bestegen
bestegenze
zegeruchtloos
geruchtloosde
detrap,
trap,
niet de
de oude
oude vrouw
vrouwte
testoren,
storen,die
diezich
zichdan
danmorgen
morgenbe
beklagen
zou.
om niet
klagen zou.
bij afspraak
afspraak gingen ze,
ze, na
na een
eennachtgroet,
nachtgroet,ineens
ineensdoor,
door,ieder
iedernaar
naz.1'
Als bij
eigen kamer.
kamer.
de eigen
Minne ontkleedde
ontkleeddezich
zichsnel,
snel,schoof
onderhet
hetdek
dekininhet
hetbreede
breedebed.
bed.
Minne
schoof onder
buitenlucht overpeinsde
overpeinsde ze
zeslaperig
slaperig het
het verloop
verloop van
van
Vermoeid van de buitenlucht
dezen dag, in een beschaamde
beschaamde verbazing
verbazing zich
zich afvragend
afvragend of
of het
hetwachwachhaar voortaan altijd zoo gemakkelijk
gemakkelijk vallen
vallen zou.
zou.
ten haar

VII.
week verstreek zonder bericht
bericht van Dolf.
Dolf. Allengs
Allengsgeraakte
geraakte
De eerste week
in een
een koortsigen
koortsigenonrust
onrust;lang
langvóór
vóórhet
hetuur
uurvan
vandedepost
poststondze
Minne in
stond ze
aan
uitturend in
in de
de straat,
straat, tot
toteindelijk
eindelijkde
deeigenaardige
eigenaardige
aan het venster, uitturend
dubbele klopperslag
klopperslag op de voordeur
voordeur bonsde. In
In een
eenvaart
vaart stoof
stoofze
ze de
de
treden af....
af..•• Maar
Maar weer bleek
bleek het
het iets
iets onbelangrijks
onbelangrijkste
tewezen,
wezen,een
een druk
werkje, een brief voor Nell .... En vaak ook liep de bodehethuisvoorbij.werkj,nbifvoNl.Eakiepdbohtusvrij
Die onzekerheid
onzekerheid groeide
groeide tot een
een kwelling,
kwelling, die
die de
de schijnbare
schijnbare beberusting
eerste dagen
dagen te niet
niet deed.
deed. Waarom
Waarom schreef
schreef hij
hij niet
niet een
een
rusting der
der eerste
enkel
woord, een
een briefkaart,
briefkaart, peinsde
peinsde ze
ze vermoeiend,
vermoeiend, nam
nam dan
dan die
die
enkel woord,
andere
beslag? Zijzelve berichtte
berichtte hem
hem goede
goedeoveroverandere zoozeer zijn tijd in beslag?
komst, allicht had hij
hij daarop
daarop kunnen
kunnen antwoorden.
antwoorden. Als
Als hij
hij maar
maar niet
niet
ziek lag,
lag, pijn
pijn leed,
leed, en
en niemand
niemand die
die hem
hem verzorgde.....
verzorgde •••..
Nell maakte
maakte de
denuchtere
nuchtereopmerking,
opmerking,dat
dathijhijwawaarschijnlijk
nietstete
arschij vlij k niets
zeggen had; ze herinnerde
herinnerde aan
aan de afspraak, elkaar niet dan hoog nood
noodzakelijk te schrijven. Voor een wijle kalmeerde dat Minne. Ze stemde-zakelijtschrvn.VoewijlkamrdtMne.Zsm
er zelfs in toe,
toe, heden
hedenniet
nietopopdedepost
posttetewachten,
wachten,dadelij
dadelijkkna
na lunch
lunchmee
mee
te gaan naar stad.
Opgewekt gingen ze, winkelden wat,
wat, dronken
dronken thee
thee in de groote tearoom
geroom van
van Lyons, waar een ol'chestje
orchestje het benedenzaaltje vulde met geklaag
het
klaag van
vanviooltonen
viooltonen en de sfeer zwaar
zwaar zwoelde
zwoelde van thee-aroom en het
parfum
diep-in zich
zich
parfum der
der vele
vele vrouwen.
vrouwen. Heel den middag bleef Minne diep-in
.
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de verwachting
koesterenvan
van den
den brief,
brief, zijn
de
verwachting koesteren
zijn brief, die
die ze
ze straks
straks
vinden zou bij thuiskomst....
thuiskomst ....
moge1ij k te blijven
blijven genieten
genieten
Ze rekte het
om zoolang
zoolang mogelijk
het thee-uurtje om
van
vergrijsden, huis aan huis
huis
van die
die verwachting;
verwachting; eerst toen de straten vergrijsden,
de winkellichten
hun violetten
violetten schijn
schijn streepten
streeptenover
overhet
hetasfalt,
asfalt,keerkeerde
winkellichten hun
den ze naar Hampstead
HéJmpstead terug.
terug.
Het park lei
lei dommelig
dommelig en verlaten
verlaten in schemering,
schemering, op het
het steenen
steenen
brugje bij den ingang stond nog
incaramels,
caramels, en
en
brugje
nog de
de dikke
dikke koopman
koopman in
prees zijn waar aan, uitgestald
uitgestald op
op een
een houten
houtenbak
bakdie
dieaan
aaneen
eenriem
riemom
om
hals hing. De bekende lavendelreuk
lavende1reuk van het
het huis
huis leek
leek nog
nog te ververzijn hals
scherpen de zekerheid van
van iets
iets heerlijks,
heerlijks, dat
dat zou
zouwachten....
wachten •••.Bij
Bij drie
drie
tegelij k,nam
namMinne
Minne de
de traptreden.
traptreden. Er
Er was
was geen
geen brief. Leeg
Leeg blank
bl<1nkde
de
tegelijk,
koperen
het tafeltje,
tafeltje, ook
ook in
inde
debus
busgeen
geenenvelop
envelopmet
met
koperen kaartenbak op het
zijn handschrift....
handschrift ••••
Plotseling neep
neep weer
weer de
de onrust,
onrust,als
als een
een wurgende
wurgende hand,
hand,haar
haarom
omde
de
keel, Zonder
Zonder te luisteren naar Nell
keel.
Nell stoof
stoof ze
ze naar
naar haar
haar slaapkamer,
slaapkamer,
wierp de deur in het slot. Opgewonden begon ze af en aan te loopenwierpdunhtslo.Ogewdbnzaf telop
in de kleine ruimte,
ruimte, al
al gauw vermoeide haar dat door den langen wanwandeling
naar
stad,
Ze
bleef
dan
voor
het
vensier
staan,
duwde
haar
deling
stad. Ze bleef dan voor het venster staan, duwde haar
v:oorhoofd tegen
ruit en
en trachtte
trachttehaar
haargedachten
gedachtenteteverzaverzavoorhoofd
tegen de
de koude ruit
Gelijkdat
dathet
hetdenkbeeld
denkbeeld haar
haar
melen. Terugkeeren
melen.
Terugkeerennaar
naarHolland
Holland•..•?Gelijk
En meteen
meteen meende
meende ze
ze te
te weten
weten wat
wat haar
haar
doorflitste, verwierp ze het. En
stond: hem
hemtelegrafeeren,
telegrafeeren,om
omgauw
gauwantwoord
antwoordverzoeken!
verzoeken!
te doen stond:
Afgemat door
naar buiten,
buiten, waar
waar in
in de
de
Afgemat
doorde
de opwinding
opwinding tuurde
tuurde ze
ze naar
den
doezelige verte
de huizen
huizen over
over den
doezelige
verte licht na licht roodig opgloorde uit de
In de
de tuintjes
tuintjesonder
onderhaar
haardroomden
droomdendedeboomen
boomenroerloos
roerloos
spoorbaan. In
hun laatsten
laatstenloof,
loof,nu
nuze
zelang
langzoo
zoostaarde
staardemeendeMinne
meende Minne
in de rafels van hun
doordringen van
van eenzelfde
eenzelfde klamme
klamme kilte
kilte als
als daarbuiten
daarbUIten
zich te voelen doordringen
ze moeimoeihield. Zij
Zij huiverde.°Telegrafeeren....
huiverde:Telegrafeeren ....zon
zonze
elk ding omvangen hield,
Dolf zou
zou het
het zeker
zeker overdreven
overdreven vinden.
vinden. Een
Een brief
briefkon
koneven
even
zaam na, Dolf
goed dienen. Maar
Maar dan
dan ook
ookaanstonds!
aanstonds!
het elektrisch
elektrischop,
op,zocht
zochtpapier
papieren
enzette
zettezich
zichaan
aantafel.
tafel.Ze
Ze
Ze draaide het
hoofd warm
warm en
en warrig-vol
warrig-vol worden
worden van
vanalles
alles wat
watze
zehem
hem
voelde haar hoofd
zeggen wou, in een
een zenuwachtige
zenuwachtige haast,
haast,begon
begonze:
ze:
"We hadden wel afgesproken, elkaar niet
niet te
te schrijven,
schrijven,maar
maardeze
d~ze
,,We
me ook
ook dadelijk
dadelijk op
op
ééne keer wil
wil ik
ik het
het toch
toch doen
doen en
en daar
daar moet
moet je me
antwoorden. En
Endan
danzal
zalikikjejemet
metgeen
geenbrieven
brievenmeer
meerlastig
lastigvallen.
vallen.
antwoorden.
omdat dit
dit mijn
mijn laatste
laatste brief
briefmoet
moetwezen,
wezen, wou
wou ik
ik graag
graag dat
dat
Maar omdat
alles klaar
klaar tusschen
tusschen ons
ons was.
was. je
Je zei
zei me,
me, die
die dagen
dagen vóór
vóór mijn
mijn vertrek,
vertrek,
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onder zooveel meer, dat
dat het
het goed
goed zou
zou zijn
zijn als
als ik
ikeen
eenpoos
poosaan
aanrnezelve
mezelve
werd
een vrouw,
vrouw, twaalf
twaalfjaar
jaar de
de jongere,
jongere, eens
eens
werd overgelaten,
overgelaten, omdat in een
je misschien
misschien beter
beter
het
verlangen komt naar
naar een anderen
anderen man; dat
dat je
het verlangen
had gedaan, dien
dien tijd
tijdafaftetewachten
wachtenopdat
opdatjijjijdan
danbeklaagd
beklaagdzoudt
zoudt zijn
zijn
ik....Je
mij nooit
nooithet
hetverlangen
verlangennaar
naar een
eenander
ander
en niet ik
.... Je weet
weetbest,
best,dat
datin
inmij
is geweest: van jou houd ik, nu en altijd! Je bent in me, in elken
eiken vezel
van me, in elken droppel bloed, als
als ik dat zou
zou willen
willen te
te niet
niet doen,
doen, zou
zou
ik immers mezelve moeten vernietigen. Zooiets
Zooiets vergeet
vergeet je
je niet,
niet, of
ofzet
zet
het van
van je
je af.
af. Ik
Ikben
benvan
vanjou
jougeweest,
geweest, al
al die
die jaren,
jaren, en
en nu
nu zou
zou je
je van
van
ik wil
wil dat
dat
me verlangen dat alles te beschouwen als een spel.
spel. Ik
Ik zeg
zeg je,
je, ik
niet, ik wil me
me van
van jou
jou blijven
blijven voelen
voelen zoolang
zoolang ik
ik leef.
leef. Je
Jehoeft
hoeftmijn
mijn
mij dwingen
dwingenhet
hetallerallerliefde niet te aanvaarden, maar
maar evenmin
evenminkun
kunjejemij
beschouwen als
als iets,
iets, het
hetwegwegmooiste wat er voor me heeft bestaan te beschouwen
kan nog
nog wachten,
wachten, en
en veranderen
veranderen zal ik nooit.
nooit.
gooien
waard. Ik
gooien niet waard.
ik kan
Alleen, al
àl te lang mag je
je me niet
niet in
in deze
deze onzekerheid
onzekerheidlaten!
laten!
De dagen
dagen kruipen
kruipen hier voorbij. Ik praat
praat er
er niet veel over
over met Nell,
Nell,
het geeft alles niets. De
De onrust
onrust ligt
ligtzoo
zoozwaar
zwaar op
op me,
me,ik
ikkan
kanhet
hetsoms
soms
Ik weet
weet niet
niet
haast
haast niet dragen
dragen en
en zou
zou het wel kunnen uitschreeuwen. Ik
hoe ik dat moet uithouden. Ik
Ikdenk
denken
endenk
denkaan
aanwat
wat er
er tusschen
tusschen ons
ons
gebeurde,
mezelve, dat
dat ik
ik nog
nog hunkeren
hunkeren blijf
blijf
gebeurde, soms
soms hoonlach
hoonlach ik om mezelve,
Nell huishoud
huishoudik
ikwat,
wat,drentel
drentelmet
methaar
haarlangs
langswinwinnaar
naar je
je liefde.
liefde. Met Nell
ik zou
zou het
het tegen
tegen
kels en door museums. Mijn hoofd is zoo moe en suf, ik
schouder willen leggen en
en me
me voor
voor een
eenoogenblik
oogenblikweer
weerrustig
rustigen
en
je schouder
vellig en gelukkig
gelukkig als
als vroeger
vroeger voelen.
voelen.
veilig
ik
Soms stel ik me
me voor,
voor, dat
dat dit
dit alles
alles slechts
slechtseen
eendroom
droomis,
is,waaruit
waaruitik
straks
armen. Ik voel me
me als
als den
den bedelaar,
bedelaar, die
die ze
ze
straks ontwaken
ontwaken zal
zal in je armen.
voor den grap een paar
paar dagen koning maakten en toen
toen slapend
slapend weer
weer
Ikveronderstel
veronderstel dat
dat zijn
zijn hoofd
hoofd evenzoo
evenzoo leeg
leeg
aan den
den weg
weg legden.
legden. Ik
aan
toen hij
hij in
in de
de koude
koude wakker
wakker werd,
werd, en
endat
dat hij
hij ook
ook
voelde als het mijne, toen
hij waakte
waakte of
ofdroomde.
droomde.
hebben of
ofhij
niet zal geweten hebben
moet je
je het
het liever
liever zeggen,
zeggen,
Als je meent niet meer van me te houden, moet
toch wel
wel weten.
weten.Die
Dievrouw
vrouwisismaar
maareen
eenpaar
paarjaar
jaarouder
ouder
je zult dat nu toch
niet van
van haar,
haar, dat
dat ze
zeeens
eensaan
aan
dan ik, waarom
waarom veronderstel
veronderstel je dan niet
dan
je meent
meent dat
dat van
vanmij
mij
jij zal
zal gaan
gaan denken?
denken? Maar
Maar je
jongere mannen dan jij
niet, je
je zegt
zegt dat
dat enkel,...
enke1.. •• 0, ik haat mezelve,
meze1ve, ik
ik ben
benslaafscher
slaafscher dan
dan
ook niet,
hond door
door me
me op
op te
te dringen
dringen aan
aan een
een man
man die
dieniet
nietmeer
meervan
vanme
me
een hond
Doch dit
dit is
is ook
ook mijn
mijn laatsten
laatsten brief.
brief.
houdt! Doch
ik nog
nog jong
jong ben,
ben, nu
nu weet
weetik
ikmet
metmijn
mijnleven
leven geen
ellendig dat
dat ik
Het is ellendig
je kunt
kunt toch geen
geen tweemaal
tweemaal
raad meer.
aan me hoort
hoort van jou,
jou, je
raad
meer. Alles aan
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hetzelfde weggeven
•••• Ik
Ik wou
wou dat
dat ik
ik niet
nietjong
jongmeer
meer was,
was, en
enniet
nietzoozooweggeven....
veel nog begeerde van het leven, dan berustte ik misschien wel op den
lang, nog
nog lang
lang niet
niet genoeg!
genoeg!
duur. Maar ik heb nog lang,
Jack hebben
hebben we
we niets verteld. Hij is
Jack
is hartelijk
hartelijk voor
voor me en
en wil
wil me
me
onrust ververveel laten eten, ik doe mijn best om sterker te worden. Die
Die onrust
teert me. Jij
Jij hebt me altijd kunnen troosten, en dat is nu voorbij. Het
Het
is zoo dwaas, dat die
die vrouw mij schrijft van herinnering, die
iszoo
die niemand
niemand
Ik haat
haat herinnering!
herinnering!
je ontnemen kan....
kan .... Ik
Nu
schrijf ik
niet meer,
meer, ik
ik zal
zal het
het nog
nog wat
wat zien
zien uit
uit te
te
Nu schrijf
ik niet
houden. Ik
Ik vertrouw
vertrouw er op, dat
dat je
je me
me niet
niet al
al te
telang
lang in
inonzekerheid
onzekerheid
houden.
zult laten."
laten/'
Terwijl
Minne de
dedichtbeschreven
dichtbeschreven velletjes
velletjeszorgvuldig
zorgvuldig overoverTerwijl Minne
las, ontroerde
de eigen
las,
ontroerde haar
haar de
eigen zinnen
zinnen zóó,
zóó, dat
dat de
de tranen
tranen haar
haar
in de
de oogen
oogenschoten.
schoten.0,0,
moest
indruk
hemmaken,
maken,dacht
dacht
hethet
moest
indruk
opop
hem
ze voldaan,
zijn ontvankelijkheid
ontvankelijkheid voor
voor
voldaan, daarvoor
daarvoorkende
kendeze
ze hem, zijn
het woord....
woord ....
Met trillende vingers sloot
sloot ze het envelop. Blootshoofds
Blootshoofds liep
liep ze uit,
uit,
om den brief te posten,
posten, ze
ze probeerde
probeerde de
de uren
uren der
der lichting
lichting te
te ontcijfeontcijferen, doch het
het was
was daartoe
daartoe te
te donker.
donker.
Inhaar
haar verbeelding
verbeelding
Morgen leest hij
hij het...,
het .... dacht
dacht ze
ze telkens
telkens weer.
weer. In
zag ze hem, het
het hoofd
hoofd gebogen
gebogen over
overde
debladzijden,
bladzijden,gebroken
gebrokenvan
vande
de
het werd
werd alles
alles als
als vroeger,
vroeger,
aandoening door haar woorden gewekt. En het
maar oneindig mooier en teerder.
teerder. Nooit,
Nooit, door
door blik
blikof
ofverwijt
verwijt zou
zou ze
ze
maar
zinspelen op wat gebeurde....
gebeurde ....
De
"eeuwige klok"
klok" op
opden
denschoorsteenmantel
schoorsteenmantelonder
onderzijn
zijn stolp
stolpvan
van
De „eeuwige
nu Minne
Minne de
deavondlichte
avondlichte woonwoonglas, sloeg gedempt het heele
heele uur,
uur, nu
kamer binnentrad.
op van
van de
de kleurige
kleurige modeplaten
modeplatenwaarin
waarin
kamer
binnentrad. Nell blikte óp
ze had
had zitten
zitten bladeren,
bladeren, ontevreden
ontevreden opmerkend
opmerkend dat
dat Jack
Jack weer
weerlaat
laat
kwam, en niets haar
haar meer verveelde dan het wachten
wachten achter een gegekwam,
enkele keer
keer dat
dat ze eens
eens thuis
thuis aten.
aten.
dekte tafel, de enkele
- Toe,
Toe, speel
speel wat?
wat? verzocht
verzocht Minne
Minne lief.
lief.
Vorschend
Vorschend keek Nell
Nell haar
haar een
een oogenblik
oogenblik aan.
aan.
Danzit
zitjejein
inzak
zak
- Jij
Jijbent
benttoch
tocheen
eenechte
echteweerhaan,
weerhaan,verklaarde
verklaardeze.
ze.Dan
-en asch, en vlak daarna
daarna ben je zoo vergenoegd mogelijk. Je
Je ziet
ziet er
er uit
uit
of je
je een
een groot
groot geluk
geluk is
is overkomen,
overkomen, en
en de
de zaken
zaken zijn
zijn toch
toch sinds
sinds vanvanof
zeker niet
nietveranderd!
veranderd!
middag zeker
glimlachte geheimzinnig, ze schudde
schudde de
de schouders
schouders als
als een
een
Minne glimlachte
verwend kind:
kind:
nu maar....
maar ....
- Speel nu
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De andere
andere zette zich
zich aan
aan de piano,
piano, krachtig
krachtig sloegen
sloegen haar
haar fijne vinvinen zinnen
zinnen uit
uit
gers
luisterde Minne toe, en
gers de toetsen aan. Droomerig luisterde
haar brief
brief wiegden
wiegden mee op de
haar
de muziek
muziekachter
achter in
inhaar
haar warme
warme hoofd.
hoofd.

VIII.
Witte nevels als spinrag slierden langs de ruiten,
ruiten, de
de vroege
vroege ochtend
ochtend
de gamma's
gamma's der
derkerkklokkerkklokrook naar
naar vriesweer. Van verre tinkelden
tinkelden de
ken door de ijle lucht.
lucht.
l~steren. Van
Van uit
uit de
de naaste
naaste kamer
kamer hoorde
hoorde ze
ze
Minne lag er naar te luisteren.
Jack's stem, de keellach
1ack's
keellach van
van haar
haar zuster. Die
Die zouden
zoudenvooreerst
vooreerst nog
nog
Er bleef
bleef haar
haar de
de
niet opstaan,
opstaan, wist ze verveeld,
verveeld, zondag
zondag vandaag....
vandaag•••• Er
keuze tusschen
tusschen ook
ook blijven
blijvenliggen,
Iggen, of
keuze
of alleen
alleen zitten
zitten in
inde
derommelige
rommelige
woonkamer,
lag als
als gisteravond,
gisteravond, omdat
omdat vanvanwoonkamer, waar
waar alles
alles nog juist zoo lag
daag de werkvrouw niet kwam.
kwam.
Besloten, ging
ging ze de
open schuiven,
Besloten,
de overgordijnen
overgordijnen open
schuiven, ze zocht
zocht een
een
Dolfhaar
haar meegaf,
meegaf, bij
bij gebrek
gebrek aan
aan een
een rek,
rek, opgeopgeboek uit de vele
vele die
die Dolf
legde zich
zich weer.
weer •Toch
Tochlas
lasze
zenog
nog
stapeld op den schoorsteenmantel, en legde
halfgesloten oogen voor zich uitturend, riep ze zich de zonzonniet. Met halfgesloten
Ze bleven
bleven ook
ook den
den ganschen
ganschen
dagen voor
voor den geest in het eigen thuis. Ze
er het
het ontbijt.
ontbijt. Zijzelve
Zijzelve stelde
stelde dat
dat zoo
zoo in,
in, een
een
ochtend te bed, namen
namen er
herinnering
huwelijksreis, de lange
lange verliefde
verliefde ochtenden
ochtenden in
in
herinnering aan
aan hun huwelijksreis,
hotelkamers doorgebracht. Het was een
een spelletje
spelletje waar
waar ze
ze aan
aan hechtte
hechtte
en waaraan
waaraan hij,
meedeed ••••
hij, goedig, meedeed....
Minne glimlachte wrang om die heugenis,
heugenis, één
één kort
kort moment
momentmeenmeende ze zuiver
zuiver te
te doorproeven
doorproeven haar
haar angst voor
voor de
de werkelijkheid,
werkelijkheid, die
die er
er
haar
bedrijven, te
te trachten
trachten
haar toe
toe dreef haar
haar leven
leven aldoor
aldoor te verdeelen in bedrijven,
te maken
maken om
omdie
diewerkelijkheid
werkelijkheid teteontduiken.
ontduiken.
er
komedie van
van te
er een komedie
Deed ze
ze zelfs
zelfs niet
niet evenzoo
evenzoonu,
nu,ininhaar
haarverdriet....?
verdriet ••••?
De gedachte
gedachte vervaagde,
vervaagt;ie, eer ze die helder
helder te
te vatten
vatten vermocht,
vermocht, ververToen ze
zetegen
tegenlunchtijd
lunchtijd de
deanderen
anderen
ward dwong ze zich tot lezen.
lezen. Toen
hoorde
blijde, wijl
van nu af aan
aan de
de
hoorde opstaan,
opstaan, kleedde
kleedde ze
ze zich vlug, blijde,
wijl van
uren minder
minder traag
traag te naderen
naderen leken
leken aan
aan den
deneindelij
eindelijken
ken avond.
avond.
De nieuwe
nieuwe week
weekbracht
brachtden
denlangverbeiden
langverbeidenbrief:
brief:„Haar
"Haarschrijven
schrijven
had hem ster
ze moest
moestnu
nuverder
verder rustig
rustigwezen
wezen
sterkk ontroerd, schreef
schreef Dolf,
Dolf, ze
en vertrouwen hebben.
hebben. Wat
Wat hem
hem betrof,
betrof, hij
hij werkte
werkte harder
harder dan ooit..."
ooit .... •
Nell meesmuilde
meesmuilde bij
bij het lezen der
der weinige regels, doch Minne ononDathij
hijharder
harderwerkte
werktedan
dan
dervond een
een gewaarwording
gewaarwording van
van kalmte.
kalmte. Dat
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haar aan
aan te
te geven
geven dat
dat hij
hij zijn
zijn tijd
tijd niet
nietmet
metdie
die
ooit, was het niet om haar
andere verkwistte,
verkwistte, dat hij
hij zich
zich wilde
wilde herwinnen....?
herwinnen ....? Ja,
Ja, ze
zemoest
moest
andere
hebben! En
En alsof
alsof het
het korte
korte briefje
briefje haar
haarsugsugwachten en vertrouwen hebben!
thui~ haar
haar beinvloedde
beinvloedde door
door zijn
zijn persoon,
persoon, zette
zette
zooals hij
gereerde, zooals
hij thuis
zich af.
af.
ze alle zorgen van zich
een reeks
l'eeks van
vanzonnige
zonnigedagen.
dagen.Wanneer
Wanneerdedenevels
nevels
October bracht een
van den ochtend
ochtend waren
warenopgetrokken,
opgetrokken,lei
lei de
dedag
daguit
uitzoo
zoogoudglanzig,
goud glanzig,
onbewogen, dat het Minne onmogelij
onmogelijkkwerd
te
geurend en onbewogen,
werdinin huis
huis te
dichtbije park,
park, waar
waar de
de grasgrasblijven. Ze dwaalde vaak alleen door het dichtbije
in midden
midden zomer.
zomer.De
Dekastanjeboomen
kastanjeboomendroegen
droegen
velden groenden als in
spitse gele
gele loovers,
100vers, wilde
wilde wingerd
wingerd bloedde
bloedde de
de muren
muren der
der
nog hun spitse
herf~ttooi toonde
toonde zóó
zóó overrijp,
overrijp, dat
datde
destille
stille
de herfsttooi
landhuisjes rood, heel de
scheen opdat geen windzucht
winditcht alaldie
lucht ademloos
ademloos scheen
diepracht
prachtineens
ineens zou
zou
ontbladeren.
Evenwichtig leefde
in een
een zachte
zachte geheven
geheven
leefde Minne deze dagen door, in
opdatgeen
geenwanwanstemming,
stemming, die
die ze
ze behoedzaam
behoedzaam met
met zich
zich omdroeg opdat
verstoren. Er
klank die zou verstoren.
Er leek
leek een
een bevend
bevendsmachten
smachtentetezweven
zwevenin
inde
de
luchten, deze
deze laatste
laatste herfstdagen, als
mooiom
om teduren.
teduren.
als waren
warenzezealal ~mooi
denken,
doch
zóózóó
va bleven
. blevendie
diegedachgedachGestadig
Gestadigmoest
moestzezeaan
aanDolf
Dolf
denken,
doch
geen vorm
.:medingen
dingenvan
vanden
den
ten, dat ze geen
vorm aannamen.
aannamen.Onder
Onderde
degc::
g 3ne
aldurig, als
als afgesch
afgesch den
dendoor
dooreen
eenglazen
glazen
dag door, stonden
stonden. ze daar aldurig,
het zijn
zijn handen,
handen, de
de
wand,
wand, meer vermoed dan geweten: soms
soms war -..-, het
breede sterke polsen, soms zijn oogen die lad
lach_en,
-Len, of enkel een roode
glimp
lichte roes van ververglimp als
als van
van zijn
zijn mond. Ze dompelden in een lichte
liefdheid, die nog tot
tot geen
geen verlangen
verlangen groeide....
groeide ....
zegedrieën
gedrieëneen
een
lederen
het late
latemiddagmaal,
middagmaal, maakten
maaktenze
Iederen avond, na het
"Spaniard,"de
de boubouwandeling, en bijna altijd belanden ze dan op de „Spaniard,"
levard van Hampstead, waar Jack het liefste liep. Ook Nell en
en Minne
Minne
keken
graag naar deze
deze avondlijke
avondlijke pantoffelparade.
pantoffelparade. Gezeten
Gezeten op
op een
een
keken graag
zijze
zelangs
langstrekken,
trekken,de
de
bank terzij van den
den breeden
breedenasfaltbaan,
asfalt baan,zagen
zagenzij
ranke jonge meisjes,
matblank
meisjes, alleen
alleen gearmd
gearmd of bij
bij drieën en vieren, matblank
in den paarsen gloed der elektrische
elektrische booglampen,
booglampen, vanonder
vanonderden
denschaschaduwstreep van hoederand
hoederandglinster-oogend
glinster-oogendnaar
naardedewinkelheertjes,
winkelheertjes,de
de
kantoorheertjes,
alles had
had Minne
Minne
kantoorheertjes, en
en wat
wat daar verder flaneerde. Dat alles
ook gezien
gezien in de avondstraten van de eigen
eigen stad: Doch
Doch wat
wat ze
ze niet
niet
kende, waren de jongelui met motorfietsen, in rij
rij langs
langs den
den wegkant
wegkant
De slanke
slanke jongens
jongens leunleungeschaard, aan elke fiets een mandewagentje.
måndewagentje. De
den daartegen, de handen diep in de zakken
zakken van
van het
het leeren
leeren sportjasje,
sportjasje,
M en
en toe,
toe,als
als een
eensliert
sliertmeismeisals onverschillig het gewoel gade slaand.
slaand. Af
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arm, langs
langs schoven,
schoven, trad
trad er
er wel
wel een
eennaar
naar voren,
voren,
jes lachend, arm in arm,
hem, een
een wijle
wijle volgde
volgdegekscheerend
gekscheerend
joelend schaarden ze zich dan om hem,
rot tenslotte
tenslotte een
eender
dermeisjes
meisjeszich
zichlosmaakte
losmaakte van
van
gestoei en gebabbel. Tot
de anderen, in het
het wagentje
wagentje stapte....
stapte .... Vlug
Vlugnam
namde
dejongen
jongenzijn
zijnplaats
plaats
engewuif
gewuifnaar
naarde
deachterblijvenden
achterblijvenden en
enmotormotorin, nog
nog wat
wat geroep
geroep en
snorrend scheerden ze over den gladden weg,
weg, verdwenen
verdwenen in
in de
de nevenevelige verte.
verte.
-Belangstellend
Jack telkenmale
telkenmale deze vluchtige
vluchtige kennismakennismaBelangstellend volgde
volgde Jack
ook nog
nog eens,
eens,verklaarde
verklaarde hij.
hij. Alle
Alle meismeiskingen.
koop ik ook
kingen. Zoo'n ding koop
op een
eenritje,
ritje,de
demooiste
mooistekrijg
krijgjejegrif
grifmee!
meel
jes zijn dol op
Minne lachte
lachte er
er om,
om,maar
maar haar
haar zuster
zuster ergerde
ergerde zich.
zich.Op
Ophaar
haar levenleveninLonden
Londen
dige overdreven
overdreven wijze
wijze ging
gingze
zeuiteen
uiteenzetten,
zetten,hoe
hoepoover
pooverhet
hetin
dat de
de groote
groote afstanden
afstanden er
er
gesteld
was met de
de huwelijkstrouw,
huwelijkstrouw, en dat
gesteld was
schuld aan droegen. Haar
Haar diepe
diepe altstem
altstem deed
deedde
devoorbijgangers
voorbijgangersomomkijken,
hoort! plaagde Jack,
Jàck, doch
doch
kij ken,ze
ze gebaarde
gebaarde met
met de
de handen. Hoort! hoort!
Nellliet
zich niet
nietvan
vanhaar
haar gtuk
§tuk brengen.
brengen.
Nell liet zich
waar wat ik
ik zeg, zei ze heftig. Wat
Wat weet
weet de
de vrouw
vrouw van
van een
een
- Het is waar
weg, laat
laat
zakenman er van, waar hij zijn dag doorbrengt?
doorbrengt? 'i
's Morgens weg,
in -den
avond terug,
terug, zaken,
zaken, zaken,
zaken, zaken,
zaken, zaken.
zaken. Een
Een telegram:
telegram:
den avond
"wacht niet met eten, door zaken verhinderd:' Ze moet dat maar ge-„wachtniem,dorzaknvehi."Zmotdargelooven, hem
hem beklagen
beklagen om
om zijn
zijn zwaar
zwaar leven.
leven. Terwijl
Terwijlhij
hij hier
hier misschien
misschien
••••
rondtuft met zijn typiste
typiste....
-— Als
lang doorpraat,
doorpraat,komt
komtzezetottotdedeconc1usiedatikhieraljarenAls ze lang
conclusie dat i k hier al jarenopperde haar
haar man
man goedgehumeurd.
goedgehumeurd.
lang t's
s avonds
avonds rondtuf, opperde
Minne, die zooals
zooals meestal
meestal half
half luisterde,
luisterde, knikte
knikte eens:
eens:
-— Ja, dat zijn verkeerde toestanders,
toestanden, voegde
onnoozel toe,
toe,omdat
omdat
voegde ze onnoozel
ze meende
meende te
te bemerken,
bemerken, dat
dat Nell
Nelleenig
eenigantwoord
antwoordverwachtte.
verwachtte. Haar
Haar
gedachten verwijlden bij
hoe zalig
zalig het
het zijn
zijn zou,
zou, zóó
zóómet
methem
hemtete
bij Dolf, hoe
inéén
éénenkele
enkele suiijlen door het avondduister, de
de wind
wind langs
langsjejeooren
oorenin
zing en rondom de geheimvolle
geheimvolle nacht, de
de verliefde
verliefde geur
geur van de
de welwelbekende.
....
be kende blaren
blaren....
weeens,
eens,maande
maandeJack,
Jack,die
diehet
hetkij
kijken
verveelde.Hij
Hijtrok
trok
--- Gaan
Gaanwe
ken verveelde.
ze beiden op van
van de
de bank,
bank, gearmd
gearmd keerden
keerden ze
ze terug.
terug.
Hetwas
was daar
Langs een sterk dalend pad belandden ze in de
de vallei.
vallei. Het
veel donkerder dan op de
de opene
opene boulevard,
boulevard, tastend
tastend moesten
moestenze
zesoms
soms
Tochwaarde
waarde er
ergerucht,
gerucht,waar
waar ze
zelangs
langsverscholen
verscholen
den weg zoeken.
zoeken. Toch
banken traden,
schimdennauwelijks
herkenbaar op. Minne
traden, vormen schimden
nauwelijks herkenbaar
wist niet, waarom
waarom ze
telkens aan
aan Dolf moest
moest denken,
denken, met
met zoo
zoo een
ze telkens
pijnlijk heimwee. Als
Als hij
hij hier
hier thans naast haar liep, door de fluweelige
fluweelige
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zwartheid, zeker
zeker zouden
zoudenze
zeelkaar
elkaarniet
nietkussen
kussenals
alsdie
dieparen,
paren,besefte
beseftezeze
zwartheid,
een plotselinge
plotselinge ontnuchtering. Maar
Maar toch
toch moest
moest het
hetgoed
goedwezen,
wezen,
in een
gaan, te
te luisteren
luisteren naar
naar zijn
zijn stem.
stem.Dat
Datandere,
andere,waar
waarze
ze
naast hem te gaan,
eigenlijk naar
verlangde, dat kon
kon het
het niet
nietmeer
meerworden!
worden!Een
Eenfelle
felle
eigenlijk
naar verlangde,
passie riep je geen tweede keer
keer op, ongemerkt
ongemerkt belandden
belandden ze
ze reeds
reeds in
in
uitloopt •••• Dankbaar
Dankbaar
de kalmere phase, waarop immers elk huwelijk uitloopt....
je nog
nog wezen,
wezen, wanneer
wanneer je
je bleef
bleef houden
houden van
van elkaar,
elkaar, niet
nietmaar
maar
mocht je
voortleefde uit louter
louter sleur.
sleur.
samen voortleefde
Ondanks
Ondanks deze
deze overweging
overweging daalde
daalde een
een triestheid
triestheidop
ophaar,
haar,als
alsom
omeen
een
dierbaar gemis. Ach, dat veroorzaakte
veroorzaakte de onnatuurlijk
onnatuurlijk lauwe
lauwe herfstherfstavond, de bedwelming opstijgend uit
uit de
de welkende
welkende heesters,
heesters, die
diehaar
haar
stemming beinvloedden, haar die hunkering
hunkering gaven
gaven naar
naar warmte
warmte van
van
Eenmaal terug
terug bij
bij hem
hem
genegenheid, naar koestering van een man....
man•••• Eenmaal
werd dat vanzelf
vanzelf anders,
anders, wist
wist ze
ze in
ineen
eenvlijmende
vlijmendezelfkritiek,
zelfkritiek, dan
dan
weer van
van voren
voren af
afaan
aan kwestie
kwestiemet
methem!
hem!
maakte ze misschien weer
Onwillekeurig drong ze zich dichter
dichter tegen
tegen Jack,
Jack,als
alssteun
steunzoekend
zoekend
tegen
eigen wankelheid.
wankelheid. Gelukkig,
Gelukkig, niet
niet meer
meer veraf
veraf gloorde
gloorde al
al
tegen de eigen
lampschijn
park uitmondde.
uitmondde. En
Ennog
nog
lampschijn van
van de
de eerste
eerste straat, die in het park
vim een
een
eens,
getij k met het doordringend
doordringend besef
besef van
van de
de veiligheid
veiligheid van
eens, gelijk
eigen
doorjammerde haar
haar verlammende
verlammende angst,
angst, wellicht
wellicht voor
voor
eigen thuis, doorjammerde
goed zulk een thuis
thuis te
te gaan
gaan verliezen....
verliezen ••••
(Wordt
vervolgd)
DoROTHEE
DOROTHEE BUIJS.
BuiJs.
(Wordt vervolgd)
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Tooneelspel in
Tooneelspel
in drie
driebedrijven
beddjve.

door DOP
Dop BLES.
BLES.

2e BEDRIJF.

le Tooneel.
Ie

GERMAINE
DELANAU.
G ER1VIAINEDELANAU.
(E~n
ingerichte salon.
salon.Rechts
Rechtsvoorgrond
voorgronddivan
divan
met
(Een Franschs-modern ingerichte
met
achtergrond
eeneen
deur.
De De
tafeltje en
en stoel,groote
stoel,grootelamp
lampmet
metkap.
kap.Links
Links
achtergrond
deur.
staateen
eenmeter
metervan
van't'tvoetlicht
voetlichtafaf
zoodat
links
en rechts
gang
salon staat
zoodat
links
en rechts
eeneen
gang

blijft)
blijft)
DELANAU.
Pardon,
niet mevrouw
mevrouw
DELANAU.
Pardon,patdon,
pardon,deze
dezewoorden
woorden gelden
gelden niet
Delcour maar
maar Germaine
Gerniaine de
de Beaufleur.
Beaufleur.
GERMAINE.
Excuseer
je jeniet.
denken.
GERMAINE.
Excuseer
niet.Zoo
Zoomoest
moest iedereen
iedereen erover denken.
DELANAU (lachend). Daar zou ik niet
niet persoonlijker
p~rsoonlijker door
door worden.
GERMAINE.
IkIk
bedoel
GERMAINE.
bedoeldat
datzezededeartiste
artistevan
vande
devrouw
vrouw konden
konden scheischeiden. 't Is best
best mogelijk
mogelijk dat
dat ik nog
n~ te yeel
veel voel voor succes,
succes, ik heb werkelijk
louter de
de actrice
actrice gelden.
gelden.
kelij kbehoefte
behoefte aan
aan hulde,
hulde, maar die moet dan louter
ik nog
nog niet
niet gewend
gewend ben
ben aan 'bloemen,
me
Wil je gelooven, dat ik
bloemen, dat ze me
kaartje vaak een deceptie
deceptie is?
is? BewondeBewondealtijd opnieuw verrássen
verràssen en 't't kaartje
ring
wist van
van wie....
wie ••••
ring zou zooveel mooier zijn als je niet wist
DELANAU.
IkIkbegrijp.
ontvanDELANAU.
begrijp.Jejegeeft
geeftjejeliefde
liefdeen
en wil
wil liefde terug ontvanommevrouw
mevrouwDelcour
Delcourniet
niette
teverstoren.
verstoren.
gen, die
die anoniem
anoniemmoet
moetblijven
blijvenom
GERMAINE (verrast)
dat zijn?
zijn?
(verrast) Zou het dat
DELANAU. Heel 't
't publiek
publiek je
je amant
amant als
als 't'tware.
ware.
GERMAINE (lachend) En dan in eens opgelost hoe 't't mogelijk is, dat
ik nooit een
een andere verlang?
verlang? Ja 't kan best. Als
Als kind
kind wilde
wildeik
ikin
ineen
eenstil
stil
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bosch wonen en droomde
droomde ik van
van verdwaalde
verdwaalde ridders,
ridders, die ik helpen
helpen
zou en die dan
dan heentrokken,
heentrokken, om
om me
me alleen
alleen te
telaten
latenmet
metmijn
mijnboomen
hoomen
en vogels.
DELANAU.
DELANAU.EnEnzoo
zoospreekt
spreektde
dester
ster van
van de lichtstad?
GERMAINE.
Onbegrijpelijk?
EnEnmisschien
leven
GERMAINE.
Onbegrijpelijk?
misschienniet.
niet.Als
Als 't't gewone leven
voldoet,dan
danstaan
staanerertwee
tweewegen
wegenvoor
voorjejeopen
openerernaast
naastof
ofer
er boven
boven
je niet voldoet,
kon terugtrekken
terugtrekken in
in mijn
mijn woud,
woud, kreeg
kreeg
te blijven. En daar ik mij niet kon
ik de
de behoefte
behoefte er
er boven
boven tetestaan!
staan!
DELANAU.Heb
Heb jeje nooit
nooit geschreven?
geschreven?
DELANAU.
GERMAINE. Waarom?
Waarom?
DELANAU.
JeJezelf
DELANAU.
zelfzoo
zooobjectief
objectief te
te zien.
nooitin.
in. Ik vind mezelf zoo eenvouGERMAINE. 0, ik verdiep nx'r
m'r nooit
eenvoudig, dat ik niet
dig~
niet begrijp
begrijp hoe
hoe anderen....
anderen ••••
DELANAU.
levenisisniets
nietszoo
zoozeldzaam
zeldzaamen
enzoo
zoo moeielijk
moeielijk te
te bebeDELANAU.
InIn't 'tleven
grijpen
niet het
het nuchter
nuchter onbeduidende,
onbeduidende, maar
maar het
het
grijpen als
als 't eenvoudige, niet
klare
....
klare....
GERMAINE.
Toch,hoe
hoez'er
z'ertoe
toekwamen,
kwamen, mij
mij la
la "douceur
„douceur fatale"
GERMAINE.
Toch,
fatale" tete
noemen?
•••
noemen?....
DELANAU.
Ochkom,
kom,als
alszooiets
zooietstoevallig
toevalligin
in 'n
'n zekere
zekere kring opgang
DELANAU.
Och
opgang
maakt
•••
maakt...
GERMAINE.
Die
waarin ik
ik mij
mij beweeg
beweeg hè?
hè?
GERMAINE.
Diedan
dantoch
tochde
de kring
kring is waarin
Enfin 'k beklaag
beklaag me niet. Wie
Wie heeft
heeft ook
ookweer
weergezegd,
gezegd,dat
datvoor
vooreen
een
armelijk
bezitwordt?
wordt?
vrouw op
op een
eenzekere
zekereleeftijd
leeftijdhaar
haarfatsoen
fatsoen'n 'n
arnmelij
k bezit
DELANAU.
DELANAU.Kan
Kan't'tniet
niet La
La Bruyère zijn?
GERMAINE.
Welnu
geGERMAINE.
Welnumisschien
misschienisistt'tjuist
juistdoor
door tt't fatale
fatale dat van mij gedat fatsoen
fatsoen als
als iets
iets kostelijks
kostelijkskan
kanblijven
blijvenappreciappreddacht wordt, dat ik dat
eeren.
DELANAU.
waarschijnlijk daardoor,
daardoor,
DELANAU.IkIkhoop
hoophet,
het,want
want je
jespel
spel heeft, waarschijnlijk
indie
diemate
matebezit.
bezit.
die bekoring, die behalve Duse,
Duse,geen
geenandere
andereactrice
actricein
Ik
aan
1k bedoel
bedoeldie
die droomerige
droomerigeatmosfeer,
atmosfeer,die
die warme
warme stille
stille gloed, die aan
Da Vinci
Vind doet
doet denken.
denken.
GERMAINE.
Spreekt
kritiek?
GERMAINE.
Spreektdedevriend
vriend of
of de kritiek?
DELANAU.
kritiek.
DELANAU.De
Devriend
vriendluistert
luistertmet
met vreugd
vreugd naar de kritiek.
GERMAINE.
GERMAINE.Zeer
Zeervleiend.
vleiend.
DELANAU.
Dat
gelukkig nu
nu
DELANAU.
Datvergat
vergatikiknog
nogtetezeggen,
zeggen,Lespière
Lespière is
is zoo gelukkig
jij de hoofdrol wilt spelen!
spelen!
.
jij
GERMAINE.
IkIk
heb
hoe
GERMAINE.
hebook
ookeen
eenzeker
zekerzwak
zwakvoor
voordat
datstuk.
stuk. Weet je hoe
hij
aan dat
kwam? Neen?
een gesprek,
gesprek, op
op mijn
mijn avond
avond in
in
hij aan
dat idee kwam?
Neen? Uit een
l'Homme Doré,
Doré, toen
toen je
je m'n
m'n man
man voor
voor 'ttt eerst
eerst ontmoette.
ontmoette.
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DELANAU. Dat 's eigenaardig! 't Is van
van een
een troostend
troostend idealisme.
idealisme.
GERMAINE.
HijHij
had
toen
tegenGERMAINE.
had
toeneen
eenheftige
heftigediscussie
discussiemet
met Martens,
Martens, tegenmetde
dedans
dans
woordig
die hij
hij vergeleek
vergeleek met
woordig onze huisvriend, over liefde, die
van een jonge danseres, waarover
waarover hij
Maar hoe
hoe
hij zeer enthousiast was. Maar
gaat het nu met hem?
hem?
gaat
DELANAU.
kan mijn
mijn bordes
bordes
DELANAU.Voor
Vooreen
eendag
dagofoftien
tienwas
wasik
ikbij
bijhem.
hem. nIk
„Ik kan
ik leven"
leven" zei-d'-ie.
zei-d'-ie.
niet meer opspringen, en toch wil ik
GERMAINE.Wat
Watbeteekent
beteekent dat?
GERMAINE.
DELANAU.
Herinner
diebewering
bewering niet
niet van vroeger?
DELANAU.
Herinner
je jejejedie
vroeger? Elke
Elke
ochtend sprong-ie zijn,
zijn, vier
vier treden
treden hoog,
hoog, bordes
bordesop,
op,want,
want,beweerd
beweerd;:
Ende
deeerste
eerstekeer
keer dat
dat 't
hij, zoolang ik dat doen kan, ben ik nog jong. En
me niet lukt, wil
wil ik
ik ook
ook dood.
dood.Zonder
Zonder jeugd
jeugd geen
geen leven."
leven,"
GERMAINE. 't Is erg
erg triestig
triestig buiten
buiten Parijs
Parijs te
te zitten.
zitten. Wat
Watwas-je
was-ie
altijd
vroolijk en
altijd vroolijk
en hartelijk,
hartelijk, herinner
herinnerjejejejenog
nogde
deopvoering
opvoeringvan
van,,'t
't
Masker"? Wat
Wat hebben
hebben we toen met
Masker"?
met hem
hem gelachen.
gelachen.
MELANAu.
JaJaenentoen
••• (houdt plots
plots in.)
in.)
MELANAU.
toenheeft
heeft Edmond
Edmond...
GERMAINE. Wie?
GERMAINE,
Norvy?
Wie? Edmond Norvy?
DELANAU.Ja,
Ja,neem
neemme
me niet
niet kwalijk.
DELANAU.
kwalijk.
GERMAINE. Je
Je kunt
kunt gerust
gerust over
over hem
hem spreken.
spreken.
DELANAU,
weer in
in Parijs
Parijs is?
is?
DELANAU. Is 't waar, dat ie weer
GERMAINE.Ik
Ik heb
heb 't ook gehoord.
GERMAINE.
gehoord. Maar
Maar 't't werd
werd zoo
zoovaak
vaakbeweerd!
beweerd!
Als 't waar
maar dat ie gelukkig
gelukkig is; begrijp
begrijp jejewaarom?
waarom?
waar is
is hoop ik maar
DELANAU.
hè? Er
Er zijn menschen, voor wie je
je je
je
DELANAU.Ja,
ja,dat's
dat's vreemd
vreemd hè?
of verdrieverdrieabsoluut onverschillig weet, maar
maar toch zou
zou 't je hinderen of
ten als 't't hen
hen slecht
slecht ging.
ging.
TOONEEL.
2e TOONEEL.
ae
Kam e r mei sjZELFDEN.
e, ZELFDEN.
Kamermeisje,
Kam
mei
Mevrouw Ledon.
Ledon.
K
am eerr m
eissjje.e. Mevrouw
(Germaine staat
staatop
opom
omYvonne
Yvonnetegemoet
tegemoettetegaan).
gaan).
3e TOONEEL.
TOONEEL.
3e
GERMAINE, DELANAU, YVONNE.
GERMAINE,
YVONNE
YVONNE., Dag
Dag Germaine,
Germaine, ik
ikkom
kom even
evennaar
naar binnen
binnen vliegen,
vliegen,hoewel
hoewel
eigenlijk geen
geen tijd
tijd heb.
heb.
ik eigenlijk
GERMAINE. Mag
ikikjejeeven
redacGERMAINE.
Mag
evenvoorstellen:
voorstellen: Georges
Georges Delanau, redacteur van de Revue-critique....
Revue-critique .... Yvonne
Yvonne Ledon
Ledonactrice.
actrice.
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DELANAU. Zeer
Zeer vereerd!
vereerd!
DELANAU.
YVONNE (geeft
(geeft hem
hem de
dehand)
hand) Ik
Ik heb
heb al
al zoo
zoo vaak
vaak van
van uu gehoord
gehoord en
en
YVONNE
gelezen! En
En Germaine,
Germaine, wat
watzeggen
zeggende
dekranten
krantenvan
vanje?
je?
gelezen!
GERMAINE. LeLeBoudrau
maar vergeet
vergeet mij
mij
GERMAINE.
Boudrauhemelt
hemelt't'tstuk
stuk erg
erg op maar
totaal.
totaal.
YVONNE. Geen
HeleneBardy
Bardyen
diehaat--je!
haat-je!
YVONNE.
Geenwonder,
wonder, hij
hij is
is met Helene
en die
DELANAU. Sinds
wanneer?
DELANAU.
Sinds wanneer?
YVONNE. O!
kort natuurlijk!
natuurlijk!
YVONNE.
0! sinds kort
DELANAU. Renau
hebtuugelezen
gelezenwat
wathij
hijvan
vanhaar
haar
DELANAU.
Renaumaakt
maakt alles
alles goed, hebt
zegt?
zegt?
GERMAINE. Och
GERMAINE.
Ochdat
datzegt
zegt 11iets.
niets.
DELANAU. 't'tWas
juist.
DELANAU.
Wasvolkomen
volkomen juist.
beviel hem
hem niet,
niet, maar
maar Paulin
Paulin is
is zijn
zijn intieme
intieme
GERMAINE. 't't Stuk beviel
vriend, dus moest
moest hij
hij wei
wel goed
goed over
over mij
mij schrijven.
schrijven.
YVONNE.
Enfinals
als't'tnu
nu maar
maar tegen
tegen elkaar opweegt,
YVONNE. Enfin
opweegt,dan
dankan
kanjejebest
best
je meer
meer om heeren
heeren critici
critici dan
dan om
om je
je rol
rol te
te
tevree zijn. Ja je vermoeit je
kennenl (tot Delana
Delanau)
schrijft toch
toch niet
niet over
overtooneel?
tooneel?
u) U schrijft
kennen!
DELANAU. Mij
gemaakt.
DELANAU.
Mijnimmer
nimmeraan
aanschuldig
schuldig gemaakt.
YVONNE.
Ik
lees
ook
veel
liever
uw
gedichten.
YVONNE. Ik lees ook veel liever uw gedichten.
DELANAU.
dafswaar!
waar! ik
Ikpubliceer
publiceer ze
ze zoo
zóo
DELANAU. Mijn
Mijn gedichten? 00 dat's
in
weinig, maar verleden maand
maand is juist een heele
heele cyclus
cyclus verschenen
verschenen in
"les
Modernes~' Die
Die bedoelt
bedoelt uuzeker?
zeker?
„les Poèmes Modernes"
YVONNE.
getroffen.
YVONNE.JaJajuist,
juist,zezehebben
hebbenme
me buitengemeen getroffen.
DELANAU.
Kort
me
DELANAU.
Kortgeleden
geledenisiserereen
eenbundel
bundel litteraire
litteraire studies
studies van me
verschenen, indien u die soms mocht interesseeren, dan zou ik hem uu
met genoegen toezenden.
toezenden.
YVONNE. (geeft kaartje)
kaartje) Ziehier mijn adres. Ik
Ik zal
zal ze
ze met
met de
de grootste
grootste
aandacht
lezen.
aandacht
(staat op)
DELANAU.
op) ft't Was me
DELANAU.IkIkhoop
hoopdat
datzezegenade
genade bij
bij uu vinden (staat
Wil je je man
zeer aangenaam (geeft
een hand)
hand) (tot
(totGermaine)
Germaine) Wil
man
(geeft haar een
mijn
mijn groeten
groeten overbrengen?
overbrengen? 't Beste.
GERMAINIE.
Dank
vrienden.
GERMAINIE.
Dankjejeenengroet
groetde
de oude
oude vrienden.
DELANAU.
Merci.
(af)
DELANAU. Merci.
(af).•••
4e
4e TOONEEL.
To ONEEL.
..

GERMAINE,
GERMAINE, YVONNE.
YVONNE.
Delanau? Nog nooit van gehoord. Voor 't eerst
eerst van mijn
YVONNE. Delanau?
leven
ben dat
dat iemand
iemand dichter
dichter is!
is!
leven dat ik blij ben
GERMAINE.
HijHij
heeft
GERMAINE.
heeftwel
welnaam
naamininzekere
zekere milieus.
milieus.
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YVONNB.
~ekerin
in't'tquartier
quartierLatin!
Latin!Daar
Daarben
benik
iknog
nogwel
wel geboren.
geboren.
0, zeker
YVONNE. 0,
v.er.
Lieve hemel wat
wat zoek
zoek jij
jij 't't ver.
GERMAINE.
vragen?
GERMAINE.EnEnwat
watwilde
wilde je vragen?
YVONNE. Vragen?
Vragen?
YVONNE.
GERMAINE.
IkIkdacht
wilde.
GERMAINE.
dachtdat
datjejeme
meiets
iets vragen wilde.
YVONNE.
vertellen, waarvan
waarvan je
je zult
zult
YVONNE.0 0neen,
neen,ik
ik kom
kom je
je een nieuwtje vertellen,
heb vanmorgen
vanmorgen een engagement
engagement geteekend voor 't kokoopkijken. Ik heb
mende seizoen, raad
raad eens
eenswaar?
waar?
GERMAINE.
IkIkweet
GERMAINE.
weethet
hetneusch
heusch niet.
niet.
'YVONNE.Gymnase!
Gymnase!
-VVONNE.
GERMAINE.
Wat
GERMAINE.
Wateen
eenverrassing!
verrassing!Ben
Ben je
je gelukkig?
gelukkig?
YVONN~.
was, dan....
dan ••••
YVONNE.0 0ja,
ja,hoewel
hoewelals
als 't't niet gebeurd was,
GERMAINE.
GERMAINE.Hoe~o?
Hoezoo?
YVONNE.JeJehoorde
hoordetoch,
toch,dat
datik
ikmet
met de
de oude
oude Corenet
YVONNE.
Corenetben?
ben?
GERMAINE. Zoo,
toch waar?
waar?
zoo, is 't toch
YVONNE.Ja,
Ja,waarom
waaromniet?
niet?Vervelender
Vervelenderdan
daneen
een andere
andere man is hij
YVONNE.
hij
niet en hij heeft veel
veel invloed.
invloed.Verbeeld
Verbeeldjejehij
hij wilde
wildeme
medirect
directeen
eenauto
auto
engagement bij
bij 't't Gymnase....
Gymnase ••••
geven, waarvoor
waarvoor ik bedankt heb. Een engagement
of
•••• au
au revoir
revoir et
et merci!
merci! Zijn
Zijn leeftijd
leeftijd heeft
heeftbeslist
beslistveel
veelvoor.
voor.Als
Alsze~edan
dan
of...,
van je houden en naar de pen grijpen, krijg
krijg je tenminste
tenminste geen
geen gedicht,
gedicht,
maar
maar een cheque.
GERMAINB.
oud?
GERMAINE.IsIs ie zoo oud?
YVONNE. Bij
zestig, maar
maar nog
nog flink. Och
Och daarin
daarin zijn ze allen
allen
Bij de zestig,
en hooren
hoorenaltijd
altijd teteveel!
veel!IsIs't'tniet
nietwaar?
waar?'t'tIsIsbeter
beterom
om
gelijk, ze zien
zien en
naar
die invloed
invloed hebben
hebbenals-ie
als-iedertig
dertigwas?
was?En
En
naar leeftijd
leeftijd te
te zien. Zou ie die
dan, je hebt van een man toch nooit meer last dan je zelf wilt! Heb
Heb ik
ik
geen gelijk?
gelij k?
GERMAINE. 't Is een standpunt.
YVONNE.
•••• je
althans! ••••
YVONNE.Nu
Nuja,
ja,zooals
zooalsjij
jij....
je voordoet althans!....
GERMAINE.
Laten
wewe't'tdaar
beiden't't
GERMAINE.
Laten
daarniet
nietover
overhebben,
hebben, we
we voelen beiden
meest voor onze eigen opvatting.
opvatting. Ik
Ik geloof
geloofalleen,
alleen,dat
datde
detheorie,
theorie,dat
dat
alle moraal burgerlijk en 't breken er
er mee
mee artistiek
artistiek is,
is,wat
watoverdreven
overdreven
is. Voor
Voor mij kan
kan 't't eerste
eerste iets
iets verhevens
verhevens hebben
hebbenen
en't'tlaatste
laatsteiets
ietsburburgerlij k-banaals.
YVONNE.
je je
je man
man altijd
altijd trouw
trouw
YVONNE.Maar
Maarjejewilt
wilttoch
tochniet
niet beweren,
beweren, dat je
was. Dat zou te....
te ••••
GERMAINE.
zijn! (lachend) Beweren zal ik 't
GERMAINE.Burgerlijk-fatsoenlijk
Burgerlij k-fatsoenlijk zijn!
nooit, wees
wees maar
maar niet bang.
YVONNE.
dat,als
als je
je toevallig
toevalligwaarachindenken, dat,
waarachYVONNE.O!
0! ik
ik kan m'er best indenken,
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bent, dat
dat je
je dan...,
dan ••••neen
neen
tig van je man houdt, als je werkelijk gelukkig
gelukkig bent,
den duur
duur moet
moethet
hetjeje toch
toch gaan
gaan vervelen.
vervelen.En
Enjeje zult
zultzien
zienhoe
hoegauw
gauw
op den
ik mijn
mijn auto heb! Hij
Hij wil
wil m'er
m'er nu
nu een
eengeven
gevenvoor
voorm'n
m'nfête,
fète,dan
danheeft
heeft
ie zoowat
zoowat een
een heel
heel jaar
jaat tijd!
tijd! Ja
Ja leep is-ie!
ïs-iel Als
Als ie
ie net
netzooveel
zooveelhaar
haar als
als
••• .! Maar ik heb hem gezegd,
gezegd, dat
dat ik
ik 'm
'm nu
nuvoor
voorm'n
m'nververhersens had
had....!
jaardag wil hebben.
hebben.
jaardag
GERMAINE. Is
Is dat
datgauw?
gauw?
YVONNE. Pas
YVONNE.
Pas geweest.
geweest.
GERMAINE. Dan
op.
GERMAINE.
Danschiet
schietj'r
j'rniet
niet hard
hard mee op.
YVONNE.
Datweet
weethij
hijtoch
tochniet?
niet? 'k
'k Zal
Zal hem wel wijsmaken,
YVONNE. Dat
wijsmaken, dat
dat'k'k
seizoen nog
nog jarig
jarig word.
word.
dit seizoen
GERMAINE.
volgend jaar
jaar in
in dedeGERMAINE.Dan
Danmag
magjeje't'twel
wel noteeren,
noteeren, om 't't volgend
maand jarig
jarig te zijn.
zijn.
zelfde maand
YVONNE.
ie op
op al
al die
die kleinigheden
kleinigheden
YVONNE.Waarom?
Waarom? 0, je kent me niet! Als ie
niet met
met hem
hem uit!
uit! Daar
Daar heb
heb ik
ik geen
geen
letten gaat, dan houd ik het toch niet
voor!
geduld voor!
GERMAINE. Wil
GERMAINE.
Wil je soms thee?
Hé, wacht even, hoe laat
(Germaine schelt)
YVONNE.
schelt) Hè,
laat is
is 't?
't?
YVONNE.Ja
Ja graag
graag (Germaine
5e TOONEEL.

ZELFDEN.
ZELFDEN,Kam
K a m,eerr mei
nx e i sj
s j e.

(Kamermeisje geeft
geeft Germaine
Germaineeen
eenkaartje).
kaartje).
GERMAINE.
even in
inde
dezij
zijkamer
kamer (tot Yvonne)
Yvonne) 't Is op slag
slag
Laat even
GERMAINE. Laat
van vijven (kamermeisje af).
af).
YVONNE. Van vieren!
GERMAlNE.
Neen,, van vijven hoor!
GERMAINE.Neen
YVONNE.
Onmogelijk,
heen!
YVONNE.
Onmogelijk,neen
neenhoor,
hoor,merci,
merci, dan
dan vlieg
vlieg ik heen!
af)
(Germaine
schelt).
GERMAINE.
Tot
ziens
(Yvonne
af)
(Germaine
schelt).
GERMAINE. Tot ziens
Kam
r me ie"is js e.
j e.Mijnheer
Mijnheerkan
kanbinnenkomen?
binnenkomen?
Kamere m
GERMAINE.
toontlichte
lichteopgewondenheid).
opgewondenheid).
GERMAINE. Ja.
Ja. (Germaine toont
6e TOONEEL.
GERMAINE, EDMOND.
GERMAINE,

(Edmond
binnen, gaat
gaatnaar
naarGermaine
Germainetoe,
toe,geeft
geefthaar
haar
(Edmond komt binnen,
eeneen
hand. Even
Even stilte).
stilte).
EDMoND.
maak je
je 't'tGermaine?
Germaine?
Hoe maak
EDMOND. Hoe
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GERMANIE (Antwoord valt
valtniet
nietdadelijk.
dadelijk.
aanvang
telkens
In In
denden
aanvang
telkens
GERMANIE
rustnanaelkelk
spreken).Merci .... ga zitten....
zitten ....
even rust
spreken),IVIerci....
EDMOND. Is 't't goed dat
dat ik....
ik •••• gewoon
gewoon gekomen
gekomen ben....
ben •••• Eens....
Eens ....jeje
EDMOND.
opzoeken
••••
opzoe ken....
0 ja...
ja •.• misschien
misschien had
had je
je beter gedaan vooruit te schrijschrijGERMAINE. 0
dan had
had je
je ineens
ineens met
met mijn
mijn man....
man ••••
ven dan
EDMOND. Och
Na zooveel
zooveeljaren,
jaren,
EDMOND.
Ochwaarom?
waarom?Een
Eenontmoeting
ontmoeting is 't niet! Na
nog mooi,
moOl, als
als je
je elkaar
elkaar herkent,
herkent, nog
nog weet,
weet,dat
datjejeeens....
eens ....Met
Metmij
mijisis
is 't't nog
't een ander
ander geval, als je
je daar
daar zit in
in een
een vreemd
vreemdland,
land,ver
vervan
vanParijs,
Parijs,
daar kan
kan jij
met je
je gegedaar
jij je
je natuurlijk
natuurlijk niet
niet indenken,
indenken, dan
dan blijf je toch met
geeft je
je volstrekt
volstrekt geen
geenrekenschap
rekenschap —
- och
ochdat
dat
dachten hier leven! Je geeft
misschien wel,
wel, maar
maar 't't dringt
dringt toch
toch niet
niettot
totjejedoor,
door,—
- dat
dathier
hier 't leven
misschien
als een
een klok.
klok.
niet zoolang werd stil gezet, als
GERMAINE. Ikikdacht
juist dat,
dat. daar,
daar, waar
waar altijd
oorlogs-toealtijd zoo'n oorlogs-toeGERMAINE.
dacht juist
je bestaan
bestaan meer
meer bewogen
bewogen was
was dan
dan 't onze hier.
hier.
stand is, je
EDMOND. 0,0,jaja natuurlijk
gaat alleen
alleen buiten
buiten de
debeschaafde
beschaafde
EDMOND.
natuurlijk ,t't gaat
En jij
jij hebt groot
groot succes,
succes, je
je bent
bent éen
éender
dereerste
eerste actrices
actrices gegewereld om. En
worden!
GERMAINE •. Och,
GERMAINE.
Och,wie
wiebepaalt
bepaaltdat?
dat?leder
Iederop
opz'n
z'nbeurt
beurt isis zoo'n
zoo'n seizoen
seizoen
in de mode,
mode, je
je weet
weet hoe
hoe dat
dat gaat.
gaat.
EDMOND. Waarom
je 't minder dan het
het is?
is? 'k Heb nog een
een
EDMOND.
Waarom maak je
't portret van
ttComoedia tt ontvangen
bent, met
met ,t
van
„Cornoedia"
ontvangen toen
toen je getrouwd bent,
En later
later nog
nog een
een"
Théatre ttmet
metdat
datmooie
mooieportret
portret
jelie beiden erin. En
„Theatre"
van
omslag. Toen
Toenleek
leekjejewel
welmeer
meerveranderd
veranderd dan
dan nu.
nu.Je
Je
van je op den omslag.
man staat heelem,aal
heelemaal buiten
kunst hé?
hè?
buiten de kunst
GERMAINE. Ja, maar hij
hij is zeer
7,eer artistiek, hij
hij is
is au
au fond
fond meer
meer artiest
artiest
dan meenig
me enig kunstenaar!
kunstenaar!
EDMOND.
gefeteerd wordt?
wordt?
EDMOND.IsIsieieniet
nietjaloersch
jaloersch als
als jij
jij zoo gefeteerd
GERMANIE.
Jaloersch?
HijHijheeft
nooit aan
aan gedacht!
gedacht!
GERMANIE.
jaloersch?
heefterergeloof
geloof ik nooit
EDMOND.
EDMOND.Gek.
Gek.
GERMAINE. Waarom?
Waarom?
EDMOND.
Ik
't wel
we! zijn
zijn (pauze).
EDMOND. Ik zou 't
GERMAINE.
Je Jewonden,
kranten
GERMAINE.
wonden,zijn
zijndie
die heelenaal
heelenaal genezen?
genezen? Alle kranten
schreven
expeditie.
schreven toen
toen over
over die expeditie.
Is toevallig goed afgeloopen.
EDMOND. 't Is
jaar geleden. 't Is
Is al vier jaar
GERMAINE.
Onverschrokkenheid
geen toeval?!
toeval?!
GERMAINE.
Onverschrokkenheidenenmoed
moed zijn
zijn toch geen
EDMOND.
Daarvoor
ben
je
soldaat!
En
bovendien,
wat
is
moed?
EDMOND. Daarvoor ben je soldaat! En bovendien, wat is moed? Ik
had
sergeant je onder
had willen
willen studeeren,
studeeren, doch
doch
had een jong sergeantje
onder me.
me. Hij had
Hij trouwde jong: zijn
moest
handel. Hij
zijn vrouw
vrouw
moest voor
voor zijn
zijn vader
vader in den handel..
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bedroog hem. Toen
Toen richtte
richtte hij
hij een
een zaak
zaak op
op met
met zijn
zijn intiemste
intiemstevriend,
vriend,
ikeen
eenmoediger
moediger
die hem bestal en de zaak
zaak deed failleeren. Nooit
Nooitheb
hebik
soldaat gezien;
gezien; bij
bij hem
hem vergeleken
vergelekenwas
wasiedereen
iedereen laf.
laf. En weet jeje wat
soldaat
wat
ie zeide? "Op
mijn leven
leven mislukt.
mislukt.Er
Erbestaat
bestaat niets
nietsmeer,
meer,
„Op alle wijzen is mijn
geen gebied
gebiedvermag
vermag ik
iknog
nogiets
iets
waardoor
waardoor ik
ik gelukkig kan worden, op geen
te bereiken.
bereiken. Nu is
is mijn
mijn laatste
laatste illusie
illusie zoo
zóo dood
doodtetegaan,
gaan,dat
datmijn
mijn
vreugd gegesterven althans
althans iets
iets was!tt
was!" En niet éen kogel heeft hem die vreugd
gund.
je, dan lij
kt je moed niet meer
meer toe
toe dan
dan wanhoop
wanhoop voor
voor een
een
gund, Zie je,
lijkt
(pauze).
praktisch
aangewend (pauze).
praktisch doel aangewend
GERMAINS.Ben
Benjejedan
dan niet
niet gelukkig?
GÈRMAINE.
gelukkig?
EDMoND.
toch wel
wel
EDMOND.Ik?
Ik?Waarom
Waaromniet?
niet?Gelukkig,
Gelukkig,mijn
mijn hemel
hemel dat
dat is toch
mensch kan
kan zijn.
zijn.
het allerminste dat een mensch
GERMAINE (korte pauze)
pauze) Ik heb het
het vaak
vaak verlangd,
verlangd, en
zou me
me
en 't zou
spijten
....
spijten....
EDMoND
....kwaad
kwaadteteveel
veelgezegd
gezegd
hebben) 't Behoeft je niet
EDMOND (gewild
(gewild....
te te
hebben)
te spijten. Ik
Ik ben
ben gelukkig,
gelukkig,dat
datzei
zeiikiktoch?
toch?Je
Jekrijgt
krijgtalleen
alleeneen
eenandere
andere
tespijten.
Ik kan
kan 't't niet
niet meer
meer zeggen
zeggenmet
met't't
kijk op 't leven. En je wordt ouder. Ik
enthousiasme
alf Toen
Toen ik
ik hier
hier nog
nog officier
officier
enthousiasme van
van voor
voor tien
tien jaar!
jaar! Dat is al!
was, was 't mijn metier,
metier, niets
nietsméer,
méer,jejebleef
bleeferermensch
menschbij!
bij!Maar
Maardaar
daar
in de koloniën
koloniën krijg
krijg j'n gevoel of
of de
de mensch
mensch in
injejedood
doodging
gingen
enalléen
alléen
de soldaat leven bleef. Dat
Dat isis zoo
zoóvreemd,
vreemd,dat
datjejedan
danaan
aan alles
alles terugterugdenkt, niet
niet zooals
zooals jij
jij bijvoorbeeld
bijvoorbeeldaan
aan jejejeugd,
jeugd,maar
maarals
alsaan
aan't'tIeven
leven
was! Dat
Datdoordenken
doordenken wordt
wordt je
je een
een
van een doode vriend, die
die je
je zelf
zelfwas!
gezondbij!
bij!
amusement, een
een verdoving,
verdoving,zooals
zooalsopium,
opium,alleen
alleenblijf
blijfjeje'r
'r gezond
weet niet,
niet, 'k
'kheb
hebme
medikwijls
dikwijlsafgevraagd
afgevraagd of
of 't't
Hoewel denken...,
denken .... ik weet
wel goed is te
te denken.
denken. Zooals
Zooals je
je als
als kind
kind wel
wel eens
eens't'tverlangen
verlangen hebt
hebt
iets reusachtigs
reusachtigs te
te bouwen,
bouwen,met
metalle
allestukken
stukkenvan
vanalaljejedoozen
doozenbij
bijelkaar
elkaar
dan telkens
telkens ziet
ziet instorten
instorten hoe
hoe vaak
vaak jejeook
ookopnieuw
opnieuwbegint....
begint ....
en 't't dan
z'n laatst
laatst den
den moed
moed mist
mistom
omalles
allesweer
weerbehoorlijk
behoorlijkuit
uittete
totdat je op z'n
zoeken en op te
te bergen....
bergen .... Zoo gaat
gaat het je
je ook
ook als
als je
je al
al jejegedachten
gedachten
om iets
iets op
op te
tebouwen
bouwen dat
dat staat
(zietGermaine
Germaineaan
aandie
die
staat (ziet
bijeen neemt om
aandachtig
luistert) Je kunt
kunt zien
zien dat
dat ik
ik lang
langweg
wegwas,
was, hè?
hè? L'esprit
L'esprit
aandachtig luistert)
Ik had
had beter
beter gedaan
gedaan me
me niet
niettetevertoonen
vertoonen
parisien, verlies je 'r wel. Ik
parisien,
normaal mensch
me
eer ik weer een normaal
mensch was
was geworden.
geworden. En toch doet 't't me
kthaar
haareven
even
genoegen je weer eens
eens gesproken
gesproken te
tehebben
hebbengezond
gezonden
en (hij
(kijkt
aan) gelukkig.
GERMAINE. Ja (pauze).
(pauze).
GERMAINE.
EDMoND.
waarop het
het je volEDMOND.JeJehebt
hebtininelk
elkgevecht
gevecht een
een oogenblik, waarop
dat je
je overwonnen
overwonnen of
ofverloren
verloren hebt.
hebt.Je
Jelaat
laatdan
dan
komen
bewust is, dat
komen bewust
.
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doorvuren, hoewel
dat't
lot al
al belist
beUst werd.
werd.Tijdens
Tijdens
hoewel je overtuigd bent, dat
't lot
ft
•••• na de cfisis
ctisis
't gevecht verwacht je van elke treffer resultaat, en dan
dan....
een
is ft
't of
of 't'traken
rakennog
nogdoelloozer
doelloozeris,is,dan
dan't'tmissen,
missen, dat
dat dan
dan nog een
moreele waarde bezat.
bezat.
GERMAINE.
GERMAINE.Dat's
Dat's wonderlijk.
wonderlijk.
EDMOND.
EDMOND.IkIkbedoel
bedoeldat
datikiknu
nuspreek
spreekmet
met de
de overtuiging, dat mijn
woorden machteloos
machteloos zijn
zijn en
en ik vind het zelf
woorden
zelf goed
goed dat
dat 't zoo is, Germaine.
Want zoo je nu gelukkig
gelukkig bent
bentmet
meteen
eenander,
ander,dan
dan moet
moet het
hetmijn
mijn
maine.Want
schuld geweest
geweest zijns
zijn; dat
dat toen....
toen••••
GERMAINE.
Beiden
zullenweweschuld
schuldgehad
gehadhebben;
hebben; 't is lang
GERMAINE.
Beiden
zullen
lang gelegeleden...
den
...
EDMOND.
EDMOND.IkIkheb
hebjejeniet
nietvolkomen
volkomen begrepen.
GERMAINE.
Och
misschien
begrepen, maar
maar
GERMAINE.
Och
misschienhebben
hebbenwe
we elkaar
elkaar wel begrepen,
ons zelf
zelf niet.
niet. De
Deliefde
liefdeleert
leertjejenu
nueenmaal
eenmaaleerder
eerdereen
eenblik
blikslaan
slaanininwie
wie
dan jezelf
jezelfbeter
beter kennen.
kennen.
je liefheeft, dan
EDMOND.
toen het
het
EDMOND.Altijd
Altijdkwelt
kweltmij
mijdezelfde
dezelfde vraag:
vraag: waarom
waarom heb ik toen
scheiden als absoluut onherroepelijk
onherroepelij k moeten beschouwen,
beschouwen, en
en kan
kan ik
ik
't gebeurnooit en nooit
nooit meer
meer die
die noodzakelij
noodzakelijkheid
inzien,wanneer
wanneeral
al ft
kheid inzien,
(pa use) (weerbarstig)
de, elk
elk woord
woord wordt
wordt opgeroepen
opgeroepen in
in herleving.
herleving. (pause)
(weerbarstig)
onherroepelijke van
van den
Er
afschuwelijks wreeds
wreeds in
in 't onherroepelijke
Er is toch iets afschuwelijks
daad.
Wij leven
leven nauw,
nauw, zijn
zijnsterfelijk,
sterfelijk,goed,
goed,maar
maarwaarom
waarommoet
moet
daad. Wij
onze
nu 's levens
onze daad
daadvoor
voorons
onsdan
dan onsterfelijk
onsterfelijkzijn?
zijn? Dat
Dat mag
mag nu
daarom niet
niet minder
minder
loop,
of God's
Godfs wil
wilzijn,
zijn,maar
maar ft't wordt
loop, of
wordt daarom
monsterlij
kt
monsterlij k!
GERMAINE.
••••
GERMAINE.Als
Alsjejeals
als vriend
vriend....
EDMOND (springt
opmet
metblij
blijde
verrassing) Germaine! (ziet haar
haar aan
aan
(springt op
de verrassing)
begrijpt de
de dwaasheid
dwaasheidvan
vanzijn
zijn
veronderstelling
veronderstelling
en en
zegtzegt
dof)dof) Pardon,
Germaine.
Germainè.
GERMAINE. Als ge in ons
ons beiden
beiden vrienden
vrienden kon
kon zien....
zien....
EDMOND.
geen
EDMOND.Neen,
Neen,neen
neenGermaine,
Germaine,zoo
zoohoog
hoog sta
sta ik
ik niet!
niet! Ik ben geen
soldaat en
realiteit. Als ik uituitdroomer, helaas. 'k Ben soldaat
en zie alleen de realiteit.
den vijand
vijand en
en fk
eindelijk een
een ellendige
ellendige patrouille,
patrouille.
trok
vond eindelijk
trok op den
'k vond
welnu dan
danmaakten
maakten we
we die
die af,
af, in
in behoefte
behoefteom
omte
teverslaan.
verslaan. En
En als
als ik
ik 'tft
geluk niet vind, dat
dat ik
ik zocht,
zocht, welnu
welnudan
dan behelp
behelpik
ikme
memet
met'tftgeen,
geen,dat
dat
duizenden met
met mij
mij er
er voor
voor houden.
houden. Niets
Nietsisisgemak'lij
gemak flijker
te bedriegen
bedriegen
ker te
dan jezelf.
jezelf.
GERMAINE.
GERMAINE.Edmond!
Edmond!
EDMOND.
in zoo%00EDMOND.Overschat
Overschatme
meniet!
niet!Geloof
Geloofniet
niet in
in mijn wanhoop, in
iets bij
bij mij.
mij. (even smartelijk)
smartelijk) fk
amuseeren.
Zal me best amuseeren.
'k Zal
-
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7e TOONEEL.
TOONEEL.
7e
ZELFDEN, Kamermeis
ZELFDEN,
Kam e r mei s je.
j e.

K am eer
meisi
e. Mijnheer
Kam
r mei
s j e.
Mijnheer Lespière.
Lespière.

8e TOONEEL.
GERMAINE,, EDMOND,
EDMOND, LESPIERE.
GERMAINE"
LESPIERE.

(Hem tegemoet gaand)
GERMAINE (Hem
gaand) 0,
wat een
eenverrassing!
verrassing! Wat
Wat een
een
0, wat
tijd, dat
tijd,
dat ik uu niet
niet zag!
zag!
EDMOND. Kent uu mij
mij niet
niet meer?
meer?
LESPIERE. Duivels ja!
ja! Hoe
Hoe gaat
gaat het
het generaal?
generaal? Je ziet
ziet er
er uitstekend
uitstekend
uit! Onherkenbaar!
(zingt) „Il
"Il yy aa lalagoutte
goutteà àboire
boirelalaNaut"
haue'
uit!
Onherkenbaar! (zingt)
urref in je
(lacht) (kan
(kanvervangen
vervangenworden
wordendoor
doorb,b.v.v.„T"Turre!
in je ransel")
Hier hebt uu een
GERMAINE. Hier
een gemakkelijke
gemakkelijke stoel.
stoel.
LESPIERE. Ja, ik moest in Parijs
Parijs zijn en dacht zoo, eens
eens even
even zien
zien of
of
is. Om
Om je
je nog
nog eens
eens persoonlijk
persoonlij k te
te bedanken,
bedanken,dat
datjij
jij de
de
Germaine thuis is.
hoofdrol in de „Afgrond"
"Afgrond" wilt spelen. 't't Doet
Doetme
meveel,
veel,veel
veelpleizier,
pleizier,
hoofdrol
maakt 't me! Als ik
ik 't't nu
numaar
maar beleef
beleefen
en't'tvolgend
volgend
neen gelukkig maakt
haal. Ja,
Ja, die
die ziekte
ziekte heeft
heeftme
meoud
oudgemaakt.
gemaakt.Van
Vanmorgen
morgen
seizoen nog haal.
ik nog
nog tegen
tegen m'n
m'n dokter:
dokter: als
als je
je gelooft
gelooft dat
dat de
de natuur
natuur me moet
moet opopzei ik
dan mag
mag je
je met
met heel
heeljejewetenschap
wetenschapen
enalaljejeprofessoren
professorenerbij
erbij
knappen, dan
naar den
De natuur!
natuur! puh! Wat doet
doet ze
ze meer
meer dan
dan ons
ons
naar
den duvelloopen.
duvel loopen. De
oud maken?
maken?
EDMOND.
EDMOND. Kom, dat
dat heeft
heeft niets
niets met
met leeftijd
leeftijd te
te maken.
maken. Ik
Ikheb
hebdaar
daar
ook in
in 't't hospitaal
hospitaal gelegen,
gelegen,nu,
nu,dan
danvoel
voeljejejejeallemaal
allemaalafgeleefd,
afgeleefd,'k'kheb
heb
ook
ook
ook met
met een
een stokje
stokje geloopen.
geloopen. (biedt Lespière
Lespière een
een cigaret
cigaret aan,
aan,die
dieaanaanneemt)
neemt)
LESPIERE.
LESPIERE. Ja, maar
maar ik zal vechten, ze
ze kennen
kennen me
me niet!
niet! Zoolang
Zoolang ik
ik
leef
leef zal
zal ik
ikrechtop
rechtopblijven,
blijven,nietwaar?
nietwaar?
GERMAINE.
GERMAINE. Mooi, nu
nu bent
bent uude
deoude
oudeweer,
weer,als
alsuumaar
maarwilt!
wilt!
LESPIERE.
LESPIERE. De
Dewil
wilisiser
erwel,
wel,maar
maar't'tisissoms
somszoo
zoomoeilijk
moeilij kals
als je
je alleen
alleen
bent. Als
Alsik
ikdaar
daar in
in mijn
mijn huisje
huisje zit
ziten
en't'tbegint
begintteteregenen;
regenen;vooral
vooraldat
dat
bent.
neertikken, als
als van
van nerveuse
nerveuse vingers
vingers op
op 't'tkozijn!
kozijn!Ja,
Ja, dan....
dan ....I1Ilpleut
pleut
neertikken,
sur
sur la
la ville
ville comme
comme ililpleure
pleuredans
dansmon
moncoeur!
coeur! (lacht
(lacht meelijdend)
meelijdend) En
En
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dan mijn kat, dat beest houdt nog
nog van vechten!
vechten! ja,
Ja,op
opzijn
zijnleeftijd!
leeftijdl Die
kwam
naar huis: z'n
z/n kop vol bloed
bloed en
en geel,
geel, grauw
grauw als de
kwam me gisteren naar
duivel! Waar ie
heeft? (schudt
hethoofd)
hoofd) Nu trekt hij ook al
ie ingezeten
ingezeten heeft?
(schudt het
met z'n eene poot.
9e TOONEEL,
TOONEEL.
ge
ZELFDEN,
Kam
e r mei s j e.
ZELFDEN,
Kamermeisje.
(Karnermeisje brengt
brengt Germaine een
(Kamermeisje
een kaartje).
kaartje).
GERMAINE. 0, dat
onbekende aanbidder!
aanbidder! Mag ik hem
hem nu
nu
dat is zoo'n onbekende
ontvangen, dan ben ik er
ontvangen,
er ineens
ineens van
van af?
af?
LESPIERE.
Nou,
vervelende kwiebussen!
kwiebussen!
LESPIERE.
Nou,dat
datzijn
zijn meestal
meestal zulke vervelende
Goed ben ik, nietwaar
nietwaar Germaine, ik geloof
geloof nooit
nooit slecht
slecht gehandeld
gehandeld tete
hebben, maar iemand, die me verveelt! Duivels
Duivelsnog
nogtoe,
toe,laat
laatieieuit
uitm'n
m'n
handen blijven..
handen
blijven ••
GERMAINE. (tot Kam
e r mei s je).Zeg
Zegdat...
dat •••
K amermeisie).
LESPIERE
Weineen,
neen,laat
laat komen
komen (tot Norvy)
LESPIERE
Wel
Norvy) wij vluchten wel,
wel, hè,
hè, als
als
't ons te machtig
machtig wordt.
wordt.
(Kamermeisje af).
af).
loe
toe TOONEEL.
GERMAINE, NORVY,
NORVY, LESPIERE,
LESPIERE, DE BERTON.
DE BERTON.
Mevrouw,
DE
BERTON.
Mevrouw,nunuikikvoor
vooruusta
stabesef
besefik
ik pas
pas de onbescheionbescheidenheid voor mezelf
mezelf 'tft geluk
geluk te
teverlangen
verlangen tot
totde
degeniale
genialeactrice
actricemijn
mijn
dankbare hulde
spreken.
dankbare
hulde uit te spreken.
LESPIERE (meesmuilend,
(meesmuilend, schuivend op
op z'n
z'nsteel
stoeltot
totNovy)
Novy) A la, la.
GERMAINE. Mag
ikiku tieven
de Berton
Berton
GERMAINE.
Mag
evenvoorstellen.
voorstellen.Mijnheer
Mijnheer Armand de
Lespière, (zij
(zij buigen)
buigen) Mijnheer
Mijnheer Edmond
Mijnheer Bernard Lespière,
Edmond Norvy
(tot de
deBerton)
Berton) Neemt uu plaats.
plaats.
(buigen) (tot
DE BERTON.
Dank
u.u.IkIkhoop
die ik
ik mij
mij
DE
BERTON.
Dank
hoopmevrouw,
mevrouw,dat
datde
de bloemen, die
aan te bieden,
bieden, beter
beter dan
dan mijn
mijn woorden
woorden uu een
eenindruk
indruk
vermeten heb u aan
bewondering voor uw
uw ongekend
ongekend talent.
talent.
gaven van mijn groote bewondering
(Lespière
knikt
van
ja,
doet
gewild
onrustig
om
aan
te
toonen,
(Lespière
van ja, doet gewild onrustig om aan te toonen, datdat
't 't
hemverveelt).
verveelt).
bezoek hem
GERMAINE. 0,0,zezewaren
als uu uw
uw eigen
GERMAINE.
warenaltijd
altijdeven
even verrukkelijk en als
ik uu werkelijk....
werkelijk••••.
smaak volgde, dan moet ik
DE BERTON.
Geenszins
alleen van
van orchiorchiDE
BERTON.
Geenszinsmevrouw;
mevrouw;ik
ikvoor
voor mij
mij houd alleen
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dean en
deeën
en dan
dan (zich tot
tot de
de heeren wendend)
wendend) wij denken
denken zoo
ZOOgraag
graagdat
dat
een ieder onze
onze smaak
smaak heeft.
heeft.
LESPIERE.
Waarachtig
niet,God
Godbewaart
bewaartme,
me,dat
dat ik
ik dat denken
LESPIERE.
Waarachtig
niet,
denken
moest.
DE BERTON.
BERTON.A!A!pardon,
pardon, nu
nu dringt 't pas
DE
door, u bent
bent de
de
pas tot
tot me door,
dichter Lespière. Excuseer
Excuseer me,
me, dat
dat 'k ttnietdirectbegrepenheb~Waar
't niet direct begrepen heb.Waar
zou
eer onze
onze dichters
dichters ontmoeten,
ontmoeten, dan
dan bij
bij de
de vrouw,
vrouw, die
die zelf
zelf
zou men eer
poëzie is?
is?
LESPIERE.
Waar?
InIn
dedecafé's
zoudt
LESPIERE.
Waar?
café'smijnheer,
mijnheer,ofofbij
bijhen
henthuis.
thuis. En u zoudt
me hier ook niet ontmoeten, indien
indien Ger....
Ger •••• mevrouw
mevrouw Delcour
De1cour die
dieik
ik
sinds meer
meer dan
dan tien
tien jaar
jaar ken
ken niet
nietde
debraafste
braafsteen
enhartelijkste
hartelijkstevrouw
vrouw
ooit zag.
zag.
was van
alle die ik ooit
was
van alle
DE
Ik Ik
twijfel
ererniet
Mevr.
DEBERTON.
BERTON.
twijfel
nietaan
aanofof't'tintiem
intiem kennen
kennen van Mevr.
Dekour
groot geluk
geluk .zijn.
.rijn.
Delcour moet een groot
NoRvIJ (tot Lespière)
NORVIJ
Lespière) Blijft
dineeren in
inParijs?
Parijs?
Blijft u dineeren
LESPIERE.
Breng
meme
niet
laat
LESPIERE.
Breng
nietininverleiding,
verleiding,'t'tisisbeter,
beter, dat
dat ik
ik niet laat
thuis kom,
kom, maar
maar als
als je zoo ver mee gaat....
gaat ••••
NORVIJ. Met genoegen.
genoegen.
LESPIERE.
Germaine,
groeten aan
aan je
je man.
man.
LESPIERE.
Germaine,nogmaals
nogmaalsmijn
mijndank
dank en
en de groeten
NORVIJ
wat zeggen,
zeggen, doch
doch zwijgt
zwijgtenengeeft
geeftalleen
alleendedehand.
hand.
GerNoRvIJ (wil wat
Germaine schelt,
schelt, 't kamermeisje
de deur
deuren
enlaat
laatuit).
uit).
kamermeisje opent de
I

Ie
TOONEEL.
le TOONEEL.

GERMAINE,
DE BERTON.
BERTON.
GERMAINE, DE
DE
Gelukkig
oogenDEBERTON.
BERTON.
Gelukkigmensch,
mensch,die
diedichter
dichteris.
is. Er
Er rijn
zijn van die oogenblikken waarin je 't gemis vaii
va..l die bijzondere gave
gave als een gebrek
gebrek bebeschouwt,
waarvoor je
je je
je schaamt.
schaamt. 't Lij kt
kt me
me een fout in de menscheschouwt, waarvoor
lijke
moest een
eenieder
dieaangeboren
aangeborengave
gave bezitten,
bezitten,
lij kenatuur.
natuur. Als
Als mensch moest
ieder die
zijn gevoelens en gedachten volkomen weer te geven.
geven.
GERMAINE.
EnEn
zoudt
hebben?
GERMAINE.
zoudtu uwerkelijk
werkelijkreden
reden tot
tot klagen hebben?
DE
Welzeker,
nietin
in 't tegenDEBERTON.
BERTON.
Weizeker,mevrouw!
mevrouw!En
Enik
ik hoop
hoop dat u niet
deel gelooft, want
want dat
dat zou
zou een
eenmiskenning
miskenning van
van mijn
mijngemoedsleven
gemoedsleven
vertellend) Ik kom zoo juist
juist van
van mijn
mijn juwelier
juwelier., ik
Ik
inhouden. (gewoon vertellend)
had
nog een
een absoluut
absoluut vlekkelooze
vlekke100ze smaragd
smaragd liggen,
liggen, niet
niet de
de minste
minste
had nog
waas, 't vaagst troebele te bespeuren! Zou
Zou de
de zorgvuldige
zorgvuldige bespreking,
bespreking,
de keuze
keuze van
van de
de wijze
wijze waarop-ie
waarop-ie gezet
gezet moet
moet worden,
worden, zoo,
ZOO, dat
datniets
niets
van de sublieme schoonheid
schoonheid verloren
verloren gaat, niet haast meer voldoening
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geven, dan 't bezit? En zou
zou het
het niet
niet net
net zoo
zoomet
metonze
onzegevoelens
gevoelensgaan?
gaan?
Wat is ons leven, ons geluk,
geluk, als
als we
we 't't niet
niet door
door daden
daden en
en woorden
woorden zoo
zoo
kunnen plaatsen, dat niets van
van den
den glans
glans of
ofgloed
gloedverloren
verlorengaat?
gaat? IsIsuu
dat niet met
met mij
mij eens?
eens?
GERMAINE.
Alleen
in in't 'twerkelijke
licht
GERMAINE.
Alleen
werkelijkeleven
levenvinden
vindenwe
we niet zoo licht
de juwelier
juwelier op
wiens oordeel
oordeel wij
volkomen kunnen
kunnen verlaten.
verlaten.
op wiens
wij ons
ons volkomen
DE
Indien
••••
DEBERTON.
BERTON.
Indiendedesteen
steenslechts
slechts precieus
precieus is
is....
GERMAINE.
Laat
danjuister
juisteruitdrukken,
uitdrukken,door
doorte
te zeggen,
zeggen, dat
GERMAINE.
Laat
ik ik
memedan
dat
daar,
de juwelier
juwelier eenzelfde
eenzelfde persoon
persoon moeten
moetenzijn.
zijn.
daar, de bezitter en de
DE
Waarom?
Hoevelen
eer
DEBERTON.
BERTON,
Waarom?
Hoevelenzouden
zouden't'tniet
niet als
als de
de hoogste eer
beschouwen
van raad....
raad ••••
beschouwen u van
GERMAINE.
in't
GERMAINE.Wij
Wijspraken
spraken in
't algemeen.
DEBERTON.
BERTON.
Volkomenwaar,
waar,zelfs
zelfsalalhad
haduu van
van uu zelf
DE
Volkomen
zelf gesproken!
gesproken!
•••• ik zou willen zeggen,
zeggen, betreden
betreden het
het univeruniverHoogstaande
Hoogstaande vrouwen
vrouwen....
seele,
zelfs wanneer
wanneer zij
zij alleen
alleen over zichzelf
zichzelfspreken.
spreken.(Zoo
(Zoomeen
meenik
ikook
ook
seele, zelfs
dat men tegen uu oprecht
oprecht en
enmeer
meerwaar
waar mag
mag zijn,
zijn, omdat
omdat uuruimer
ruimeren
en
dieper
dan elk andere
andere vrouw).
vrouw). Uw
Uwheerlij
heerlijk
spel toont,
toont, zoo
zoo
dieper voelt,
voelt, dan
k spel
boven alle hulde verheven, hoe uu de
de man
man met
met al
al zijn
zijn fouten,
fouten, in
inheel
heel
zijn kracht
kracht uitstekend en,
en, ja,
ja, vol
volmededoogen
mededoogenbegrijpt.
begrijpt.
GERMANIE. U bedoelt mijn
mijn rol.
rol.
DE
Maar
dede
liefde,
diep
DEBERTON.
BERTON.
Maar
liefde,het
hetmeelij,
meelij,de
devergeving,
vergeving, die
die uu zoo diep
roerend geeft, zijn toch edele gevoelens
gevoelens van
van 't eigen hart. U wilt toch
toch
uzelf geen
geen onrecht
onrechtaandoen?
aandoen?
GERMAINE.
Geenszins,
echterbebeGERMAINE.
Geenszins,zelfs
zelfsniet
nietlaten
latendoen!
doen! De
De actrice is echter
langrijker;
we dan
dan niet
niet
langrij ker;haar
haarwilde
wilde uu leeren
leeren kennen, nietwaar? Zouden we
beter doen, ons
ons er
er niet
niet in
in te
te verdiepen
verdiepen in
inhoeverre
hoeverre haar
haar persoon
persoon hierhiermede overeenkomt?
overeenkomt?·
DE
Pardon
u udoet
personen
DEBERTON.
BERTON.
Pardon
doetofoferervan
vantwee
twee verschillende personen
sprake
bent toch
tooneel .teeds
::.teeds
sprake is.
is. U
U bent
toch uzelf,
uzelf, zoowel
zoowel hier,
hier, als
alsop
op 't tooneel
dezelfde persoon!
persoon!
dezlf
GERMAINE.
Slechts
ininzekere
rechter
GERMAINE.
Slechts
zekeremate.
mate.Veronderstelt,
Veronderstelt,dat
dat uu rechter
hoor in de
de
bent, mag ik dan nu zeggen; z60
zoo is de rechter, of, als ik u hoor
rechtzaal
: zóo
de mensch?
mensch?
rechtzaal:
zoo is de
DE
DeDevergelijking
gaat
geloof
op!
DEBERTON.
BERTON.
vergelij king
gaat
geloofikikniet
nietgeheel
geheel en
en al op!
GERMAINE.
Volkomen
rechGERMAINE.
Volkomenwaar,
waar,doch
dochininuw
uwnadeel!
nadeel! Immers
Immers een rechik als
als ik
ik speel....
speel. •••
ter
kiest zelf
zelf zijn
zijn woorden,
woorden, terwijl
terwijl ik
ter kiest
DE
UW
DE BERTON.
BERTON.
Uweigen
eigengevoel
gevoel geeft.
GERMAINE.
Spreekt
dan
GERMAINE.
Spreekt
daneen
eenrechter
rechtertegen
tegenzijn
zijngevoel
gevoel in?
in? Zoudt uu
was?
dat doen als
als uu rechter
rechter was?
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DE BERTON.
BERTON. Mevrouw de
de vreugde
vreugde van
van de
de overwinning,
overwinning, weegt
weegtniet
niet
DE
op
op tegen
tegen het
het onaangename
onaangename uu te
te moeten
moeten bestrijden.
bestrijden. Ik
Ik geef
geefme
me dus
dusgegewonnen! Doch
Dochéen
éenvraag:
vraag: Zou
Zou een
een rechter
rechter bezwaren
bezwaren hebben,
hebben,zoo
zoomen
men
in zijn
zijn particulier
particulier leven,
leven, alle
alle goede
goede eigenschappen
eigenschappen toeschreef,
toeschreef,die
die
hem in
in zijn
zijn functie
functie toont.
toont.
hij in
hij
GERMAINE. Waarschijnlij
Waarschijnlijkk niet.
niet.
GERMAINE.
DE BERTON.
BERTON. En dat iedereen,
iedereen, onafhankelijk
onafhankelijkvan
vanzijn
zijnmetier
metierer
erevenevenover denkt?
denkt?
eens over
GERMAINE. Ook dat geef
geef ik
ik toe.
toe.
GERMAINE.
BERTON. Prachtig, dus ook
ook de
de actrice....
actrice ....
DE BERTON.
zij!
GERMAINE. Ook zij!
verrukt me! De hoop,
hoop, uu te
te kunnen
kunnen overoverDE BERTON. Mevrouw, U verrukt
mag dus
dus aannemen,
aannemen, dat uu ook
ook als
als
reeds vervlogen!
vervlogen! Ik mag
tuigen, was reeds
gave bezit,
bezit, te
te weten,
weten, wat
watde
devrouw
vrouwin
in 't leven
vrouw de ongemeene gave
man kan
kan zijn en mag
mag wezen.
wezen.
van een man
GERMAINE. ik
Ik geloof
geloofdat
dat iedere
iedere vrouw
vrouw die
die zuiver
zuiver voelt
voelt dit
diteven
evenzoo
zoo
weet.
goed weet.
DE BERTON.
BERTON. U
wilt toch
toch niet
niet 't'tMein
klein burgerlijk
burgerlijk geluk,
geluk, 't't klein
klein
DE
U wilt
egoisme van
van burgerrnenschen,
burgermenschen, op
lijn hiermede
hiermede stellen?
stellen? Uw
Uw
egoisme
op één lijn
leven in
bewijzen mij
mij hoe
hoe uu voelt
voeltvoor
voor 't leven
inalle
allelagen!
lagen! Maar
Maar voor
voor
woorden bewijzen
uzelf kunt
kunt uu toch
toch niet
niet sympathieseeren
sympathieseeren met wat
wat besloten
besloten ligt
ligt in
in burburgerlijke
dat? Het
Het idee
ideeverlaagt
verlaagttot
tot
genii ke moraal.
moraal. Moraal,
Moraal, après
après tout, wat is dat?
een strooibiljet! Een égalité, absurder
absurder nog, dan
dan 't in brand steken van
was!
de Louvre
Louvre was!
GERMAINE. Uw vergelijkingen
vergelijkingen zijn
zijn geestig!
geestig!
DE
artiste om zich
zich boven
boven
erkent dus
dus het recht van de artiste
DE BERTeN.
BERTON. U
U erkent
alles
verheven te achten.
achten.
alles verheven
GERMAINE. En?
DE
stralen boven het
het conventioneele,
conventioneele, als
als vrouw,
vrouw, en
en
DE BERTON. en te stralen
niet te gehoorzamen, als een slavin, aan wetten, die niet
niet bij
bij onze
onze eeuw
eeuw
passen.
GERMAINE. Ik er
ken het recht —
- en voor een ieder
ieder —
- te
te leven
leven naar
naar
erken
eigen inzicht. Ik voor mij geloof
geloof niet
niet in
in 't't conventioneele
conventioneele en
en traditiotraditiozooa15 u. 't Meest conventioneele
conventioneele uit overtuiging
overtuiging gedaan,
gedaan, is
is
neele
neele zooals
k
een
persoonlij
ke
opvaten
dit
is
natuurlij
keen
persoonlij
ke
opvatanarchie. Al de menschen
menschen — en dit
ting -— die tegen de conventie
conventie ingaan, gelooven
gelooven er,
er, au
au fond, toch in
in en
en
tegendeel overtuigen.
overtuigen. Iemand
Iemand die
die er boven
willen
willen zich alleen van 't tegendeel
staat,is
"men" als
als conventioneel
conventioneel
staat, is niet bang
bang te
te handelen
handelen en te doen wat „men"
of banaal
banaal beschouwt.
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DE BERTON. Uw denkbeelden zijn verrassend....
verrassend •••• ik
Ik die
die 'ttt geluk
gelukken,
ken,
ikbegrijp
begrijpvolvolgeen gelegenheid verzuimd te hebben
hebben uu toe
toe te
tejuichen,
juichen,ik
komen,
u ....
komen, hoe
hoe u....
GERMAINE.
Pardon,
de actrice,
actrice,
GERMAINE.
Pardon,mijn
mijnrollen
rollenzijn
zijnwerkelijkheid
werkelijkheid voor de
spel voor mezelf.
mezelf.
DE
zal tt
niet
DEBERTON.
BERTON.Maar
Maareen
eenvrouw
vrouw als u zal
't waarachtige leven toch niet
de ware
ware hartstocht
hartstocht toch ververstellen onder een voetlicht-spel? Zij
Zij zal
zal de
kie~en
.... boven....
boven .... een
eentalentvolle-imitatie!
talentvolle-imitatie! Neen,
Neen,daarvoor
daarvoor isis
kiezen boven
boven....
uw spel te waarachtig, te
te diep,
diep, geloof
geloofme,
me een
een antwoord
antwoord verlangen,
verlangen,een
een
twijfelen
een miskenning,
miskenning, haast
haast een
een beleediging,...
beleediging ••••
twijfelen hieraan,
hieraan, zou
zou een
GERMAINE.
EnEndaarvoor
niets
GERMAINE.
daarvoormoet
moetuu werkelijk
werkelij k oppassen!
oppassen! Want niets
dat ik erger vind dan
dat
dan zelfs
zelfs de
de lichtste
lichtste beleediging!
beléediging!
DE
Maar
begrijpt
speeltuu
DEBERTON.
BERTON.
Maar
begrijptu udan
danniet,
niet,wilt
wilt uu niet begrijpen,
begrijpen, speelt
dan met me?
me? Begrijpt
dat, wat
wat ik
ik niet
niet
Begrijpt uu dan
dan niet, dat ik alleen hoop, dat,
(haar antwoord
durf te zeggen. (haar
antwoordonderbrekend)
onderbrekend) Mevrouw, ik ben niet
niet
men geen
geen avontuur,
avontuur, geen
geen romaneske
romaneske
jong meer, op mijn leeftijd zoekt men
afleiding! Op mijn leeftijd is liefhebben
liefhebben lijden
lijden vol
vol wanhoop,
wanhoop,dan
daneisch
eisch
gezegd, dat
dat uuwreed
wreedbent,
bent,
meer, maar
maar aanbidt!
aanbidt! Er wordt wel gezegd,
je niet meer,
ik heb dat begrepen als hooge fierheid.
fierheid. Maar
Maar uu koud
koud en
enhoog
hoogte
teplaatplaatsen tegenover de waarachtige
waarachtige liefde van een man, die lijdt,
lijdt, die
die niets
niets
meer vraagt dan u te mogen vereeren, aanbidden,
aanbidden, als
als zijn
zijn ideaal en
en gegestrekt half
halfknielend
knielenddede
lukkig
zijn, door
door uu teteoverladen....
overladen .... (Hij strekt
lukkig te zijn,
armen naar
naar haar
haaruit,
uit,zonder
zonder
zijn
stoel
geheel
te verlaten).
zijn
stoel
geheel
te verlaten).

12e
TOONEEL.
12e TOONEEL.
ZELFDEN, DELCOUR,
DELCOUR, MARTENS.
GERMAINE.
MijnGERMAINE.Als
Als u opstaat, zal ik u aan mijn man voorstellen. Mijnheer de Berton
Berton -— mijn
mijn man -— Mijnheer Martens
Martens (buigen).
(b uigen).
DELCOUR (tot de Berton
Bertondie
dieuit
uit tt
geslagen zijn
zijn hoed zoekt).
't veld
veld geslagen
zoekt). Mijn
komst verjaagt u, hoop ik, niet?
niet?
DE
maar ....
DE BERTON O!
0! Neen, maar....
DELCOUR (lachend). Ik doe u herinneren aan den tijd, die de conververgeten liet?Dit
Dit pleit voor u beiden, uu bent zeker een bewonsatie uuvergetenliet?
deraar van het
het tooneel en, naar ik meen
meen te mogen opmaken uit uw
aanwezigheid, ook van
van mijn
mijn vrouw!
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tooneelliefhebber, zelfs
DE BERTON. Een hartstochtelijk tooneelliefhebber,
zelfs smaak
smaak ik
ik de
de
voldoening jonge talenten geholpen te hebben.
voldoening
hebben.
DELCOUR.
Dit
actriDELCOUR.
Ditisisbijzonder
bijzondersympathiek!
sympathiek!Ach
Ach ;a,
ja, mooie
mooie jonge actricetjes....
cet;es
•••• enfin,
enfin, maar
maar beschermers
beschermers van
van werkelijke
werkelijke talenten
talenten zijn
zijn zeldzeldzaam.
DEBERTON.
BERTON.
Ach,op
opzeer
zeerbescheiden
bescheiden wijs
DE
Ach,
••••
wijs....
GERMAINE (tot Martens)
Martens) Begrijpt
niet? •••
Begrijpt hij
hij dan niet?....
MARTENS.
Datieie'm
'mde
dedeur
deur uit
uit moet gooien?
MARTENS.
Dat
gooien?
DELCOUR.
Pardon,daar
daarligt
ligtuw
uwhoed,
hoed,ikikwil
wiluuniet
niet langer
langer ophouden.
ophouden.
DELCOUR.
Pardon,
Germaine,
even goedendag
goedendag zeggen
zeggen (hij schelt).
schelt).
Germaine, mijnheer
mijnheer wilde
wilde je even
DE
(totMartens)
Martens) Mijnheer!
DE BERTON.
BERTON.Mevrouw
Mevrouw (diep bbuigend)
uigend) (tot
DELCOUR (geeft
de hand)
hand) Tot genoegen.
genoegen.
(de Berton af).
af).
(geeft hem de

I 3e TOONEEL.

GERMAINE,
MARTENS, DELCOUR.
DELCOUR.
GERZVIAINE, MARTENS,
GERMAINE.
Zag
je je
niet,
dat ie
ie me
me verveelde?
verveelde?
GERMAINE+
Zag
niet,toen
toenjejebinnenkwam,
binnenkwam, dat
DELCOUR.
Dat
te toonenl
DELCOUR.
Datbehoef
behoefikikhem
hem toch
toch niet te
toonent
GERMAINE. Enfin, voor jaloersch
jaloersch zal
je niet
niet houden.
houden.
zal ie je
DELCOUR.
Dat
noodig?
DELCOUR.
Datisistoch
toch niet noodig?
GERMAlNE.
Neen
hoor,
dag.
GERMAINE.
Neen
hoor,zeg
zegme
menu
nueerst
eerst behoorlijk
behoorlijk goeden dag.
(hij omhelst
omhelst haar,
haar,Germaine
GermainetottotMartens)
Martens) Een ideaal
ideaal man
man hé?
hè?
MARTENS.
Neen,
hij geen
geenreden
redenererMARTENS.
Neen,een
eenman
manmoet
moet ;aloersch
jaloersch zijn als hij
toe heeft.
heeft.
GERMAINE.
GERMAINE.En
Enwaarom
waaromdat
dat nu
nu weer?
MARTENS.
Anders
grond bestaat!
bestaat!
MARTENS.
Andersisisieie't,
't, als
als er
er wel grond
GERMAINE.
Heb
zooals 't'tis?
is?
GERMAINE.
Hebjijjijalaleens
eensiets
ietsgoed
goed gevonden
gevonden zooals
MARTENS.
Ja,ja,alal 't't verkeerde.
MARTENS.
GERMAINE.
'k 'k
Geloof,
ligt, jejemaar
maar den
éen verGERMAINE.
Geloof,dat,
dat,als
alsjejeop
op sterven ligt,
langen zult kennen: eenige goede
goede paradoxen
paradoxen op den
den dood
dood te
te vinden!
vindenl
Wat ik zeggen wilde, we dineeren toch met de Toutoules? Als
Alsik
ikme
me
dan nu ging kleeden,
kleeden, dan
dan houdt
houdt Martens
Martens je
je zoolang
zoolang gezelschap,
gezelschap, niet
niet
waar?
MARTENS.
Zóo
niet!
MARTENS.
zooonuitputtelijk
onuitputtelijkisis m'n
m'n conversatie niet!
GERMAINE.
Vijf
minuten
langer! (af).
GERMAINE.
Vijf
minutennietwaar
nietwaarLouis?
Louis? Nooit langer!
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14e TONEEL.
TOONEEL.
DELCOUR, MARTENS.
MARTENS.
DELCOUR,
MARTENS. Zij ver
kleedt zich
zich even,
even, dan
dan hebben
hebbenwij
wijden
dentijd
tijdons
omeens
eens
verkleedt
MARTENS.
praten.
rustig te praten.
DELCOUR (verrast)
(verrast) Waarover?
MARTENS. Als we's
we's zeiden
zeiden over
over 't'tgeen
geenwaarover
waarover jejeniet
nietspreken
spreken
MARTENS.
wilt?
DELCOUR. Waar
Waar moet dat
dat heen?
heen?
DELCOUR.
MARTENS. Doe
Doe me
me 't't genoegen
genoegenen
enga
ga eerst
eerst kalm
kalm zitten
zittenen
ensteek
steekdan
dan
MARTENS.
op. (biedt
(biedthem
hemZijn
zijnkoker).
koker).
op.
DELCOUR.
je van
van me?
me?
Merci! Wat wil je
DELCOUR, Merci!
(Netcour maakt
MARTENS. Ik? Niets?
Niets?Maar
Maarjij?
jij? (Delcour
maaktafwerend
afwerendgebaar)
gebaar) Ja,
MARTENS.
begrijp me goed, als je liever over iets anders
begrijp
anders spreekt.
spreekt. Heb
Hebje
jegezien,
gezien,
dat ik gelij
gelijkk had
met
die
Hongaren,
die
staan
weer
vier
punten
lager •••
had met die
punten lager...
gestoken in
in die
die versnellingsversne1lingsheb je gehoord dat Mangin drie ton heeft gestoken
uitvinding voor auto's?
auto's? Je
nu we
we toch
toch praten,
praten,
Je ziet
ziet stof genoeg. Alleen nu
wil ik je
je wel zeggen,
zeggen, dat
dat ik
ik al
al lang
lang gezien
gezien heb
heb dat
dat je
je iets
ietshindert.
hindert.
DELCOUR. Hoe kom
kom jejedaar
daar aan?
aan?
MARTENs.
eenige weken
weken te vroolijk,
vroolijk, te geestig en te
MARTENS. Je bent sinds eenige
hartelijk.
DELCOUR. Mag dat niet?
MARTENS. Mij hindert dat
dat absoluut
absoluut niet,
niet,maar
maar jezelf!
jezelf!
DELCOUR. Waarom
een reden
reden voor
voor is?
is?
Waarom verbeeld
verbeeld jij
jij je,
je, dat
dat er een
MARTENS.
maar, als je
je jezelf
jezelf niet
niet vroolijk
vroolijk gegeMARTENS. Zoo doe je toch alleen maar,
voelt,
vervelende gedachten
gedachten hebt en
en iedereen
iedereen jejeonverschillig
onverschillig is!
is!
voelt, vervelende
DELCOUR. Och niets om 't lijf, de zaken...
zaken •••
MARTENS. Gaan
voortreffelijk.
Gaan voortreffelijk.
DELCOUR (ontstemd)
weet jij
jij dat?
dat?
(ontstemd) Hoe weet
MARTENS.
zaken waren
waren had je 't me
me al
allang
verteld, of
of je
je
lang verteld,
MARTENS. Als 't de zaken
zou eerst over iets anders
anders klagen
klagen en dan
dan als
als een
een bijkomend....
bijkomend ••••
DELCOUR.
jij verbeeldt
verbeeldt je iets met
met Germaine?....
Germaine? ••••
DELCOUR. Dus jij
MARTENS. Absoluut niet!
DELCOUR. Absoluut wel!
wel!
MARTENS. Neen, iets met
met jou
jou en niet met haar, want zij
verzij is niet vervelender
koeler geworden.
geworden.
velender of koeler
DELCOUR.
't is
is waar, er is iets dat
dat
DELCOUR. Weer zoo'n theorie van jou! Enfin 't
••••
maar't 'thelpt
helptabsoluut
absoluutniet
nietererover
overtetepraten.
praten.
.... maar

168
I68

NARCOSE

MARTENS.
benbang,
bang,dat
datjijjijde
dedupe
dupe wordt
wordt van je idealisme.
MARTENS.
IkIkben
idealisme.
DELCOUR.Dat
Dat....
DELCOUR.
••••
MARTENS.
idealismeliet
lietjejegelooven
geloovenaan
aande
de absolute
absolute trouw van
MARTENS.
JeJe
idealisme
van
een vrouw. En nu
nu de
de werkelijkheid
werkelijkheid je gelijk
gelijk geeft,
geeft, nu,
nu, als
als een
eenecht
echt
idealist, durf je er niet in
in te
te gelooven.
gelooven.
DELCOUR.
Wil
Je bent..
bent ••
DELCOUR.
Wiljejebeweren,
beweren,dat
datikikGermaine
Germaine niet
niet vertrouw? je
MARTENS.
nietver
veraf.af.Zoo
Zooiets
ietsheb
hebje
je je
je in
in 't hoofd gehaald.
MARTENS.
ErEr
niet
gehaald.
DELCOUR. 't Is niet waar. Ik duld zelfs
zelfs niet
niet dat
dat je
je zooiets
zooiets denkt! ik
Ik
ben, ik heb door....
door .... 't
.ft isis alleen
alleen iets,
iets, dat
dat me
menerveus
nerveus maakt....
maakt .... en
en dat
dat
geheel buiten Germaine
Germaine om
om gaat.
gaat.
MARTENS.
l'honunef
MARTENS.Cherchez....
Cherchez.... l'homme!
DELCOUR.
DELCOUR.ErErisis niemand.
niemand.
MARTENS.
geest?
MARTENS.Dus,
Dus, een
een geest?
DELCOUR.
geest!
DELCOUR.Ja,
Ja,een
een geest!
MARTENS (kalm, rustig)
rustig) Je
te
Je bent
bent toch
toch niet
niet van
vanplan
planom
om gek
gek te
worden?
toch geesten?
geesten?
DELcouR.
Misschien,
DELCOUR.
Misschien,maar
maarvolgens
volgens jou
jou bestaan
bestaan er toch
MARTENS.
séance?
MARTENS.Krijgen
Krijgenwe
weeen
een spiritistische
spiritistische séance?
eigen
DELCOUR.
mijnschuld,
schuld,dat
datjejegeen
geengeheugen
geheugen hebt voor je eigen
DELcouR.
IsIs't 'tmijn
woorden? Herinner jij je
L'HommeDoré?
Doré?
je dien
dien avond
avond met
met Lespière in L'Homme
Toen beweerde
beweerde je toch, dat
dat ze
ze van
van dien
dienander
ander zou
zoublijven
blijvenhouden,
houden,
ofik
ikniet
nietbang
bangwas
wasvan
vangeesten?
geesten?
toen vroeg je toch of
MARTENS.
EnEn
.alsalsikikmij
Zelfsniet
MARTENS.
mijgoed
goedherinner
herinnerdan
dan zei
zei jij: neen! Zelfsniet
nuininGodsnaam
Godsnaamaan?
aan?
als
levend waren!
waren! Maar
Maar hoe
hoe kom
komjejedaar
daarnu
als ze levend
DELCOUR.
zijn!
DELCOUR.Hij
Hijmoet
moet terug zijn!
MARTENS.
Dat
iets schelen
schelenkan?
kan?
MARTENS.
Datweet
weetik;
ik;en
endenk
denkje
jedat
dat 't't Germaine
Germaine iets
DELcouR.
DELCOUR.Zij
Zijspreekt
spreekter
er niet
niet over.
over.
MARTENS.
of't'tzal
zalhaar
haar niet
niet interesinteresMARTENS.Dan
Danweet
weet ze 't misschien niet, of
seeren.
DELCOUR.
DELCOUR.Of
Of't'ttegendeel!
tegendeel!
MARTENS.
op?
MARTENS.Waar
Waarmaak
maakjeje dat
dat uit op?
DELCOUR.
Ons
leven
blijven, dat
dat
DELCOUR.
Ons
levenwas
wastetemooi,
mooi,zooiets
zooiets kan
kan toch
toch niet blijven,
voel je!
je!
MARTENS.
Zooiets
gelukkig.
MARTENS.
Zooietskan
kanniet
nietblijven.
blijven.Je
Je was
was werkelijk
werkelijk te gelukkig.
Kijk eens in den
den spiegel
spiegelof
ofjeje'r'r niet
niet te
te gelukkig
gelukkiguitziet.
uitziet.Hoe
Hoekan
kanjijjij 'k het
het vierkant
vierkant zeg
zeg —
- zulke
zulkestomburgerstomburgerneem me niet
niet kwalijk
kwalijk dat 'k
heus; dat
dat geluk
geluk een
een artikel
artikel is,
is,
lijke
principes hebben!
lijke principes
hebben! Denk
Denk je nu heus;
waarvan
kwantum betrekken
betrekken kan?
kan? Of
Ofeen
een speculatie
speculatieaa
waarvan je
je een beperkt kwantum
la hausse, een
een spelen
spelen op
oprouge?
rouge? Geloof
Geloofme,
me,geluk
gelukisisiets,
iets,datje
dat jejezelf
jezelf
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wijs maakt
doe je
je beter
beter 'r
'r daarvoor
daal'voor te
maakt en
en zoolang je nog fantazie hebt, doe
gebrui
ken!
gebruiken!
DELCOUR.
JeJe
bent
terwille van
vanmij
mijjejeprincipes
principes
DELCOUR.
benteen
eengoed
goedvriend
vriend om
om terwille
op te offeren.
M~.RTENS.
Zoo
edel
ik eer!
eer!
MARTENS.
Zoo
edelben
benikikniet.
niet.Het
Het tegendeel
tegendeel doe ik
DELCOUR.
EnEn
je je
meening
liefde
DELCOUR.
ineeningdat
dateen
eenvrouw
vrouwwel
welaan
aan een
een verloren
verloren liefde
en niet aan
haar
man
trouw
kan
blijven?
aan haar
trouw kan blijven?
MARTENS.
Beste
jongen,
MARTENS.
Beste
jongen,een
eenwaarheid
waarheidisiseen
eensleutel
sleutelen
en geen
geen passepartout.
niet paste
paste en
en nu,
nu,na
natwee
tweejaar,
jaar, wil
wilj'er
j'er
partout. Toen
Toen vond je dat-ie niet
een slot mee
een
mee forceeren.
forceeren. En
En waarom?
waarom? Niets
Niets isiserertoch
tochgebeurd!
gebeurd!
DELCOUR.
Misschien.
je nooit
nooit
DELCOUR.
Misschien.Er
Erzijn
zijnduizenden
duizendenkleinigheden,
kleinigheden, die
die je
oplet en toch als je ze eenmaal
eenmaal ziet, dan
dan vormen ze
ze een
een onmiskenbaar
onmiskenbaar
bewijs....
bewijs
.•.•
MARTENS.
AlsAlsje jeeen
blauwen
MARTENS.
eenblauwe
blauwebril
brildraagt,
draagt,dan
danzie
zie je
je alles blauw
en
door een groene, alles groen.
groen. Bewijst
Bewijst dat,
dat, dat
datvandaag
vandaag alles
alles blauw
blauwen
en
morgen
wat bewijst
bewijst het
het dan,
dan,als
alsjejevandaag
vandaagdoor
door
morgen alles
alles groen is? En wat
verliefde oogen alles mooi
verliefde
mooi ziet
ziet en
enmorgen
morgenmet
metjaloersche
jaloerschealles
allesververdacht? Het onmiskenbare
bewijs is
is dit: je
onmiskenbare bewijs
je beschouwt
beschouwt alles
alles op
opzoo'n
zoo'n
dacht?
manier dat
dat je
je er
er in moet vinden wat
'r in
in zoekt.
zoekt.
manier
wat je
je 'r
zoudt beginnen
beginnen met
metaf
aftetewachten
wachtenofofztelkaar
z'elkaar
Trouwens als je eens zoudt
beiden nog
nog voorstellen
zoudt zien
ontmoeten en dan eerst zou.dt
zien of ze zich beiden
kunedatzsvlkrhiedn.
kunnen dat ze eens van elkaar hielden ....
DELCOUR. 't Idee
Idee is prachtig,
prachtig, de raad
raad uitstekend
uitstekend om
.••• aan
aan een
een
om....
ander te
je wel
wel begrip,
begrip,
ander
te geven.
geven. Wachten?
Wachten? hoe
hoe lang?
lang? Om
Om 't't even,
even, heb
heb je
wat twijfel is als
liefhebt?
als jeje liefhebt?
MARTENS. Welzeker,
liefdeababMARTENS.
Weizeker,dat
datisisvolgens
volgensjou
jou het
het eenige dat de liefde
soluut noodig heeft om te
te leven!
leven! Kom
Kom jongen,
jongen, blijf
blijf trouw
trouw aan
aan je
je opop.
vatting!
vattmg.
DELCOUR. Maar
ikikben
jouw theorieën.
theorieën.
DELCOUR.
Maar
benméer
méergaan
gaanvoelen
voelen voor jouw
MARTENS.
Goed, maar
maar laat het
MARTENS. Goed,
het daarbij!
daarbij! Je
Je draagt
draagt mijn
mijn costuurns
costuums
toch
me, mijn theorieën
toch ook
ook niet!
niet! En
Engeloof
ge1oofme,mijn
theorieën zijn
zijn Rrecies
p.recies op maat
maat voor
voor
mij gemaakt. Luister
jij nog
nog
Luister eens
eens heel
heel goed:
goed: Je moet
moet niet
nietvergeten
vergetendat
datjij
en dat
dat je,
je, zoolang
zoolang je
je lief
lief hebt,
hebt, onder
onder narcose
narcose bent.
bent. Dan
Dan
liefde voelt en
je oppassen om niet
niet te
te vroeg
vroeg wakker
wakker te
te worden,
worden, want,
want, wie
wie weet,
weet,
moet je
misschien
juist 't't diepst
diepst op
op 't'toogenblik
oogenblikdat
dat jejeontwaakt.
ontwaakt.
misschien gaat
gaat 't mes juist
DELCOUR.
Dusje
je er
erkent....
DELCOUR. Dus
kent ....
MARTENS. Dat
draàk van
van maakt,
maakt, waarin
waarin
MARTENS.
Datje'er
je'ereen
een ouderwetsche
ouderwetsche draak
onze moderne
moderne actrice,
actrice, .de
.de diluviaansche
diluviaansche rol
rol moet
moet spelen
spelen
Germaine, onze
"getrouw tot
tot aan
aan den
dendood
doodaan
aanden
denvriend
vriendharer
harerjeugd".
jeugd".'t'tIsIs
van „getrouw

,
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jammer dat
zóo komisch
komisch
jammer
datww't 't't Germaine
Germaineniet
nietvertellen
vertellen kunnen:tZou
kunnen.'t Zou zoo
zijn als
als jij
;ij't'tniet
niettragisch
tragischmaakte.
maakte. (terwijl
Martensspreekt
spreektblijft
blijft Del(terwijl Martens
cour zitten,
zitten,'ttthoofd
hoofdinindedehanden).
handen).
DELCOUR.Iets
Ietsdoen
doen,..
omzekerheid
zekerheid...
DELCOUR.
.•• om
... desnoods
desnoodsiets
iets krankzinnigs
krankzinnigs ...
MARTENS. Neen niets
niets krankzinnigs,
krankzinnigs, dat
dat is
is nooit
nooit origineel,
origineel, iets
iets verstandigs b. v. een
een dokter
dokter raadplegen,
raadplegen, hem
hem zeggen,
zeggen, dat
dat je
je leventje
leventje zoo
volmaakt is en
en dat
dat je
je daar niet tegen kan.
kan •.En
Enmisschien
misschienschrijft
schrijfthij
hijjeje
dan wel iets voor, dat je
je hinderen moet.
moet. Of
Ofgedraag
gedraag je
je als
als een
een gelukkig
gelukkig
mensch,
gelooft, die
die niet
niet zoekt
zoekt wat
wat niet
ni~t bestaat,
bestaat, maar
mensch, die
die er zelf in gelooft,
desnoods zichzelf beliegt om vast
hij bezit.
desnoods
vast te
te houden
houden wat
wat-hij
bezit.
DELCOUR.
Dat
is ishet
onredelijk is,
is,
DELCOUR.
Dat
hetjuist!
juist!Ikiktwijfel
twijfelen
en weet,
weet, dat het onredelijk
maar
je redeneert of
of ik al berusten moest. Welnu
Welnuikik
maar jij,
jij, je
je gelooft het, je
zal je bewijzen, dat
dat er
er niets
nietsbestaat,
bestaat,ik
ikzal
zaljejeovertuigen!
overtuigen!
MARTENS (met kracht).
kracht).Wees
Wees eerlijk!
Er
is
overtuigd
eerlijk! Er maar een die overtuigd
moet worden en die ben
ben jij!
jij! Dacht je
je dat
dat je
je om
om mij?....
mij? ••• Als
Als ik
ik 't'twas
was
die twijfelde
•••• jejezoudt
zoudtererom
omlachen
lachen
medededeur
deuruitgooien!
uitgooien!Maar
Maarjeje
twijfelde....
ofof
me
zoo over
schaamt je zóo
over 't't redelooze
redelooze van
van je
jeziekelijke
ziekelijkeverbeelding,
verbeelding,dat
datjeje
niet voor
voor jezelf
jezelf het
het bewijs
bewijs zoekt.
zoekt.
jezelf wijs maakt dat je voor mij en niet
daarom...
DELCOUR (plotse ingeving).
ingeving). En als jij eens wist van haar, en daarom
•••
(Germaine isisopgeMARTENS.
me! (Germaine
opgeMARTENS.Een
Eendokter
dokterofofeen
eengesticht,
gesticht, geloof
geloof me!
komen heeft
heeft de
de lamp
lampontstoken,
ontstoken,diedieeen
eenrood
rood
licht
verspreidt
waarop
licht
verspreidt
waarop
zij zij
't andere
andere licht
licht uitdraait).
uitdraait).
...

15e TOONEEL.
Ise
TooNEEL.
DELCOUR, MARTENS, GERIVIAINE.
GERMAINE.
MARTENS.
hier?
MARTENS. Wat gebeurt hier?
GERMAINE.
'k 'k
Ben
vandaag
over
tijd.
dan
GERMAINE.
Ben
vandaag
over
tijd.Als
AlsLouis
Louisthuis
thuis komt,
komt, dan
laten
altijd alleen de
de lamp
lamp aan
aan - Nooit opgelet?
opgelet?
laten we altijd
MARTENS (haar
toiletbewonderend).
bewonderend). En deze metamorphose heb
heb je
je
(haar toilet
in geen vijf
vijf minuten
minuten bereikt.
bereikt.
GERMAINE.
Louis
daar staan?
staan?
GERMAINE.
Louiswat
watblijf
blijf je daar
DELCOUR.
Jajalaten
DELCOUR.
latenwe
we gaan
gaan zitten.
zitten.
MARtENS.
Neen,
ikikgagaheen,
poëtisch.
MARTENS.
Neen,
heen,die
dielamp
lamp isis me
me te poëtisch.
DELCOUR.
kuntlicht
lichtkrijgen
krijgenals
als je
je wilt.
DELCOUR.
Jejekunt
wilt.
GERMAINE. Onzinl't
keer geen
geen kwaad
kwaad doen! Toe
voor éen keer
Onzin! 't Zal hem voor
ga zitten.
MARTENS.
Neen,
me.
MARTENS.
Neen,vandaag
vandaagdoet
doethet
hetme
metetepoëtisch
poëtisch aan,
aan, geloof me.
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Als ik eens
eens onder
onder de
de bekoring
bekoring geraakte.
geraakte. Als
Als je
je wist
wist Germaine
Germaine hoe
hoe
gauw
mensch verwend
verwend wordt.
wordt.
gauw een mensch
GERMAINE.
Heusch,jeje~oest
moest trouwen.
trouwen.
GERMAINE.
Heusch,
MARTENS.
MARTENS.En
Engelukkig
gelukkig worden?
GERMAINE. Waarom niet?
Ons die
die arme
Denk je
je dat ik
MARTENS. Om
arme vrouw
vrouw te vermoorden?
vermoorden? Denk
ik
dulden zou, dat
dat een
een vrouw
vrouw me
me bewees,
bewees,dat
datik
ik't'tveertig
veertigjaar
jaarlang
langmis
mis
had? Neen, merci.
goed voor
voor menschen
menschen zooals
zooals jelui,
jelui,die
dieerer
had?
merci. Geluk is goed
geen diabolo
diabolo mee spelen om te
te zien
zien of
of't'tweer
weertelkens
telkensop
op't'tkoordje
koordje
terug komt.
DELCOUR.
DeDelamp
kt poëtisch
pas op!
op!
DELCOUR.
lampwer
werkt
poëtisch op je, pas
GERMAINE.
je? (tot Martens)
Martens) Heb je 'm
'm weer
weer bang
bang gegeGERMAINE.Wat
Wat kijk je?
maakt
vervelende stukken?
stukken?
maakt voor die vervelende
MARTENS.
Integendeel!Hij
Hijheeft
heeftgeen
geenvertrouwen
vertrouwen en wil verkopen
MARTENS.
Integendeel!
verkopen
en ik beweer
beweer dat 't
't uitstekend
uitstekend is, dat
dat ik
ik alle
alle gevolgen
gevolgen op
op me
meneem
neem
indien hij
hij ze
ze met
met rust
rustlaat!
laat! (tot Germaine)
Germaine) Amuseer je van avond
avond (tot
Delcour)
beste.
Delco ur) Het beste.
GERMAINE.
Ben
••••
GERMAINE.
Benjejetoch
tochniet
nietwel,
wel, zie
zie je wel
wel....
MARTENS.
MARTENS.Hoezoo?
Hoezoo?
GERMAINE.Dat
Dat je
je ,/t
„ t beste"
GERMAINE.
beste U zegt!
MARTENS. Dat zeg ik
ik alleen
alleen als
als iemand
iemand volmaakt
volmaakt gezond is, want
want
dan
hij voorzichtig zijn,
zijn, bij zieken helpt
helpt 't't niet!
niet!
dan moet hij
GERMAINE.
Dat
(Martens af).
GERMAINE.
Datikikererbij
bijjou
jou nog
nog inloop.
inloop. (Martens
'

16e
TOONEEL.
16e TOONEEL.
DELCOUR, GERMAINE.
GERNIAII`TE.
GERMAINE. Ik weet niet, je
je bent
bent zoo
zoo stil,
stil, isiser
ertoch
tochiets?
iets?
DELCOUR.
Neen,
DELCOUR.
Neen,alleen
alleenMartens
Martensisisme
mesoms
soms wat
wat te geestig.
geestig.
GERMAINE.
Och
niet.
GERMAINE.
Ochgeestig
geestigisis het
het niet.
DELCOUR.
DELCOUR.Neen
Neen vervelend.
vervelend.
GERMAINE.
Hij
GERMAINE.
Hijisisnu
nueenmaal
eenmaal zoo.
DELCOUR (ziet haar
haarpeinzend
peinzendaan)
aan) Zeg....
Zeg .... (Germaine
draaitzich
zich
(Germaine draait
om) Heeft hij....
hij ••••
GERMAINE.
Nu?
GERMAINE.
Nu?Wat
Watwil
wil je
je zeggen?
DELCOUR.Neen,
Neen, niets.
DELCOUR.
GERMAINE.
Hoor
eens,
alsalsjejewat
.... of
gewoon.
GERMAINE.
Hoor
eens,
wathebt,
hebt,zeg
zeghet
het....
of wees gewoon.
DELCOUR.
Ben
gewoon?
DELCOUR.
Benikikdan
dan niet
niet gewoon?
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GERMAINE.
GERMAINE.Neen!
Neen!
DELCOUR (uithoorend)
wanneer?
(uithoorend) Sinds wanneer?
GERMAINE.
zegikikererniets
nietsvan,
van, ik
ik heb de laatste
GERMAINE.
0, 0,alalzeg
laatste tijd
tijd telkens
telkens
•••• 't schijnt dus
dus waar
waar te
te zijn?
zijn?
gemeend
gemeend....
. DELCOUR (verbaasd)
(verbaasd) Heb je zoo'n toilet gemaakt voor de
de Toulouse's?
Toulouse's?
GERMAINE.
eensjeje zelf
zelf ging kleeden?
GERMAINE.
AlsAls
je jenunueens
kleeden?
DELCOUR.
.... (als hij
hij reeds
reeds bij
bijde
dedeur
deuris)is) Germainel
DELCOUR.Ja
Ja...,
Germaine!
GERMAINE.
Hè?
NuNu
wat
isiser?
GERMAINE+
1-16?
wat
er?Wat
Watheb
heb je tochl
toch!
DELCOUR.
Heb
mij?
DELCOUR.
Hebjejesoms
somsiets
iets gehoord
gehoord over mij?
(verbaasd) Over
GERMAINE (verbaasd)
Over j011?
jou?
DELCOUR
Zal
't je
vertellen,'t 'tgeval
gevalheeft
heeftniets
nietsom
omhet
hetlijf,
lijf,maar
mar-....
DELCOUR
'k 'k
Zal
't je
vertellen,
enfin, je zoudt
zoudt iets
iets gehoord
gehoord kunnen
kunnen hebben.
hebben. (G.
(G. luistert met
metweinig
weinig
belangstelling) een van mijn eerste klanten is dood,
belangstelling)
dood, ik
ik kreeg
kreeg een
een bebe~
hoorlijk
hem ••••
hoorlij k bedrag
bedrag van
van hem....
GERMAINE+ 0 is 't zoo iets. Zoo
GERM:AINE.
Zoo erg
erg zal
zal dat
dat niet
niet zijn,
zijn, isis wel?
wel?
DELCOUR.
maar zijn vrouw is
is al
al een
eenpaar
paar keer
keer
DELCOUR.Neen
Neen dat
dat is 't niet;
niet, maar
bij
bij me geweest, om er over te spreken, en in zekere
zekere zin
zin te
te regelen....
regelen ....
-ook bij haar
ik ben
ben 'ook
haar geweest....
geWeest.... als
als je
je daarover
daarover nu iets
iets gehoord
gehoord zou
zou
hebben
••••
hebben....
GERMAINE.
IsIs't 'tdan
GERMAINE.
danzoo
zooeen
een enorm
enorm bedrag?
DELCOUR.
Ik Ik
bedoel,
jong en
en
DELCOUR.
bedoel,dat
datikikbij
bijeen
eenvrouw
vrouw kwam;
kwam; ze
ze is jong
mooi
....
mooi....
GERMAINE (die niet
niet begrijpt)
begrijpt) Dat
Dat je
je zaken
zaken moet regelen
regelen met
een
met een
mooie vrouw (lachend) 'n meevallertje voor
voor je!
jel
DELCOUR.
Maar
je je
behoefde
voor zaken
zaken
DELCOUR.
Maar
behoefdetoch
tochniet
niettete weten
weten dat het voor
was?
was ?
GERMAINE.
EnEn
dan
nog?
ofer
er
GERMAINE.
dan
nog?'k'kZou
Zouererniets
nietsiningevonden
gevonden hebben,
hebben, of
jou over
gesproken.
Ik
begrijp
heusch
niet,
Louis,
wat
ik
er
in
zien
over gesproken. begrijp
wat er in zien
moet.
met.
DELCOUR.
Een
zegt Martens.
Martens.
DELCOUR,
Eenvrouw
vrouwdie
dielief
liefheeft,
heeft,isis altijd
altijd jaloersch,
jaloersch, zegt
GERMAINE (verstoord)
dat nu
nu ernstig,
ernstig, of
.... is er
er iets
iets
(verstoord) Meen
Meen je dat
of....
anders? Zeg het dan, of
of houd
houd je
je mond,
mond,maar
maar maak
maak er
er geen
geen puzzle
puzzlevan.
van.
Is 't't nu
nu heusch
heusch die
die dwaasheid,
dwaasheid, of
ofisiser
erwerkelijk
werkelijk iets?
iets?
DELCOUR.
Bedrag is
is beduiDELCOUR.IkIkben
benwat
watnerveus
nerveusde
de laatste
laatste dagen.
dagen. 't Bedrag
dend, en ik kan
kan niet tegen
tegen zorgen....
zorgen.... (tot zichzelf)
zichzelf) daardoor
daardoor heb ik me
misschien
gehaald.
misschien iets in 't hoofd gehaald.
GERMAINE.
Ruineeren
zalzalhet
en
GERMAINE.
Ruineeren
hetjejeniet,
niet,hè?
hi?Kom
Kom ga
ga je
je nu
nu kleeden, en
(gaat
wees van
van avond
avond als
als je
je blief
bliefwat
watvroolij
vroolijker,
zet je
je 'r'r over
over heen!
heenl
ker, zet
je daar
daar nog?
nog?
rond, schrikt)
schrikt) Hè,
116, sta
sta je
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ja/k zou
ZOU me
me gaan
gaan kleeden.
kleeden, (Delco
(Delcour
afvoorgrond
voorgrondlinks)
links)
ja,'k
ur af
hemna,
na,gaande
gaandelangs
langshethettafeltje,
tafeltje,
vindt
kaartje
(Germaine kijkt
kijkthem
(Germaine
vindt
ze'tzett
kaartje
van Norvy,
Norvy,denkt
denktna,
na,ziet
zietnaar
naar
plaats
waar
Delcour
stond,
langvan
dede
plaats
waar
Delcour
stond,
langonbew ustverscheurt
versche urtzij
zijhet
hetkaartje,
kaartje,enenlangzaam
langzaam
gaat
ze naar
zaam,onbewust
zaam,
gaat
ze naar
haardenenwerpt
werptdedestukjes
st ukjes
de haard
er er
in).in).
DELCOUR. Q'
0
DELCOUR.

DOEK.
DOEK.

3e. BEDRIJF.
BEDRIJF.

zitkamer,inineen
eenhotel.
hotel.Hoekkamer
Hoekkamermet
met
deur
rechts.
glazen
(Een zitkamer,
deur
rechts.
DeDe
glazen
achtergrondstaan
staanopen,
open,men
menziet
ziet
breed
bordes
bal ustrade
de uren op achtergrond
breed
bordes
metmet
balustrade
waarachtertuin
tuinenenbosch.
bosch. Buiten
Buiten direct
direct achter
achterglazen
glazendeuren
deurenschomschomwaarachter
hoog tafeltje).
tafeltje).
melstoel en hoog
Ie TOONEEL.
le

(Delcour
op 't'tterras
terrasteterooken.
rooken.Een
Een
komt
de tuin
(Delco ur zit
zit op
zigezigeunervrouw
unervro uw komt
de tuin
hemzitten
zitten
en
wil
op
hem
toeloopen).
in, rondkijkend,
rondkijkend,ziet
ziethem
en wil op hem toeloopen).
DELCOUR,
e 11 n e r, Zigeunervrouw.
Z i g e u n e r v rou w.
Kellner,
DELCOUR, K
KeIl
Hoor je
je me
me niet,
niet,
K e 11 nn e r. He daar, 't is hier geen publieke weg! Hoor
je 'r
'r soms
soms uitsmijten?
uitsmijten?
moet ik je
r. De
raven
zullenjejehebben.
hebben.
Z
i ge u n e rr.vDe
zigeunerv
raven
zullen
KeIl
n
er.
Als
jij
maar
maakt
dat
je
weg
komt! Hallo!
Hallo!
maar maakt dat
komt!
K e 11 n e r.
Z
raven zullen je
je hebben.
hebben.
z ii gge
e uu nn ee rr v r. De raven
KeIl
op haar
haartoe)
toe) Als je niet te vies
vies was
was zou
zou ik
ik jeje bij
bij je
je
K e 1 1 nn ee r (loopt op
vodden pakken. Voort
Voort dievegebroedsel!
dievegebroedsel!
Z
i ge u ne rvvr.
r. (met
haat) De raven
raven zullen
zullen jeje heb
heb ben.
ben.
(met haat)
zigeuner
KeIl
of je
je dan
Dat is driemaal.
driemaal. Ik zal een stok halen en zien of
K e 11 nn ee r.r. Dat
gauwer
gauwer gehoorzaamt.
neerr vv r.
r. Haal
Haaljeje stok.
stok. Aan
Aanjeje oogen
oogen zie
zie ik dat God
God je
je
Z
z i gg ee u n
straffen zal.
strafenzl.
KeIl
n
e
r.
(sarrend)
Twintig
jou
maakt
frank
plus
jou
verwensching
maakt
K e 11 n
bordes op
op te
te gaan
gaan en
en wee
wee jeje gebeente
gebeenteals
alsjeje
een Louis. Waag 't niet 't't bordes
'r
terugkom.
(af).
'r nog
nog bent als ik terugkom.

174

NARCOSE

Z i g e u n e r v r. God
Godzal
zaljejezegenen
zegenenmet
metwat
watikikvoor
voorjejewenschen
wenschen
zal.
(Kellner lachend
lachendrechts
rechtsaf.
af.Zigeunervrouw
Zigeunervrouwverdwijnt
verdwijnt
links
staat
links
en en
staat
ur).
op 't'tterras
terrasnaast
naastDelco
Delcour).
plots op
2e TOONEEL.
TOONEEL.
DELCOUR,
Zigeunervrouw.
DELCOUR,
Z i ge
u n e r v rou w.

DELCOUR (Haalt
watkleingeld
kleingeldtetevoorschijn)
voorschijn) Hier.
(Naalt wat
zigeunerv
(neemt het aan)
Z
i g e u n e r vr.
r. (neemt
aan) Ik
kom niet
Ik wil
wil
Ik kom
niet bedelenl
bedelen! Ik
verdienen! U kunt
geld ~erdienen!
kunt veel
veel rijker
rijker worden,
worden, uw
uw zorgen
zorgen zullen
zullenheengaan
heengaan
als gij uw toekomst weet.
DELCOUR.'k'kBen
Ben rijk
rijk genoeg.
genoeg.
DELCOUR.
Z
i g e u n er.
r vOmdat
r. Omdat
u niet
gelukkig
genoegbent,
bent,geluk
geluk en
zigeunerv
u niet
gelukkig
genoeg
geld dekken elkaar. Goud
Goud wacht,
wacht, maar
maar u grijpt niet, want 't geluk
geluk ligt
ligt
op een
een andere
andere weg.
weg.
DELCOUR.
zegJeje dat
dat aan iedereen?
DELCOUR.
Zeg
iedereen?
Z
i g e u n e rr.v Neen,
r. Neen,
want
keIlner
gestraftworden,
worden,
zigeunerv
want
dede
kelner
zalzal
gestraft
zoowaar er
er een
een God leeft.
leeft.
zoowaar
DELCOUR (achteloos) En ik?
ik?
Z
i g e u n er.
r vGeef
r. Geef
me hand
uw hand
enzult
u zult
heel
uwtoekomst
toekomst
zigeunerv
me uw
en u
heel
uw
weten.
DELCOUR (ineens
als overtuigd)
overtuigd) Daar.
(ineens als
Z
i g e u n er.r 0,
v r.o, 0,
0, veel,
wat veel,
Goud
waard,
zigeunerv
wat
wat wat
veelveel
zie zie
ik. ik.
Goud
is is
't 'twaard,
wat ik zie,
zie, Goud!
Goud!
DELCOUR.
Begin maar.
DELCOUR. Begin
r. Geef
eerst
goud,
goudkan
kanu utoch
tochniet
niet
Z i g e u n e rr.v Geef
zigeunerv
meme
eerst
goud,
goud
redden.
DELCOUR.
Daar,'t't ligt
ligt klaar
DELcoUR. Daar,
klaar (legt een
een tienf
tienfrankstukje
op't'ttafeltje,
tafeltje,
rankst ukje op
rookt
rookt achteloos
achteloosdoor).
door).
Z i ge u n e r v r. (ziet niet
nietininz'n
z'nhand,
hand,
kijkt
naar
grond
zigeunervr.
kijkt
naar
denden
grond
enen
zegt op
op als
alseen
eenles)
les) U bent
bent gebeten
gebeten door
door een
een slang,
slang, jaren
jaren gingen,
gingen, nu
nu
zegt
pijn. Een
Een duif
duifisis bang,
bang, maar
maar weet
weet het
het niet.
niet. Ongeluk
Ongeluk
doen de wonden pijn.
tranen door
de mat.
mat. Ontvlucht
Ontvlucht de
de
en tranen
door eigen schuld. Beiden staan op de
Tranen
duif geneest
geneest den
denbeet,
beet,zij
zij komt
komtuit
uitden
denafgrond.
afgrond.Tranen
slang en de duif
en ongeluk
ongeluk staan
staan al op
op de
de vloermat.
vloermat. Gij
Gij moet
moet niet
niet over
over den
denweg
weg
Niet zoeken
zoekenwat
watge
gehebt
hebten
enuw
uwvriend
vriendmoet
moetuw
uwvijand
vijandzijn,
zijn,
loopen. Niet
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uw vijand uw vriend. Rood en blauw moeten gescheiden blijven,
blijven, zoozoolang het ongeluk uu wacht.
wacht. Een
Een vlucht
vlucht brengt
brengt redding.
redding. Pas
Pas op
op voor
voor de
de
slang! (Snel neemt
neemt ze
ze't'tgeldstuk
geldstukenenverdwijnt).
verdwijnt).
3e TOONEEL.
ZELFDEN,
KeIl
n e r.
ZELFDEN,
Kellne
Stem van
van K
Keil
(alvorenszige
zigeunersvr.
verdwenen
Zie ik
ik je
je
e 1 1 nn e r (alvorens
unersvr. verdwenen
is)is) Zie
daar nog!
zullen je!
je!
daar
nog! Wacht we zullen
z ii gg ee uu nne
e rr v r.
r. (schreeuwt schril).
schril). De raven
raven zullen
zullen je
je hebben!
hebben!
Z
(De kellner gaat
haarna,
na,beiden
beidenrechts
rechtsaf).
af).
gaat haar
4e TOONEEL.
DELCOUR, GER1VtAINE.
GERMAINE.

(Germain treedt
rechts,
zietziet
hethet
vertrek
rond,
dandan
naar't
terras).
(Germaine
treedtop,op,
rechts,
vertrek
rond,
naar't
terras).
GERMAINE. Zit je
je daar
daar nog?
nog?
DELCOUR.
DELCOUR.Ja,
Ja,zoo
zoo je ziet.
ziet.
GERMAINE.
Moet
je je
je dan
ik, zoo
zóo
GERMAINE.
Moet
j danniet
nietkleeden?
kleeden?Je
je gaat
gaat toch,
toch, hoop ik,
niet mee?
mee?
DELCOUR.
IkIkgagainin't'tgeheel
mee.
DELCOUR.
geheel niet mee.
GERMAINE.
Wat
weer?
GERMAINE.
Watisisdat
dat nu weer?
DBLCOUR.
niet.
DELCOUR.Het
Hetamuseert
amuseert me
me niet.
GERMATNE.
Weet
datjejemet
metden
den dag
dag vervelender wordt?
GERMA'lNE.
Weet
je je
dat
wordt?
DELCOUR (staat
open
enloopt
looptde
dekamer
kamerin).
in). Dan heb je
je met
met den
den dag
dag
(staat op
afleiding noodig.
noodig.
meer afleiding
GERMAINE.
NatutU'lijk,
moet ik wel
wel elders
elders
GERMAINE.
Natuurlijk,wat
watjijjijmij
mijonthoudt,
onthoudt, moet
.zoeken.
zoe ken.
DELCOUR.
Gelukkigdat
datikikzoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk te remplaceeren ben.
DELCOUR.
Gelukkig
ben.
GERMAINE.
Of
dat
je
je
zoo
gemakkelij
k
laat
remplaceeren.
GERMAINE. Of dat je je zoo gemakkelijk laat remplaceeren.
DELCOUR.
JeJe
weet
wat een
een
DELCOUR.
weetwat
watMartens
Martenszegt:
zegt:Waarom
Waarom zelf
zelf doen, wat
ander
klaar speelt.
ander ook klaar
GERMAINE.
buiten.
GERIVIAINE. Laat Martens er buiten.
DELCOUR.
Moet
worden?
DELCOUR.
Moetdie
die ook
ook geremplaceerd worden?
Als ik zijn
GERMAINE (de
hatelijkheidontwijkend)
ontwijkend) Als
zijn woorden
woorden in
In
(de hatelijkheid
ga ik
ik hem
hem haten!
haten!
jouw mond
mond hoor, ga
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DELCOUR. Je
Je hebt
hebt gelijk: de waarheid nuchter inzien, past niet
DELCOUR.
niet aan
aan
een getrouwd
getrouwd man,
man, dat
dat is de premie
premie voor 't't celibaat.
celibaat.
een
GERMAINE.Zag
ZagJejededewaarheid
waarheid maar in!
GERMAINE.
DELCOUR.
Dat
gemakkelijkervoor
voorme
medan
dan je
je denkt.
DELCOUR.
Dat
is isgemakkelijker
GERMAINE.
verbeeld
je je.
Plotselingjaloersch
jaloerschworden
worden1Sis geGERMAINE.
DatDat
verbeeld
je je.
Plotseling
vaarlij k,gevaarlijker
gevaarlijkerdan
dan je
je denkt.
vaarlijk,
DELCOUR (bedwongen drift).
drift). Er
dus gevaar!
gevaar! Er
Er is
is dus
dus gevaar!
gevaar!
Er is dus
Waarom antwoord
antwoord je
je niet?
Waarom
GERMAINE.
hadt
betèrgedaan
gedaanom
omeerlijk
eerlijktete bekennen,
bekennen, dat je
GERMAINE.
Je Je
hadt
betèr
je jajaloersch was, dan hadden
loersch
hadden wij
wij direct
direct hier
hi.er kunnen
kunnen weggaan,
weggaan, bah!
bah!
DELCOUR.
Dathad
hadjijjijmoeten
moetenzeggen,
zeggen, jij
jij moeten
moeten inzien!
DELCOUR.
Dat
inzien!
GERMAINE.
Ik?Ik?
Voor
mijmij
was
Norvy
meer!! En
GERMAINE+
Voor
was
Norvyeen
eenkennis
kennisen
en niets
niets meer
dan, ik heb
dan,
heb nooit
nooit geweten
geweten dat
dat je
je jaloersch
jaloersch kon
kon zijn!....
zijn!.. ••
DELCOUR.
Datben
benikikniet
nieten
enword
wordik
ikniet.
niet. Jij vergeet
- DEL
COUR. Dat
vergeet alleen
alleendat
dathij
hij
meér dan een kennis
meér
kennis van
van je
je was.
was.
GERMAINE.
In In
ieder
niet
GERMAINE.
iedergeval
gevalben
benjijjijonkiescher
onkiescherdan
danhij.
hij. Hij
Hij zal niet
spreken over hetgeen
spreken
hetgeen niet
niet meer
meer voor
voor mij
mij bestaat.
bestaat.
DELCOUR.
Dat
een verleden
DELCOUR.
Datisisniet
nietwaar,
waar,het
hetbestaat
bestaatnog
nog wel
wel voor je, een
gatniedo!
gaat niet dood!
GERMAINE (heftig). Neen, een
verleden gaat
gaat niet dood
dood zoolang
zoolang er
er
een verleden
éen is
is die
die al
al 't't mogelijke
mogelij ke doet
doet om
om 't leven in te blazen.
blazen.
DELCOUR.
Zoolangjeje hem
hem ziet
DELcouR. Zoolang
ûet en ...•
GERMAINE+
zoolangjijjijzoo
zoo spreekt!
GERMAINE. Zoolang
spreekt!
DELCOUR.
Dus,jejewilt
wilt zeggen dat
DELCOUR. Dus,
dat ik .••.
GERMAINE. Ja!
DELCOUR.
DELCOUR. Dat door
door mij
mij levend
levend werd?....
werd? ....
GERMAINE.
GERMAINE. Ja!
DELCOUR.
Dusjejebekent
bekentdat
dat't't verleden
verleden opleeft in
DELCOUR. Dus
in je?..,.
je? ...
GERMAINE. Ja,Ja,
ja,ja,ja!ja!
enendat
hebt
GERMAINE.
datisisjouw
jouwschuld.
schuld. Jij
Jij die
die me verlaagt hebt
tot
een proef,
tot "een
proef,jejewas
waszeker
zekervan
vanme,.
me, je
je was
was zeker
zekervan
V&hmijn
mijntrouw,
trouw)mijn
mijn
liefde cmdat
Gmdat je
je wist
wist dat
dat ik
ik niet
niet meer
meer kon
kon verlangen.
verlangen. En
En wat
\vat heb
heb jeje
gedaan?
gedaan? God, misschien
misschien wist
wistjejedat
dathij
hij hier
hierwas
wasen
enmoesten
moestenwe
we daardaarom
om hierheen!
hierheen! Je
Je zegt
zegt niet
niet neen!
neen! Je
Je zwijgt!
zwijgt! Maar
Maar ben
ben je
je dan
dan krankzinkrankzinnig
nig geworden?
geworden?
DELCOUR.
Krankzinnigomdat
omda tikikwilde,
wilde, dat
dat je bestand
DEL COUR. Krankzinnig
bestand was
was tegen
tegen
hem?!
hem?!
GERMAINE. Dat
was
ik,ik,enenals
- hoor
hoorje!—
je!-nietblijf
GERMAINE+
Dat
was
alsikik't't niet
niet blijf —
niet blijf
dan is
is 't'tomdat
omdatjij
jij verraad
verraad pleegt.
pleegt.Omdat
Omdatjij,
jij,bezeten
bezetendoor
doorkrankzinkranhindan
nige gedachten,
gedachten, niet
niet inzag,
in~agt wat
wat je
je moet
moet weten
wetenals
alsjejeman
manbent,
bent,dat
dat
nige
,
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jouw liefde
liefde alléen,
die mis
mis ik
ik van
van den
den
jouw
alléen me
me trouw
trouw liet
liet zijn,
zijn, en
en die
dag
af dat
dat we
wehier
hierzijn....
zijn ....enenmisschien
misschienlanger
langer al,
21. Jij
Jij wilde
wilde mij
mij
dag af
aan 't gevaar
gevaar blootstellen.
blootstellen. Goed. Maar
Maar dan
dan had
hadjejemoeten
moetenbedenbedendat ik
ik een vrouw
ken dat
vrouw ben
ben en
enjejelaagheid
laagheid moeten
moeten inzien
inzien mij
mij eerst
eerst
jouw liefde,
dehand
hand
jouw
liefde, het
heteenige
eenige wapen
wapen dat
dat mij
mij redden
redden kon,
kon, uit de
te slaan.
DELCOUR.
Dat
datisis een afdoende beDELCOUR.
Datisiseen
eenbekentenis.
bekentenis. Germaine,
Germaine, dat
kentenis.
GERMAINE.
Dat
't niet!
wat je
je doet
doet., je
Je gaat
gaat
GERMAINE.
Dat1s.t:s
't niet!IkIkzeg
zegjejealleen.
alleen. Weet
Weet wat
wekken en
en het
het heden
heden dooden.
dooden. Nu weet je hoe ik 't't be't verleden
verleden wekken
beschouw.
(Delcour
haar aan,
aan,wil
wilopophaar
haartoevliegen
toevliegenenenhaar
haarinin
(Delcour ziet
ziet haar
z' nz'n
armen
drukken, wil
wilspreken,
spreken,maar
maarblijft
blijft
staan
zwijgt. Germaine
Germaine
armen drukken,
staan
en en zwijgt.
ziet
hem afwachtend
afwachtendaan,
aan,ziet
zietdan
danhoe
hoehijhij zich beheerscht
beheerscht en
en beseft
beseftdat
dat
ziet hem
er niets
niets gebeuren
gebeuren z zal).
al).
DELCOUR. (kort)
(kort) Blijf thuis.
GERMAINE (smeekend en
en overspannen)
overspannen) Ga
Ga mee!
me!
DELCOUR.
Hembeloofde
beloofde jeje mee
mee te gaan.
DELCOUR.
Hem
gaan.
GERMAINE.
GERMAINE.Met
Met jou!
DELCOUR.
DELCOUR.Als.
Al&facheux
facheux troisième?
troisième?
GERMAINE.
zijn
GERMAINE.Die
Die zal hij zijn,
DELCOUR.
EnEnzonder
zijn.
DELCOUR.
zonderdit
dit gesprek
gesprek zou ik 't geweest zijn.
GERMAINE (zacht)
(zacht) Misschien.
DELCOUR (blijft
(blijft onverschillig)
onverschillig) Ga dan!
dan!
GERMAINE.
jou.
GERMAINE.Met
Met jOU.
DELCOUR.
Ga,
enenalleen,
je
DELCOUR.
Ga,
alleen,hoor
hoorje,je,a.lléen!
alléen!En
Enik
ik blijf
blijf hier,
hier, ik die je
verleden opriep
opriep en
en hij
hij zal
zal je
je spreken
spreken van wat
wat je
je nu hebt
hebt en
en dat
dat doocien.
dooden.
En als je terug
terug komt, dan zal ik weten wat mijn
mijn leven is, dan
dan zal
zal ik
ik
eindelijk
... waard
en
eindelijk zekerheid
zekerheid hebben,
hebben,wat
wat je
je liefde
liefde is
is en was
was...
waard is en
waard was!!
GERMAINE.
achtergrondblijft
blijftzezeeven
evenstaan,
staan,
ziet
naar
ziet
naar
GERMAINE.IkIkga!
ga! (Op
(Op den achtergrond
hem
om., Hij
Hij blijft
met den
denrug
rug
naar
haar
gekeerd,
tegen
tafel
hem om
blij ft met
naar
haar
gekeerd,
tegen
dede
tafel
geleund
staan. Zij,
Zij, een
zucht:) Louis! (Wacht
af, ziet
zietaan
aanzijn
zijn
(Wacht af,
een zucht:)
geleund staan.
bewegingen
blijftstaan,
staan,dan
danvliegt
vliegt
bewegingenzijn
zijninnerlijken
innerlijkenstrijd.
strijd.Hij
Hij blijft
zij zij
heen.
haar weg
weg weet,
hij haar
haarna,
na,in den
in den
tuin.
Dan
heen. Als
Als hij haar
weet, ziet hij
tuin.
Dan
plots verrast:
verrast:)
plots
)
DELCOUR, (zacht
tot zichzelve):
zichzelve): Ze isis in
in 't'tblauw!
blauw! (Gaat
(Gaatdoelloos
doelloos
( zacht tot
rond,kiikt op zijn horloge, eindelijk een sigaret opstekend, gaat hij terugrond,kijtpzhlgendijksartopend,ghijru
naar het
terras en
en zet
zetzich.)
zich.)
het terras
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5e TOONEEL,
TOONEEL.
DELCOUR,
MARTENS.
DELCOUR, MARTENS.

(Gedurende dit
horloge.)
(Gedurend~
dittooneel
tooneelkijkt
kijktDelcour
Delcourtelkens
telkensopopzijn
zijn
horloge.)
MARTENS (Komt
bordesrechtsop.
op.Delco
Delcoururzietziet
hemniet
niet
kijkt
(Komt 't'tbordesrechts
heem
enen
kijkt
paspas
op als
als hij
hijhem
hemtoespreekt)
toespreekt) Goeden middag!
middagl
DELCOUR. Jij?
MARTENS. ik!
Ik!
DELCOUR.
DELCOUR.Wat
Wateen
een verrassing.
verrassing.
MARTENS.Goed
Goeduitgedrukt!
uitgedrukt!AA bonentendeur,
bon entendeur, nietwaar?
nietwaar? "Onaan„OnaanMARTENS.
name" denk ik er wel
wel bij!
bij!
DELCOUR. Hoe kom
kom jij
jij zoo
zoo ineens
ineens hier?
hier?
MARTENS.Op
Opjouw
jouw invitatiel
invitatie!
MARTENS.
DELCOUR.
DELCOUR.Van
Van mij?
MARTENS.
jou!
MARTENS.Van
Van jou!
DELCOUR.Maar
Maardaar
daar weet
weet ik••••
DELCOUR.
MARTENS.
Verstrooid?Altijd
Altijdeen
eenslecht
slechtteeken!
teeken! Weet je niet
MARTENS.
Verstrooid?
niet meer,
meer,
dat je me voor een dag of
of veertien
veertien schreef,
schreef,dat
datje'er
je'eroverdacht
overdachtnaar
naareen
een
meer mondain oord te gaan en hoopte dat
dat ik
ik je
je daar
daar •••
DELCOUR.
DELCOUR. Nu?
Nu?
MARTENS.
Daaruit
komen.
MARTENS.
Daaruitlaslasikikdedeinvitatie
invitatieom
omniet
niet hier
hier te komen.
DELCOUR.
DELCOUR.En
Endaarom
daaromkom
kom je!
MARTENS.
spreken,
MARTENS.Ja,Ja,beste
bestevriend.
vriend.Kijk,
Kijk,ik
ikmoet
moet toevallig
toevallig iemand spreken,
die hier
hier ook
zit,
ik
had
je
dus
even
zoo
goed
kunnen
zeggen,
dat ik
ik
ook zit, had je dus even zoo goed kunnen
dat
voor zaken hier moest zijn.
Ûjn.
DELCOUR.
weinig
DELCOUR.En
Endat
dathad
hadme
meliever
liever geweest,
geweest, ik heb hoofdpijn en weinig
lust tot praten.
praten.
MARTENS (opstaand).
blijft dan
zitten? Kom
Kom
dan hier
hier in de zon zitten?
(opstaand). Wie blijft
laten we naar
naar binnen ggaan.
Je
weet
wat
onze
vriend
zegt:
Ik
haat
de
aan.
Ik haat de
zon omdat ie heel
heel zijn
zijn reputatie
reputatie dankt
dankt aan
aan de
de twijfelachtige
twijfelachtige verdienverdienste
vroeg óp te
te staan.
staan. (beiden
(beiden zetten
zettenzich
zichvoorgrond
voorgrondrechts.
rechts.Korte
Korte
ste vroeg
je nu
nu over?
over?
pauze). En waar tob je
pauze).
DELCOUR.
0,0,niets,
zegheb
hebjejejejealaleens
eenslaten
laten
DELCOUR.
niets,ik
ikdacht
dacht toevallig ..•••
, zeg
waarzeggen?
MARTENS.
MARTENS.Meer
Meerdan
danme
me lief
lief is!
DELCOUR.
DELCOUR.BijBijMme.
Mme.de
de Thèbe?
Thèbe?
MARTENS.
MARTENS.Bij
Bijm'n
m'nmaitressen.
maitressen.
..
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DELCOUR. 0,
diekennen
kennen het
het niet,
niet, dat
dat telt
telt niet.
niet.
0, die
MARTENS.
Danzou
zouikikwel
weleens
eenswillen
willen weten
weten wat voor jou
MARTENS.
Dan
jou wel
weltelt!
telt!
(bevreemd). Dus
Dus jij
DELCOUR (bevreemd).
jij gelooft
gelooft er
eraan?
aan?
MARTENS.
Och
meentmet
metkaarten
kaartenofofzoo
zooiets?
iets? Neen,
Neen, neen,
MARTENS.
Och
jijjij
meent
neen, dat
"dat
bedoel ik niet.
niet. Om
Omje
je goed
goedtetelaten
latenwaarzeggen
waarzeggenbehoef
behoefjejemaar
maar te
te luisluisteren naar
naar wat
geven wilt
wilt wat
wat ze
ze
wat ze
ze je
je toedienen, wanneer
wanneer je
je ze niet geven
hebben willen.
willen.
DELcouR.
Daar
••.•
DELCOUR.
Daarnet
netwas
washier
hierzoo'n
zoo'n zigeunerin
zigeunerin....
MARTENS.
je voorspelt?
MARTENS.Wat
Wathe-eft
heeft ze
ze je
DELCOUR. Onzin.
MARTENs.
kan uitkomen!
uitkomenl Ik
Ik zou
zoumaar
maaroppassen!
oppassenl (Delcoar
(Delco ur
MARTENS. Dat kan
schokscho adert)
adert) Neen,
ik meen
meenhet
hetwaarachtig.
waarachtig. Wat
Wat zit
zit je
je nu
nu te
te tobben
tobben
schokscho
Neen, ik
over Germaine?
Germaine?
DELCOUR.
Germainehoe
hoekom
komjejedaarbij!
daarbij!'k'kHeb
Heb hoofdpijn
hoofdpijn dat's
DELCOUR.
Germaine
dat's al.
al.
MARTENS.
denktaan
aanGermaine
Germaineen
en daardoor
daardoor heb je me
MARTENS.
Jejedenkt
me vergeten
vergeten
te zeggen, waar
waar ze op 't't oogenblik
oogenblik is.
is.
DELCOUR.En
Enals
alsik
ik aan
aan haar dacht?
DELCOUR.
MARTENS.
Dat
MARTENS.
Datzou
zouverkeerd
verkeerdzijn!
zijn!Iemand
Iemanddie
die gelukkig
gelukkig getrouwd isis
zal alleen
vrouw.... van
van een
een ander.
ander.
alleen denken
denken aan
aan de vrouw....
DELCOUR.
iemandmoet
moetzich
zichvolkomen
volkomen behagelijk
behagelijk voelen,
voelen, om
DELCOUR.
EnEn
iemand
om
naar
luisteren.
naar jouw paradoxen te luisteren.
MARTENS.
dat komt?
komt? Wij noemen
noemen nu
nu eenmaal
eenmaal alles,
alles,
MARTENS.En
En weet
weet je hoe dat
wat
wij als
als waarheid
waarheid beschouwen
beschouwen en
en niet
nietals
alszoodanig
zoodanigerkennen
er kennen
wat wij
willen,
paradox! Maar
nog altijd
altijd niet,
niet, waar
waar ze
ze is!
isl
willen, een paradox!
Maar nu
nu weet
weet ik nog
DELCOUR.
Een
auto-tocht
.... ik
dat ik
ik
DELCOUR.
Een
auto-tochtmet
metkennissen
kennissen....
ik zei
zei je toch dat
hoofdpijn heb, anders
anders was
was ik
ik wel
wel meegegaan.
meegegaan.
MARTENS.
je hoofdpijn
hoofdpijn geweest
geweest zijn!
zijnl
MARTENS.'t 'tZou
Zou goed
goed voor je
DELCOUR.
Dat
zie
ik
niet
in.
DELCOUR. Dat zie ik niet
MARTENS.
MARTENS.Omdat
Omdathij
hijook
ook meeging.
DELCOUR.
DELCOUR.Jaloersch
Jaloerschben
ben ik
ik niet.
niet.
MARTENS.
MARTENS.IsIs't'talalzóo
zoo ver!
DELCOUR.
Maar
je dan?
dan?
DELCOUR.
Maarm'n
m'nGod
Godwat
wat denk
denk je
MARTENS.
Dat
krankzinnigs
MARTENS.
Datjejewoord
woordhieldt,
hieldt,sinds
sindsjejeme
me zeide
zeide iets krankzinnigs
te willen
willen doen.
doen.
DELCOUR.
Dus
....?
DELCOUR.
Dusjejedenkt
denkt dat
dat Germaine
Germaine....?
MARTENS.
Wat
jij 't niet zoudt
MARTENS.
Watzou
zou't'thinderen
hinderenzoo
zooik
ik het
het dacht, als jij
denken?
Maar
wat
deed
krankzinnig belieft te
te
DELcouR.
DELCOUR.
Maar
wat
deedikikdan,
dan,wat
wat jij
jij krankzinnig
noemen?
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MARTENS. Hier komen of
of hier
hier blijven
blijven en
en als
als je
je hoofdpijn
hoofdpijn hebt,
hebt, niet
niet
meegaan.
DELCOUR. Wat zou onze liefde
liefde waard
waard zijn, zoo
zoo ik
ik haar
haar niet kon
kon ververtrouwen, zoo 'k geen zekerheid kon
kon eischen!
eischen!
MARTENS. Zekerheid
kan je
Zekerheid kan
je nooit eischen.
DELCOUR. En voor je zelf
zelf eisch
eisch je
je die
die toch?
toch?
MARTENS. Juist omdat ik ze eisch en weet
weet dat
dat 't met
vraag ik
niet kan,
kan, vraag
nooit liefde.
liefde.
(springt op)
DELCOUR (springt
op) En om me dat te zeggen
zeggen ben
ben je
je hier
hier gekomen!
gekomen!
merci! (loopt op en
en neer,
neer, blijft
bliJft staan,
staan, bedenkt
bedenktzich).
zich). Heeft zij je soms
soms
geschreven,
mij ••••
geschreven, gevraagd
gevraagd om
om met mij....
MARTENS. Ben je gek geworden? Wat is er dan gebeurd?
ben gegegebeurd? Ik
ik ben
komen, omdat ik wist dat
dat Norvy
Norvy hier
hier was
was en
en jou
jou brief
briefme
me niet
nietbeviel.
beviel.
Omdat
overtuiging had,
had,dat
alles wat
wat gebeurd
gebeurd zou
zouzijn
zijnalleen
alleen
Omdat ik de overtuiging
dat alles
in jouw verbeelding bestaan
bestaan kan
kan en om
om je
je te
te waarschuwen.....
waarschuwen•••••
DELCOUR (met ingehouden
ingehouden angst)
angst) Waarvoor?
MARTENS. Voor jezelf!
jezelf!
DELCOUR (dof). Wat wil je
je dan?
dan?
MARTENS. Je raden als vriend, maar niet
MARTENs.
niet afdraaien
afdraaien als 'n
'n fonograaf.
fonograaf.
Wat
kan, heb ik
ik je
je al
al tweemaal
tweemaal gezegd.
gezegd. Nu
Nuspreken
spreken we
we
Wat ik je zeggen kan,
niet over mijn
jouwe. Jij gelooft
gelooft in de
de liefde,
liefde,
mijn theorieën maar over de jouwe.
de trouw, het geluk. Drie
Drie dingen,
dingen,die
dieniet
nietbestaan,
bestaan,maar
m2.ar je
je hebt
hebt jezelf
jezelf
bewezen, dat
dat het
het precies
precies 't zelfde is of
of je
je 't't bezit
beût of
ofdat
dat j'er
j'er in
in gelooft.
gelooft.
Je was gelukkig,
gelukkig~ welnu, blijf
blijf het.
het. Blijf
Blijf niet
niet thuis
thuiszitten
zitteninin onrust en
laat hen auto-en. Ga
Ga met
met haar
haar in een auto en
en overrijdt
overrijdt wie
wie je
je liefde
liefde bebelaagt. Slaap
Slaap 's nachts
je geluk
geluk dat
dat verlangt
verlangt of
of houd
houd dag
dag en
en
nachts niet als je
nacht je
Denk om
om duizend
duizend bewijzen
bewijzen te
te
je oogen
oogen dicht als dat noodig is. Denk
vinden
haar onwankelbare
onwankelbare trouw
niet! Geloof
Geloof in
in de
de
vinden voor haar
trouw of
of denk niet!
liefde en durf dan ook 't lafste
die te
te behouden.
behouden.
lafste te doen om die
DELCOUR. Dat deed
deed ik....
6e TOONEEL
TOONEEL.•.
DELCOUR,
MARTENS, GEORGETTE
GEORGETTE HERMANT.
HERMANT•
DELCOUR, MARTENS,
GEORGETTE. Pardon,
mijnheer Delcour, is
is uw
uwvrouw
vrouwer
erniet?
niet?
Pardon, mijnheer
DELCOUR. Komt
binnen mevrouw.
mevrouw. (tot Martens)
Martens) Gescheiden
Komt binnen
vrouwtje, die kan me aflossen (tot Georgette).
Georgette). Hoe
Hoe vaart u?
u? M'nvrouw
M'n vrouw
is met vrienden 'n auto-tocht gaan maken. Mag ik u even
even voorstellen:
voorstellen:
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mijn vriend Mijnheer Martens....
Martens .... Mevrouw
MevrouwHermant
Hermant (beiden
(beiden bbuigen)
uigen)
Neemt uu plaats!
plaats!
GEORGETTE.
Ik stoor
toch
niet?
U Uziet
hebt uu
GEORGETTE.
Ik stoor
toch
niet?
zietererzoo
zoo ernstig
ernstig uit! hebt
zaken te bespreken?
bespreken? dan ga
ga ik
ik heusch!
heusch!
DELCOUR.
DELCOUR.Gerust
Gerust niet.
niet.
MARTENS.
Dames
zaken
MARTENS.
Damesdenken
denkenaltijd,
altijd,dat
datmannen
mannen met
met elkaar over zaken
spreken
....
spre ken....
GEORGETTE.
met
ons
overdedeliefde?
liefde?IsIs dat
dat dan zoo niet?
GEORGETTE.
EnEn
met
ons
over
niet?
MARTENS.
....
MARTENS.Zeer
Zeerzeker
zeker hoewel
hoewel....
GEORGETTE.
GEORGETTE.Hoewel?
Hoewel?
MARTENS.
zaken
MARTENS.Erzijn
Er zijn
zakenwaarover
waaroverjejemet
metliefde
liefdespreekt
spreektmet
met mannen.
mannen.
GEORGETTE.
EnEn
liefde
vrouwen?
GEORGETTE.
liefdewaarover
waaroverjejezakelijk
zakelijkspreekt
spreekt met vrouwen?
Hè, uu komt
komt zeker
zeker rechtstreeks
rechtstreeks van
van Parijs. Het
Het buitenleven
buitenleven heeft
heeft ons,
ons,
nietwaar
idyllisch gestemd.
gestemd.
nietwaar mijnheer
mijnheer Delcour,
Delcour, meer idyllisch
MARTENS.
Datisiszeker
zekerwat
watmen
men hooikoorts noemt?
MARTENS.
Dat
noemt?
GEORGETTE.
Foei!
Ik Ik
behoef
gehuwd bent!
bent!
GEORGETTE.
Foei!
behoefniet
niettetevragen
vragen of
of u gehuwd
MARTENS.
TeTemeer,
ik
MARTENS.
meer,daar
daaru udat
datmoeilijk
moeilijkinteresseeren
interesseeren kan.
kan. Neen
Neen ik
ben niet getrouwd
getrouwd en wel....
wel .. ..
GEORGETTE. .... omdat u ....
MARTENS (zijn
(zijnringen
ringen bescho uwená).
houd.
uwend). Meer van fantasie-ringen houd.
GEORGETTE.
U moest
memehelpen,
tegen uw
uw
GEORGETTE.
U moest
helpen,mijnheer
mijnheer Delcour,
Delcour, tegen
vriend
op.
vriend kan
kan ik
ik heusch niet op.
DELCOUR.
willen verontverontDELCOUR.IkIkwilde
wildeuujuist
juistvragen
vragen'of
of uu mij
mij even zoudt
zoudt willen
schuldigen,
minuten maar.
maar. 'k Heb
Heb erge
erge hoofdpijn
hoofdpijn en
en nu
numijn
mijn
schuldigen, vijf minuten
vriend zulk aangenaam gezelschap heeft,
heeft" zou
zou ik
ik een
een poeder
poeder willen
willen in
innemen en een oogenblik gaan rusten.
nem ogblikanruste.
GEORGETTE. Voor
Voor mij
mij mag
mag u,
u, maar....
maar ....
MARTENS.
broederlijk saam.
saam.
MARTENS.Mijn
Mijntoestemming
toestemming gaat
gaat broederlijk
DELCOUR (tot Georgette).
Geotgette). Ik zeg uu geen
geengoedendag;
goedendag;een
eenoogenblik
oogenblik
maar.
GEORGETTE.
HetHet
beste,
af, rechts).
rechts).
GEORGETTE.
beste,u uziet
zietwerkelijk
werkelijk bleek.
bleek. (Delcour
(Delco ur af,
....

7e
TOONEEL.
7e TOONEEL.
MARTENS, GEORGETTE.
GEORGETTE.
GEORGETTE.
Zeer
sympathiek
GEORGETTE.
Zeer
sympathiekisisuw
uw vriend.
vriend.
MARJ'ENS.
veel.
MARTENS.EnEnvan
vanzijn
zijnvrouw
vrouwhoudt
houdt hij zeer veel.
GEORGETTE.
Waarom
dat?
GEORGETTE.
Waaromzegt
zegt uu dat?
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MARTERS.
man, meestal
meestal eerst
eerst dan
dan sympathiek
sympathiek
MARTENS. Omdat een getrouwd man,
wordt, als dat niet het
het geval
geval is.
is.
GEORGETTE.
HoeHoe
bedoelt
uu
dat?
bedoelingniet
niet
GEORGETTE.
bedoelt
dat?Ikikvrees
vreesdat
datik
ik tiw
uw bedoeling
juist vat.
MARTERS.
juistl
MARTENS.Integendeel
Integendeelmevrouw,
mevrouw, volkomen juist!
GEORGETTE.
Hoe
dat?
GEORGETTE.
Hoeweet
weet u dat?
MARTERs.
Omdat
beMARTENS.
Omdateen
eenvrouw
vrouwdie
diewerkelijk
werkelijkgelooft
gelooft verkeerd te begrijpen
men aan
aan haar
haar inzicht twijfelt.
twijfelt.
grijpen niet duldt dat men
GEORGETTE. Moet ik dan als alle vrouwen zijn?
zijn? U.
U bent dan niet als
alle mannen,
mannen, galant!
galant!
MARTERS.
Hoe
het
MARTENS.
Hoekan
kanikikaan
aanuw
uwonsterfelijkheid
onsterfelijkheid gelooven,
gelooven, zonder
zonder het
eeuwig vrouwelijke
vrouwelijke in
in uu teteveronderstellen?
veronderstellen?
GEORGETTE.
vrouwelijke?
GEORGETTE.Wat
Watnoemt
noemt uu 't eeuwig vrouwelijke?
MARTERS.
boeit.
MARTENS.Wat
Watons
ons mannen
mannen 't kortste boeit.
GEORGETTE.
Dus
liefde?!
GEORGETTE.
Dusniet
niet haar
haar liefde?!
MARTENS.Neen
Neenniet
niet haar liefde!
MARTERS.
liefde!
GEORGETTE (spottend)
wel eens
eens over
over liefde
liefde willen
willen hooren
hooren
(spottend) Ik zou u wel
spreken!
spre ken!
MARTENS.Wat
Watverstaat
verstaat u daaronder?
MARTERS.
daaronder?
GEORGETTE.
maar, daar
daar heb
heb ik
ik nooit over nagedacht en uu
GEORGETTE.Zegt
Zegt u 't maar,
wel, anders
anders zou uu zooiets
zooiets niet
niet vragen.
vragen.
MARTERS.
liefde?
MARTENS.Gelooft
Gelooftuu in
in de liefde?
GEORGETTE. Waarom?
Waarom?
MARTERS.
wat niet
niet
MARTENS. Omdat het onvruchtbaar zou zijn te defineeren wat
bestaat.
GEORGETTE.
Dus
in?
GEORGETTE.
Dusu ugelooft
gelooft er
er niet
niet in?
MARTERS.
IkIkgeloof
noemt.
MARTENS.
geloofdat
datereriets
ietsbestaat
bestaat dat
dat men
men liefde noemt.
GEORGETTE.
GEORGETTE.En
Endat
dat is?
MARTENS.
Eenharmonische
harmonischeverblinding
verblindingtusschen
tusschen twee
twee menschen.
menschen.
MARTERS.
Een
GEORGETTE. 't Is gevaarlijk
gevaarlijk met
voor een
een vrouw
vrouw die
die
met u te spreken, voor
niet getrouwd is.
MARTERS.
MARTENS.Och
Och kom!
GEORGETTE.
den moed
moed ontnemen!
ontnemen!
GEORGETTE. U
U zoudt iemand den
MARTERS.
noodig?
MARTENS.IsIsererdan
dan moed
moed noodig?
GEORGETTE.
Natuurlijk!
datdat
bent
eens!
GEORGETTE.
Natuurlijk!
bentu utoch
tochwel
wel met mij eens!
MARTERS.
Zeer
zelfde neer
neer komt.
komt.
MARTENS.
Zeerzeker,
zeker,moed
moedofoflafheid,
lafheid, wat
wat op
op 't zelfde
GEORGETTE.
Mag
ik ik
eerlijk
GEORGETTE.
Mag
eerlijkzeggen
zeggenwat
wat ik
ik denk?
MARTERS.
Deed
niet?
MARTENS.
Deedu udat
datdan
dan tot
tot nu toe niet?
Ik geloof
GEORGETTE (openhartig-koket).
geloof dat
dat uu zich
zichheel
heelanders
anders
(openhartig-koket). Ik
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voordoet, dan u eigenlijk
eigenlij k bent.
bent. U
Udoet
doetniet
nietmeer
meerdan
daneen
eengevaarlijke
gevaarlij ke
taktiek
toepassen.
taktiek toepassen.
MARTENS.Kan
Kan taktiek
taktiek gevaarlij
k zijn
MARTENS.
gevaarlijk
zijn als
als ze
ze doorzien
doorzien wordt?
wordt?
GEORGETTE.
Daarom
ookniet
nietbang
bangen
enpraat
praatrustig
rustigmet
met u in
GEORGETTE.
Daarom
benben
ik ik
ook
de hoop te winnen.
MARTENS. Wat?
GEORGETTE.
wordt.
GEORGETTE.Dat
Dat u 't met me eens wordt.
MARTENS.
UUwas
getrouwd.
MARTENS.
waszeker
zeker wel
wei getrouwd.
GEORGETTE (verwonderd)
(verwonderd) Hoezoo?
MARTENS.Omdat
Omdatdedeverveling,
verveling, die
die op 't "eens
MARTENS.
zijn ft volgt dezelfde
„eens zijn"
is als
als die,
die, waaraan
waaraan men in 't huwelijk verslaafd raakt.
raakt.
GEORGETTE.
Welnu
ik ik
ben
gescheiden
was
GEORGETTE.
Welnu
ben
gescheidenomdat
omdat'k'khet
het niet
niet eens was
met mijn man. Dat
Dat verwondert
verwondert u?
u?
MARTENS.
Zéer!IkIkwist
wistniet
nietdat
datjejescheidde,
scheidde, om die reden.
MARTENS.
Zéer!
reden.
GEORGETTE.
Ik hield
ook
niet
van
GEORGETTE.
Ik hield
ook
niet
vanhem.
hem.IsIsdat
datnog
nog geen
geen reden voor
u?
MARTENS.Neen;
Neen; waar
waar moet
moet het heen als
MARTENS.
als alle
alle vrouwen
vrouwenmaar
maar gaan
gaan
scheiden omdat
omdat ze
ze niet van
scheiden
van hun
hun man
man houden!
houden!
GEORGETTE.
Wat
zouzou
dan,
volgens
ons vrouvrouGEORGETTE.
Wat
dan,
volgensu,u,wel
weleen
een reden
reden voor ons
wen zijn om te scheiden?
MARTENS.
geen andere
andere
MARTENS.Als
Alsjejevan
vaneen
eenanderen
anderenman
manhoudt,
houdt, die je aan geen
vrouw gunt.
gunt.
GEORGETTE.
U geeft
onsons
dan
gelukkig tete
GEORGETTE.
U geeft
dantoch
tochnog
noghet
het recht
recht om
om gelukkig
worden!
MARTE:NS.
Zelfs
hieronder iets
iets
MARTENS.
Zelfsom
omongelukkig
ongelukkigtete maken!
maken! zoo
zoo uu hieronder
anders
verstaan.
anders mocht verstaan.
GEORGETTE. U bent
wreed
eene ••••
GEORGETTE.
U bent
wreedjegens
jegensons,
ons,waarschijnlijk
waarschijnlijkom
om eene....
MARTENS. Pardon!
een vrouw
vrouwiets
iets
MARTENS.
Pardon!Heel
Heelmijn
mijnleven
levenheb
hebik
ik nog
nog nooit een
kunnen verwijten.
verwijten.
GEORGETTE (lachend) En zoo'n certificaat
certificaat van uw hand
hand is
is schitteschitterend! Ondanks uw woorden gelooft
gelooft uu dan
dan toch
toch nog
nog aan
aan 't geluk door...
door ...
MARTENS.
alsikiknu
nu eens „ja"
MARTENs.EnEnals
"ja" zeg?
zeg?
GEORGETTE. Dan
zou
want ik vind uu
GEORGETTE.
Dan
zouikikdenken,
denken, dat
dat u 't al bent, want
iemand om te gelooven
gelooven in iets
iets dat
dat hij
hij niet
niet bezit.
bezit.
niet iemand
MARTENS. Welnu,
gelukkigkan
kan
MARTENS.
Welnu,ikikgeloof
geloofdat
datje,
je, wat
wat men
men noemt, gelukkig
zijn met de
de vrouw....
vrouw ....
zijn
GEORGETTE (blij
(blijde).
wel, uupraat
praat als
als alle
allemannen;
mannen; met
metde
de
de). Ziet uu wel,
liefde je
je zeker....
zeker....
vrouw van wier liefde
MARTENS. Pardon:
met
hebben wilt.
wilt.
MARTENS.
Pardon:
metdedevrouw
vrouwdie
diejejeniet
niet bezit
bezit en hebben
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GEORGETTE.
EnEnals
krijgt?
GEORGETTE.
alsjejehtr
h'r krijgt?
MARTENS.
Danwordt
wordtweer
weereen
cenander
anderop
opzijn
zijnbeurt
beurtgelukkig,
gelukkig, die
MARTENS.
Dan
die je
je
verlangen
verlangen overneemt.
GEORGETTE.
Maar
watwat
voor
waarde
Wat uu
GEORGETTE.
Maar
voor
waardeheeft
heeftdan
dan dat
dat geluk.? Wat
meer dan
dan verlangen,
verlangen, illusie!
ilIusie! Dat
Dat isiseigenlijk
eigenlijkniets!
niets!
zegt is niets
niets meer
MARTENS (lachend). Volkomen
Volkomen waar,
MARTENs
waar, u begrijpt
begrijpt me
me uitstekend,
uitstekend,
geluk is ook,
ook, volgens
volgens mij
mij althans,
althans, eigenlijk
eigenlijk niets!
niets! (pauze)
(pauze) 't Wordt
donker: als w'eens wat
wat licht
licht maakten.
maakten.
GEORGETTE,
lichthebben
hebben we
we noodig
noodig (M
GEORGETTE.
Ja,ja,
licht
artenssteekt
steektlicht
lichtop,
op,dede
(Martens
ttlin
ligt nu
nuinin't'tavond-donker).
al1ond-donker).
tain ligt
MARTENS.
MARTENS.Ziet
Ziet hier!
GEORGETTE.
Mijnheer
De1cour
zalzalwel
gevallen.
GEORGETTE.
Mijnheer
Delcour
welinin slaap
slaap zijn
zijn gevallen.
MARTENS.
Hebt
hoofdpijn gekregen?
gekregen?
MARTENS.
Hebtu usoms
somsook
ook hoofdpijn
(koket) Een invitatie om ook
GEORGETTE (koket)
ook wat
wat te
tegaan
gaan rusten?
rusten?
MARTENS.
Een
zucht
de gelegengelegenMARTENS.
Een
zuchtom
omniet
nietonbescheiden
onbescheiden te
te ~ijn;
zijn; u de
heid
om uu van
van m'n
mtn gezelschap
gezelschapteteontdoen!
ontdoen!
held te bieden om
GEORGETTE (buigt tt
dankend).
't hoofd dankend).

Be
TOONEEL.
8e TOONEEL.
ZELFDEN,
DELCOUR.
ZELFDEN, DELCOUR.
DELCOUR (komt rechts
rechtsop)
op) Is Germaine?....
Germaine? •••
MARTENS.
Neen.
MARTENS. Neen ,
GEORGETTE.
Heeft
gedaan?
GEORGETTE.
Heeftdederust
rustuu goed gedaan?
DELCOUR.
een beetje
beetje gezakt.
geza~t.
DELCOUR.Dank
Dank u, 't is een
GEORGETTE.
U ziet,
gehouden.
GEORGETTE.
U ziet,ikikheb
hebmijn
mijnbelofte
belofte gehouden.
DELCOUR.
k.
DELCOUR.Ikikben
benuu zeer
zeer erkentelij
erkentelijk.
GEORGETTE (tot Delcour).
Delcour). U vriend
vriend lijkt
lijkt mij
mij werkelijk
werkelijk origineel.
origineel.
DELCOUR.
IkIkwist
waardig was.
was.
DELCOUR.
wistdat
datzijn
zijngezelschap
gezelschap u waardig
GEORGETTE.
U bent
zeer
zittenpraten,
praten,
GEORGETTE.
U bent
zeergalant.
galant.We
Wehebben
hebben gezellig
gezellig zitten
nietwaa~
mijnheer Martens.?
Marten~
nietwaar mijnheer
DELCOUR.
DELCOUR.En
Enwaarover?
waarover? als 'k vragen mag?
MARTENS.
gezelligzijn!
zijn!
MARTENS.Over
Over"ietst.
„iets"kan
kantoch
toch niet
niet gezellig
GEORGETTE.
Zou
ik ik
ook
hoe laat
laat 'tttis?
is?
GEORGETTE.
Zou
ookeven
evenmogen
mogenweten
weten hoe
DELCOUR.
DELCOUR.Half
Half acht.
acht.
GEORGETTE.
ZóoZoo
laatlaat
al! al!
Dan
moet
ikikafscheid
nog,
GEORGETTE.
Dan
moet
afscheidnemen.
nemen. Zie
Zie ik
ik u nog,
de eetzaal?
eetzaal?
straks,
straks, in
in de
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DELCOUR. Als
vrouwgauw
gauwthuis
thuiskomt,
komt,ze
zeschijnen
schijnen zich
zich ververAls m'n
'n vrouw
laat te hebben.
laat
hebben.
Wilt u uw
GEORGETTE. Wilt
dat ik
ik hier
hier was?
was? Mijnheer
Mijnheer
uw vrouw
vrouw zeggen, dat
Martens tot wederziens.
Martens
wederziens.
MARTENS.
Mevrouw,ikikdank
dank uu voor
voor uw zeer bijzonder
MARTENS.
Mevrouw,
bijzonder aangenaam
aangenaam
gezelschap. (buigt,
geeft hand) (Georgette
(Georgetteaf)
af)
(buigt, geeft
ge TOONEEL.
TOONEEL.
MARTENS,
DELCOUR.
MARTENS, DELCOUR.
DELCOUR (ziet op
op zz'nn horloge)
horloge) Wil
;e soms gaan
gaan dineeren?
dineeren? GezelGezelWil je
schap heb je!
je!
MARTENS.
Als
dan bebeMARTENS.
Alsjejeelke
elkeminuut
minuutjejehorloge
horloge te
te voorschijn
voorschijn haalt, dan
hoef;'r
te kijken,
kijken, dan
dan kan
kan je
je 't'twel
weluitrekenen.
uitrekenen.
hoef j'r niet eens op te
DELCOUR. Ik? 'k Begrijp niet waar
DELCOUR.
waar ze blijft.
blijft. '
MARTENS.InIndedeauto,
auto,ininieder
ieder geval
geval onder
onder weg.
MARTENS.
weg.
DELCOUR.
Wehebben
hebbeneen
eenwoordenwisseling
woordenwisselinggehad,
gehad, vóor
voor ze ging.
DELCOUR.
We
ging.
MARTENS.
Waar
jijjij
nog
abnorMARTENS.
Waar
nogaan
aandenkt,
denkt,omdat
omdatjejehier
hierbleef.
bleef. Het abnormale is, dat
dat jelui ze nooit
nooit hebben!
hebben!
DELCOUR
hier genoeg!
genoeg! (rust)
DELCOUR Ol0!hier
je waar
waar ik
ik de
de godganschelii
godganschelijke
(rust) Weet je
ke
dag aan
I'Homme Doré.
Doré.Zijn
Zijn
aan denk?
denk? Aan
Aan ons
ons gesprek
gesprek met
met Lespière in l'Homme
liefde is
is twijfel
twijfelen
ende
dejouwe:
jouwe:liefde
liefdeisisonbetwistbare
onbetwlstbarezekerheid.
zekerheid.
theorie: liefde
MARTENS. Met
resultaat?
MARTENS.
Met het
het resultaat?
DELCOUR
(opgewonden). Dat
Dattwijfd
liefde vergiftigt
vergiftigten
endat
datze
zeververDELcouR (opgewonden).
twijfel de liefde
gewicht van
van de
de zekerheid.
zekerheid.
plettert onder 't gewicht
MARTENS. EnEndaarom
twijfelen
MARTENS.
daaromwil
wiljejejejeliefde
liefderedden
redden door
door nooit te twijfelen
en ,h'r
h'r niet te
te beproeven.
beproeven.
DELcouR. Woorden,
Iedereenkan
kan
DELCOUR.
Woorden,woorden,
woorden,die
die kan
kan je
je jezelf
jezelf geven.
geven. Iedereen
een doolhof
doolhof zetten
zetten en
en dan
dan zeggen:
zeggen: zoek
zoek den
den uitgang.
uitgang. Die
Dieraad
raadisis
je in een
uitstekend, maar
maar wat
wat heb
hebje'r
je'raan?
aan? Raad
Raad lijkt op hulp als een wassenwassenuitstekend,
een mensch!
mensch! Als
Als je
je niet gelukkig
gelukkig bent,
bent, ben
ben je
je ongelukkig,
ongelukkig,als
als
. beeld op een
niet leven
leven wilt,
wilt, maak
maak je
je dan
dan van
van kant.
kant. Alles
Alles isis logisch
logisch en
enkan
kanjeje
je niet
jezelf
jezelf zeggen,
zeggen, bekennen,
bekennen,maar
maardan....?
dan ....? (is opgesprongen)
opgesprongen) na ons gesprek
gesprek
niet mogen
mogen gaan,
gaan, en
en toch
toch liet
liet ik
ik het
hettoe,
toe,omdat
omdatikikeen
eenbewijs
bewijs
had ze niet
wilde
(valt zichzelf
zichzelfinindederede)
rede) Van wat?
wat? Dat ze van
van hem
hem houdt?
houdt? Dat
Dat
wilde (valt
heeft ze
ze me
me toch
toch gezegd!
gezegd!
MARTENS.
MARTENS. In ruzie!
ruzie!
Ik had
hadhaar
haar moeten
moeten
DELcouR. Neen,
DELCOUR.
Neen,als
alsverwijtl't
verwijt! 'tWas
Was mijn
mijn schuld!
schuld! Ik
'
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n ding was, niet zelf....
bewaken, alsof
alsof zz'n
zelf•••• bah,'t
bah:t is
is walgewalgebeschermen, bewaken,
omdat zij
.... en
en daarom
daarom liet
liet ik haar gaan, omdat
lijk,
lij
k, dat
dat ik
ik 't't haar
haar liet
liet zeggen
zeggen....
voelen zou,
zou, dat
dat ik
ikhaar
haar liefde
liefdeeisch,
eis eh,maar
maarhaar
haarniet
nietna
natwee
tweejaar
jaarwil
wil
wathoor
hoorik?
ik?
omkoopen
dat ••••wat
omt
koopenmet
metgevoel,
gevoel, dat
dat zij
zij kennen
kennen moet, dat....
dicht)
MARTENS. Onweer!
(maaktde
dedeuren
deurenvan
vanhet
hetterras
terras
dicht) Wat een
MARTENS.
Onweer! (maakt
druppels!
buitje. Ze
Ze zullen
zullener
eronderweg
onderwegdoor
dooroveroverdruppels! Dat wordt m'n buitje.
vallen
vallen zijn, en dat's
dat's al!
al! Als
Als Germaine
Germaine je
je zoo
zóozag
zagzou
zouzezemedelijden
medelijden
toch isis 't'tgoed
goedvoor
voorje.
je.Kom,
Kom,vanavond
vanavondmaak
maakj'r
j'r
hebben en spijt. En toch
maar
een aardig
aardigdramatisch
dramatischscènetje
scènetjevanvan als
maar een
alsikikerermaar
maarniet
nietbij
bij ben
ben
- met tranen
tranen en kussen
kussen en
en je
je pakt
pakt je
je biezen
biezenen
engaat
gaatmorgen
morgenvroeg
vroeg
uze;
hemel weer
weer eens
eensschoongeveegd.
schoongeveegd. (pa
heen en
en dan
danisis ook
ook jouw hemel
(pauze;
Delcour loopt
loopt onrustig
onrustigop
openenneer).
neer).
DELCOUR (verschrikt)
verlicht den
den tuin).
tuin).
(verschrikt) Kijk eens! (Bliksem verlicht
MARTENS (kalm-ingaand
Delcours
nervositiet)(maar
(maa,rvooral
vooral
(kalm-ingaand opopDelco
urs nervositiet)
nietniet
adrem)
rem) Maar dat's weerlicht
weerlicht (Een
utelt uit,
uit, DelDelquasi
(Een hevige slag re
reutelt
quasi ad
cour
op).
co ur schrikt
schrikt op).
MARTENS.
onweer? (hem aanziend)
aanziend) Wat heb
MARTENS.Ben
Benjejealtijd
altijdbang
bang van
van onweer?
je?
DELCOUR.
O! 0!God
•••• 't
't maakt
maakt me
me gek
gek
DELCOUR.
Godniets,
niets,'k'kschrok
schrokme
me dood
dood....
(veegt z'n
z'n voorhoofd
voorhoofdaf)
af) 't Is ergens
ergens ingeslagen
ingeslagen (met wanhoop)
wanhoop) Martens 't't moet
moet ergens
ergensingeslagen
ingeslagenzijn!
zijn!
MARTENS.
kerel bedwing je,
je, een
een flinke
flinke borrel
borrel
MARTENS.Kom,
Kom,wat
watisis dat
dat nu, kerel
winden voor
voor niets....
niets ....
moest je nemen, wat is dat! Je
Je zit je op te winden
DELCOUR.
DELCOUR.Maar
Maar't'tisis ingeslagen!!
MARTENS.
MARTENS.Wat
Watzou
zou dat?
(kijkt Martens
dan
DELCOUR (klJ"kt
Martens aan
aanalsof
alsofieiezeggen
zeggenwilde,
wilde,„snap
"snapje je
dan
niet wat
watikikbedoel")
bedoet')
. MARTENS (weerstaat rustig
rustig dien
dienblik
bliken
enziet
zietmeelijdend
meelijdend
toetoe
hoehoe
hijhij
nerveus op en neer loopt) (Gaat
(Gaatnaar
naarmuur
muur
kellner
schellen;
laat
omom
kellner
te te
schellen;
laat
af bij
bij 't't uitroepen
uitroepenvan
vanDelco
Delcour).
ur).
DELCOUR.
't 't
Is Ishier
Maar doe wat
wat open!
open!
DELCOUR.
hierniet
nietom
omuit
uittete houden.
houden. Maar
hier. Die
Die regen....
regen.... Laat
Laat de
de
Gooi
deuren open,
Gooi de deuren
open, 't is om te stikken hier.
boel nat worden
.... (loopt zelf
zelfop
opde
dedeuren
deurentoe
toeenenwerpt
werptzeze
open)
(veropen)
(verworden....
wonderd, alsof
alsof't
zinhad,
had,die
diehij
hijniet
nietvat):
vat): 't Regent niet!
niet!
't zin
eén bliksem, éen
donderslag
MARTENS (troostend,
vroolijk)Eén
Eén bui, e'én
éendonderslag
(troostend, vroolijk)
dezen
en fini! Ziedaar
Ziedaar hoe
hoe God een symbolische
symbolische voorstelling geeft van dezen
middag.
je straks
straks Germaine
Germaine
middag. Alles
Alles vergeven
vergevenen
envergeten.
vergeten.En
En als
als je
ziet
••••
ziet....
DELCOUR.
••••
DELCOUR.Met
Methem
hem....
'
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Haar alleen
alleen ~et,
ziet, voor jou
MARTENS. Haar
jou alleen....
alleen ••••
DELCOUR
hem in
in haar
haar blijf zien.
DELCOUR (dof) En steeds hem
Wat bedoel je?
MARTENS. Wat? Wat
je?
Acht ... (zwijgt
(zwijgt schokschouderend,
voorDELCOUR. Ach!.
schokschouderend,loopt
looptterug
terugnaar
naar
voorblijftnerveus
nerveusstaan,
staan,
tikkend
op den
grond,kijktop
grond, blijft
tikkend
metmet
denden
voetvoet
op den
grond,
kijkt op
z'
horloge, trekt
trektdedelippen
lippensaam).
saam).
z'nn horloge,
MARTENS (blijft op
op achtergrond,
achtergrond,slaat
slaathem
hemgade).
gade).

toe TOONEEL.
loe
TOONEEL.

ZELFDEN, GERMAINE.
GERNiAINE.
(Germaine verschijnt
eeneen
autopet
op op
en en
lange
heeren(Germaine
verschijntopop't terras
't terras
autopet
lange
heerenregen-jas aan;
regen-jas
aan;regennat
regennatineengedoken).
ineengedoken).
GERMAINE (ziet
Martensweet
weetniet
nietofofzijzij
moet
zijn) Jij
(ziet Martens
blijblij
moet
zijn)
Jij hier (snel)
Waar
Louis?
Waar is Louis?
DELCOUR (ziet
op kijkt
kijkthaar
haaraan,
aan,neemt
neemthaar
haar
zacht) Hij (pauze)
(ziet op
op:op:
zacht)
(pauze)
GERMAINE (tot beiden,
beiden, niet
nietdirect
directtottot
hem
durvend
spreken) Wat
hem
durvend
spreken)
'n weer!
weer! 't
tt Heeft
Heeft ons
ons overvallen.
overvallen.
MARTENS. Ons ook. Laat ik je mantel afnemen
afnemen en...,
en .... je
je pet.
pet.
GERMAINE. Hier! Merci. (ietwat
verlegen) Hebberi
jelie gedineerd?
gedineerd?
(ietwat verlegen)
Hebben jelie
Toch niet
niet gewacht?
gewacht? (pauze).
(pauze).
DELCOUR.
hoor.
DELCOUR. Neen hoor.
GERMAINE. Gelukkig.
MARTENS (natuurlijke
toonom
omDelco
Delcour
gelegenheidtetegeven
gevenzich
zichte te
(natuurlijke toon
ur gelegenheid
ik kan
kan niet eten als
als ik
ik
herstellen, vooral
vooralniet
nietgrappig)
grappig) Dat wil zeggen, ik
jou zwervend in de wildernis weet.
weet. Een
Een gevluchte
gevluchteleeuw
leeuwvan
vanPathé,
Pathé,jeje
kunt nooit weten (legt haar
haar mantel
mantelenenpet
petover
overeen
eenstoel)
stoel) Die boel is
nat.
DELCOUR
DELCOUR (snel) Ja, ga nog wat gebruiken!
MARTENS. Ik denk er
er hard
hard over,
over, komen
komen jelie
jelie ook nog?
nog? 't't Kleintje
Kleintje
koffie heeft hij er bij ingeschoten
ziethem
hemaan
aanom
omteteweten
weten
ingeschoten (Germaine
(Germaine ziet
of hij iets van
vande
desituatie
situatieweet
weetofofniet)
niet) Germaine wij hebben een allerallerbeminnelij kst bezoek
bezoek voor je
beminnelijkst
je waargenomen
waargenomen (wacht ,even
,even af).
af). Tot
straks hè? (af).
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GERMAINE,
GERMAINE, DELCOUR.
DELCOUR.

(Beiden zwijgen,
zwijgen,Germaine
Germaineziet
ziettelkens
telkensnaar
naar
hem
denkenddat
hem
op,op,
denkenddat
hij hij
Zijziet
ziet
nervezijn
us zijn
woorden
zoekt,
en moeite
met moeite
gaat.Zij
spreken gaat.
datdat
hij hij
nerveus
woorden
zoekt,
en met
bedwingt. 't't Is
Is alsof
alsofhijhij
beginafkeurt
afkeurt
zichzelf
telkens
zich bedwingt.
elkelk
begin
en en
zichzelf
telkens
't 't
zwijgen
oplegt).
zwijgen oplegt).
(llcht smeekend)
smeekend) Louis! (hij heft
heft even
even 't't hoofd,
hoofd, ziet
ziethaar
haar
GERMAINE (licht
hand
aan
stoelleuning) Louis,
blijftdan
danstaan
staanmet
metdedehand
niet aan, blijft
aan
eeneen
stoelleuning)

heb je?
je?
wat heb
(verwonderd)
(verwonderd) Wat ik heb?
heb? (smartelijk
(smartelijkluid)
luid) Heb ik
ik nog!!
nog!!
hemdoch
dochblijft
bliJftopopkleine
kleineafstand)
afstand) Wil ik MarGERMAINE (nadert
(nadert hem
DELCOUR
DELCOUR

te:p.s vragen te komen..,.
kotpen ••••
tens
-DELCOUR.
tk wil
wil spreken,
spreken, ik
ik wil
wilnu
nuspreken
sprekenmet
metjou!
jou!,'
Neen, 'k
DELCOUR. Neen~
GERMAUÎ'E.
•••• God Louis
Louis
GERMAINE. Laten we wachten tot morgen, je bent
bent zoo
zoo....
wat
is
er?
wat er?
DELCOUR. Ja, wat is er, wat is er nog,
nog, zie
zie je,
je,daarover
daarover moeten
moetenwe
wenu
nu
praten. Wachten,
Wachten, ik
ik kan
praten.
kan niet wachten
wachten tot morgen. Heb ik niet
niet lang
lang
genoeg gewacht, al die uren
uren dat
dat je
je weg
weg was,
was, dat
dat je....
je ••••
GERMAINE. 'k Heb zoo'n
zoo'n innig....
innig ••••
DELCOUR. Neen niets
niets innigs,
innigs, praten
praten moeten
moeten we!
we! Al
Al wat
wat ik
ik je
je gezegd
gezégd
heb,
toen ik
ik alleen
alleen was,
was, dat
dat al
al moet
moet ik nu
nu herhalen,
herhalen, maar
lIlaar nu
nu
heb, toen
hoor
tenminste, nu
tk
hoor je
je 't tenminste,
nuzal
zal't'tmij
mijoplichten;
oplichten;straks
strakswas
was tt't of 'k
er
stikken zou.
zou. En
En toch,
toch, alle
alleverwijten,
verwijten, die
dieikikdeed,
deed,zij
zijgolden
golden
er in stikken
meer
dan jou. Maanden,
Maanden, maanden
maanden gelee
had ik 't't je
je al
al moeten
moeten
meer mij
mij dan
gelee had
zeggen; ik voelde 't aankomen, zoo onheilSpellend
onafonheilspellend absoluut, zoo onafwendbaar fataal....
fataal.. •• ik zag 't
tt komen
komen in ons huis, in de
de kamers....
kamers •••• zelfs
kilde tt
Wamde aan
aan de lakens...,
lakens ••••en
entoen
toenzelfs
zelfstoen
toendorst
dorst
't in ons bed, 'ttt klamde
ik nog niet te zeggen,
zeggen, wat
wat ik zag; misschien
misschien omdat
omdat 'k
tk je
je sparen wilde
...
wilde...
tk
Met wie?
wie? Ik weet het niet;
'k geloof, ik had medelijden. Medelijden? Met
misschien met ons geluk, dat stierf als een ziek beest en ik wilde niet,
niet,
jij 't
tt zou zien.
zien.
dat jij
Maar
kan 't
tt zonder medelijden,
medelijden, nu
nu valt
valt geen
geenvezel
vezel
Maar nu,
nu, goddank, nu kan
meer te scheuren, er
er valt alleen nog
nog maar
maar te constateeren, ons gevoel,
gevoel,
ons hart is niet meer
meer hier!
hier!
0, ik weet wel, alles
alles was
was verloren
verloren sinds lang!
lang! Maar,
Maar, wat wil je? ik
Ik
zag
met, misschien
qUsschien ook
ook wel,
wel, maar
maar 'ttt bewustzijn
bewustzijn ervan
ervan
zag de zekerheid niet,
drong niet tot mij door, voor
voor 'k
tk je
je zag
zag heen
heen gaan
gaan naar
naar hem!
hem! En
En toen,
toen,
van
oogen gesloten
gesloten en
en gedacht,
gedacht,
van middag
middag nog,
nog, toen heb ik nog even de oogen
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neen gebeden, dat je niet gaan
gaal:} zou, dat
dat je
je je
je armen
armen om
om mij
mij heen
heen zou'
zou'
uiterstemoment
momentnog
noggered
geredzou
zouworden!
worden!
slaan en dat ons geluk op 't't uiterste
't Is goed, dat je 't niet deedt, dat
dat eindelijk
eindelijk die
die leugen
leugen ging,
ging, die
die mijn
leven folterde. Want 0, nu mag je 't weten: ik kan
kan je
je niet meer
meer in
in de
de levnfotrd.Wa,umgje
oogen zien, zonder
hun glans
glans 't verborgen geheim te zoeken, in
zonder achter hun
je gaf,
gaf, hoopte
hoopte en
en vreesde
vreesde ik
iktegelijk
tegelijk een
een vreemde
vreemde
elke
kus, die ik je
elke kus,
smaak te proeven en als ik vol aandacht naar je verhalen luisterde,
luisterde, dan
dan
betrapte
ik mij
mij zelf,
zelf, dat
dat ik
ikde
de woorden
woordenwilde
wildeopwoelen,
opwoeien,die
die je
je verraden
betrapte ik
zouden.
je ging,
Je
ging, en
en je
je gaan
gaan was
was ruw
ruw als
als een
een vuistslag
vuistslag op 't hoofd,
hoofd, maar
maar 'k
begrijp nu dat
dat 't'tmoest,
moest,om
ombij
bijmij
mijalle
alleillusie
illusieofofdwaasheid
dwaasheidofofhoe
hoejeje
't noemen wilt, voor goed uit te roeien. ja,
Ja, misschien
misschien ben
ben ik
ik wel
wel blij,
dat je ging, want zekerheid
zekerheid is
is waarheid
waarheid en
en waarheid
waarheidisis een
een degenstoot,
degenstoot,
misschien te scherp om pijn te
te doen,
doen, terwijl de twijfel een martelend
martelend
vreten is aan de zenuwen.
zenuwen.
(als hij
hij ziet,
ziet, dat
dat zij
zijvertederd
vertederd hem
hem nadert).
nadert).
Zie
loopen als
als een
een
Zie je,
je, het
het ergste
ergstedenken
denkenen
enerer koortsig
koortsig mee
mee rond loopen
ziek beest met brandende
brandendewond,
wond,jajadat
datisiszoo
zooveel
veelgemakkelijker,
gemakkelijker,dat
dat
't nuchtere
nuchtere absolute
absolute aanvaarden,
aanvaarden, want
want alles
alles is
is minder
minder erg
erg dan
danteteererDanisis't'tof
alles
kennen dat niets
niets je
je bleef,
bleef, dat
dater
eralleen
alleennog
nogleegte
leegteis.
is.Dan
of alles
door koude handen gedragen wordt uit je
je hoofd
hoofd en
en hart,
hart, als
als 't wegmenog
nogliever
lieverde
dekilte
kilteom
omalles,
alles,
dragen
dooden. Toch
Tochnu,
nu,nunuisisme
dragen van dooden.
tijd was,
was, toen
toen heel
heel jejewezen
wezen mij
mij zoo
zoo koud
koudwas
was
dan zoo als 't die laatste tijd
(BliJft steken,
steken,
als een nachtvorst,
waarin elk
elk hopen
hopenbevriezen
bevriezenmoest.
moest. (Blijft
nachtvorst, waarin
zegt dan
dan licht
licht vertwijfeld)
vertwiJfeld) Maar
Maar nu,
nu, wat
wat doen
doen we
we nu?
nu?
ziet rond en zegt
leven, dood,
dood, afgesneden
afgesneden en
envoor
voor de
detoekomst
toekomstvan
van
Achter ons ligt ons leven,
slaat) De tijd gaat
gaat door,
door, ons
ons
geen nut, voor
voor jou
jou noch
noch mij
mij (een
geen
(een klok slaat)
leven gaat door, of neen niet
niet ons leven, maar 't joue
joue en 't'tmijne
mijne ook.
ook.
tegenover elkaar....
elkaar ....wat
watvreemd,
vreemd,wat
watvreemd
vreemdisis 't
En we staan nog hier tegenover
leven toch. (spreekt meer tot zich
zich zelf)
zelf) 'k Heb
Heb een
een revolverschot
revolverschot altijd
altijd
b!ijkt
een goedkoop
goedkoop theaterslot gevonden,
gevonden, dat
dat niets
niets oplost.
oplost.Maar
Maar't'tbqj
kt
weergevenvan'cie
van' de vrijheid
vrijheid
tochovertuigender
overtuigenderdan
danwoorden
woordenom
om't'tweergeven
nu toch
aan te
te toonen.
toonen.
aan
dat er
er geen
geen trein
trein meer
meeris,
is,'t'tzou
zoubeter
beterzijn,
zijn,zoo
zooik
ikineens
ineens
't Is jammer, dat
nu gezegd,
gezegd, zonder
zonder haat
haatof
ofbitterheid,
bitterheid,zelfs
zelfs
kon afreizen, want alles is nu
ons bestaan.
bestaan.
geen wrok blijft tusschen
tusschen ons
moest je
je gaan
gaan Germaine,
Germaine, vannacht
vannacht blijf
blijf ik
ik hier
hierwat
watlezen,
lezen,de
de
Nu moest
komt naar
naarhem
hemtoe)
toe) Neen geen hand,
hand,
voor je
je vrij.
vrij. (zij komt
slaapkamer is voor
laat mij
mij sterk
sterk blijven,
is is
gezegd
•••••
voor
goed,
vooraltijd.
altijd.
blijven,alles
alles
gezegd
voor
goed,
voor
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GERMAINE. Alles
jou, maar
maar niet door
door mij.
mij. Weet
Weet je
je
Alles is gezegd door jou,
zoo zeker dat
dat jij
jij alles zei, en alles is, zooals jij 't zelf zei en dat je nooit
spijt zal
zal hebben alleen gesproken
spijt
gesproken te
te hebben?
hebben?
DELCOIR (klagend) Ik ben zoo moe,
moe, waarom
waarom opnieuw!
opnieuw!
GERMAINE.'k'kZal
Zal gaan.
gaan.
GERMAINE.
DELCOUR
DEL
COUR (onrustig wel)
wel) Neen blijf, dat, ja dat zou ik willen weten,
teminste
Waarom,volgens
volgensjou,
jou,waarom
waaromging
gingjeje
tenminsteals
alsjeje't'tmij
mij zeggen
zeggen wilt: Waarom,
naar hem,
hem, met
met hem, ondanks....
naar
ondanks ....
GERMAINE.
Ging
wasjijjijhet,
het,die
diemij
mij liet
liet gaan?
gaan? Jij
Jij liet me
GERMAINE.
Ging
ik?ik?
OfOfwas
me
'k was
was jejedankbaar.
dankbaar. Dankbaar
Dankbaar dat
dat je
je
gaan,
gaan, en
en 'k
gaan, je
je dwong mij
mij te gaan,
mij
duidelijkk dorst
tijd verkapt
verkapt en
en sluisluimij eindelijk duídelij
dorst toonen
toonen wat al dien tijd
Heb jij
jij zelf
zelfnooit
nooitgedacht
gedachtaan
aande
deafschuwelijke
afschuwelijke
pend gebleven was. Heb
vernedering van
van je folterende
je twijfel
twijfel waarvan
waarvan elk
elk
vernedering
folterende vermoedens,
vermoedens, je
woord, elke blik doorsijpeld
doorsijpeld was.
was. Je
Je sprak
sprak van
van koude
koude en
enkilte,
kilte,maar
maar
begrijp je
leven blijft,
blijft, die
die jeje met
metverdenking,
verdenking,
je dan
dan niet, dat geen liefde leven
Wat dood
doodis,
is,isiskil!
kil!En
Enals
alsikikjeje
verdachtmaking en
en jalouzie
jalouz;ie vergiftigd?
vergiftigd? Wat
kil en koud
koud was,
was, dan
dan komt
komt het
hetdoordat
doordat jeje zoo methodisch
methodisch of
ofwaanwaannoemen wilt,
wilt, alle
alle geloof
geloofin
inonze
onzeliefde
liefdeen
enons
onsgeluk
geluk
zfnnig, of hoe je 't noemen
wist te dooden.
dooden. Jij
Jij hebt
hebt de
deatmosfeer
atmosfeer bezwangerd
bezwangerd tot
tot stikkens
stikkens toe.
toe.
Op het laatst kon 'k je niet zien, zonder lust
lust te
te vluchten,
vluchten,zonder
zonderwroewroeer-nog-te-z;ijn! En zelfs
zelfs als
als je
je weg
weg was,
was, bleef
bleefhet
hetzwoele
zwoelevan
vanononging er-nog-te-zijn!
ik je
je pogen
oogen vol
vol redelooze
redelooze twijfel
tvvijfel zien
zien en
enhet
hetnernerbleef ik
weer om mij, bleef
ikgek
gekzou
zouworden,
worden,
dacht ik,
ik, dat
dat ik
veuze trekken van je mond. Soms dacht
ik weer,
weer, ja
ja hoopte
hoopte ik,
ik,dat
datjou
joukrankzinnig
krankzinnigdoen,
doen,werweren dan hoopte ik
kelijke symptonen waren, uit
uit angst
angst van
van jejeanders
anderstetediep
dieptetemoeten
moeten
kelijke
verachten. Want 't leven was
was me
me een
een hel
hel geworden!
geworden!
DELCOUR. Waarin
bleef!
DELCOUR.
Waarin je
je bleef!
GERMAINE. Ja,Ja,omdat
liefhad!
GERMAINE.
omdatik
ik nog liefhad!
DELCOUR. Eindelijk
bleef, nietwaar,
nietwaar,omdat
omdatjijjij
DELCOUR.
Eindelijkdedebekentenis.
bekentenis. En
En je bleef,
voelde als
als een
een straf,
straf, die
die jij
jij jezelf
jezelf wilde
wijde opleggen.
opleggen. Je
Je hadt
hadt nog
noglief,
lief,
dit voelde
liefgehad, al
al die
die jaren
jaren was....
was ....God
Godjou
jouliefde
liefdevoor
voormij
mij
altijd heb je hem liefgehad,
was 't't zoeken
zoeken van
van vergetelheid.
vergetelheid.
(Eerst nu dringt
dringttot
totGermaine
Germainedoor,
door,
welke
obsessie
hem
al die
(Eerst
welke
obsessie
hem
al die
tijdtijd
be- bevangen had. Hij ziet
ziethaar
haaraan:
aan:lange
langepauze.)
pauze.)
GERMAINE. Arme,
niets geleden.
geleden.
GERMAINE.
Arme,arme
armejongen.
jongen.Wat
Wathebben
hebben wij
wij voor niets
Ik wilde
wildevluchten
vluchtenniet
nietnaar
naarhem,
hem,maar
maar van
van jou
jou en
en ik
ik bleef,
bleef,ondanks
ondanksalal
ik
lijden, ondanks
ondanks ons
ons onhoudbaar
onhotfdbaar bestaan,
bestaan, omdat
omdat ik
ik lief
liefhad....
had ....
't lijden,
DELCOUR (vol
(vol schuldbesef)
schuldbesef) Mij.
Mij. (dan
(dan hartstochtelijk)
hartstpchtelijk) God, o0 God
God
DELCOUR
heb ik
ik gedaan!
gedaan! Al,
Al, alles
alles heb
heb ik
ik vermorseld,
vermorseld, vernietigd.
vernietigd. Alles ononwat heb
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herstelbaar
godsherstelbaar verloren,
verloren, en
en ik,
ik, ik
ik alleen
alleen heb
heb schuld. Germaine, om godswil zeg dat
dat 't't niet
nietwaar
waar is,
is,zeg
zegdat
datmogelij
mogelijk
is,wat
watniet
nietkan
kanbestaan,
bestaan,
k is,
zeg dat de waarheid een leugen
leugen is,
is, de
de rauwe
rauwe werkelijkheid,
werkelijkheid,een
eenbange
bange
droom was. Germaine
dat al
al wat
wat ik vertrapte nog
droom
Germaine zeg,
zeg, zeg
zeg het
het dan,
dan, dat
leeft, dat
dat wat
wat verging
verging nog
nogbestaat!!
bestaat!!
kunnenaandoen.
aandoen.
Germaine,
Germaine, vergeef!
vergeef! God
Godwat
watheb
hebikikkunnen
Germaine, Germaine,
Waarom
eerder gesproken?
gesproken? Germaine
Germaine ik heb
heb je
je lief,
lief,tete
Waarom heb
heb ik niet eerder
tief..
ik was
was zoo
z06 gelukkig
gelukkig met
met jou
jou en
en daarom
daarom zoo
zoo bang,
bang, dat
dat ik
ik niet
niet
lief...... ik
te
dat
't
blijven
kon.
Ik
dacht,
dat
je
hem
dorst, niet dorst
gelooven,
dat
't
blijven
kon.
Ik
dacht,
dat
je
hem
dorst
kon veroveren,
veroveren, wat
wat
lief hadt en dat ik je gaan liet, was, omdat ik niet kon
ik zoolang mijn vast bezit geloofde.
geloofde. Germaine,
Germaine,geloof
geloofme,
me,ikikzweer
zweerje,
je,
dat al wat ik deed
deed al
al wat
wat ik
ikzei,
zei,gebeurde,
gebeurde,opdat
opdatjejejejearmen
armenom
ommij
mij
heen zou slaan als vroeger, vr6éger,
drukken in
in
vróéger, om alle twijfel dood te drukken
ik beluisterde
beluisterde je
je stem
stem als
als een
een dief
dief (Germaine
zietmeer
meernaar
naar
mijn hart. Ik
(Germaine ziet
hemdandat
klank,waarin
waarinikvoelde
ze l uistert)
uistert) omte
oni te grijpen 't woord,de
woord,de klank,
i k voelde
hem d a n dat zei
dat je alléen
voor mij!
mij! Als
Als een
eenhongerige
hongerigelandlooper
landlooper 'n
'n
alléen was
was van mij, voor
stuk brood, zoo
z60 had
had 'k
'k 't't naar
naar mijn lippen gebracht.
gebracht. Germaine,
Germaine, ook
ookik
ik
mogelijk,
dat we
we
heb geleden.
geleden. Die
Die tijd
tijdwas
wasafschuwelij
afschuwelijk.
Hoe isis't'tmogelij
k. Hoe
k, dat
elkaar
konden aandoen!
aandoen! Hoe
mogelijk dat
datwe
wegesproken
gesproken
elkaar dat
dat konden
Hoe is 't't mogelijk
niet elke
elke keer
keer in elelhebben wat
wat we zeiden, dat het kon! Dat we toen niet
kaars
Germaine
kaars armen
armen gevallen
gevallen zijn
zijn en
en vergeving vroegen! Vergeving Germaine
jij hebt ook zulke
zulke vreeselijke
vreeseHjke woorden
woorden gezegd!
gezegd! (hartstochtelijk)
jij
(hartstochtelijk) Germaine,
niet meer
meer nietwaar,
nietwaar, 't't isis
maine, toe
toe Germaine,
Germaine, zeg:
zeg: 't verleden leeft niet
nu we
we weer
weer (grijpt haar
haarhand)
hand) zien,
even verrezen als een spook,
spook, maar
maar nu
weer licht
licht is,
is, nu
nuisis't'tverdwenen,
verdwenen,niet
nietwaar?
waar?als
alseen
eenangangweer zien, 't't weer
En 't't heden
hedenwordt
wordtnieuw,
nieuw,we
weontwaken
ontwakenen
envinden
vindenelkaar,
elkaar,
stige droom.
droom. En
met verwondering de
de verrassing
verrassing om
om 't't nieuwe
nieuwegeluk.
geluk.Germaine
Germainewaarwaarje niets?
niets? (angstig) Is, is alles....
alles ....
om zeg je
GERMAINE.
Neen,
woorden
GERMAINE.
Neen,neen,
neen,maar
maarikikben
benbang.
bang.Want,
Want, 0o in je woorden
al je
je liefde,
liefde, vergeef
vergeefme
mealaljejedichterlij
dichterlijke
ke illusie,
illusie,
hoor 'k al je hartstocht,
hartstocht, al
werkelijkk geledene afschudt. En
En
die met
metéén
éénslag
slagwerkelij
werkelijkheid,
al 't't werkelij
kheid, al
ook ik kan
kan de werkelij
werkelijkheid
in wat
wat achter
achter ons
onsligt,
ligt,maar
maarniet
niet
kheid verliezen in
in wat
wat komen
komenzal.
zal.Louis,
Louis,kij
kijk
nietzoo
vreemd,zoo
zoobang.
bang.ik
Ikvraag
vraagme
meaf,
af,
k niet
zoo vreemd,
jij ineens genezen
genezen van
vanal,
al,alles,
alles,van
vanheel
heeljejeidee
ideefixe
fixedat
datons
onsleven
leven
ben jij
duldeloos, hoor je, duldeloos heeft
heeft gemaakt.
gemaakt. Ik
Ik heb
heb het
hetvolgehouden
volgehouden
Louis, ik
ik smeek je, laat
laat het
het in
in jeje doordringen, laat 't't in
in je
je
maar
maar- o 0Louis,
bewustzijn komen om geen seconde je te verlaten. Misschien had ikbewustzijnkomgecdjtvrlan.Mischedk
't nog weken,
weken, jaren
jaren of
ofmaanden
maandengedragen,
gedragen,maar
maargeloof
geloofmij,
mij,ikikbezweer
bezweer
het je, geen
geen tweede
tweede maal,
maal, geen
geen tweede
tweede maal,
maal, één
één dag,
dag, één
éénuur,
uur,zelfs
zelfs
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geen woord. Want zoo iets kan
kan een vrouw slechts
slechts een
een maal
maal dragen,
dragen, en
en
de gedachte alleen....
alleen ••••
DELCOUR (omhelst
haar). Lieveling,
lieveling je
je moet
moetin
inmij
mij
(omheist haar).
Lieveling, mijn lieveling
werkdijk
gelukkig,was
wasons
onsgeluk
geluk
gelaoven.
Diejaren
jarenwaren
warenwe
wetoch
tochwerkelij
gelooven. Die
k gelukkig,
toch in de werkelijkheid.
En ik
ik voel,
voel, ik besef zoo wat
werkelijkheid. En
wat je zegt. Deze
Deze
toch
ja voor
voor hem
hem bebeverzoening is als een eed, en
en wie
wie zijn
zijn eed
eed verbreekt....
verbreekt ••••ja
staat geen leven meer.
staat
meer.
Germaine, ik
ik heb een
een idee:
idee: kijk
kijk naar
naar buiten, een poëtische
poëtische manemaneGermaine,
tweede
huwelijksreis,
nacht. Laten we wandelen
wandelen gaan,
gaan, 't wordt 'onze
onze tweede huwelij ksreis,
kennis
de eerste gold alleen 't hart
hart en
en deze
deze 't bewustzijn, de volkomen kennis
de ramen
ramen-deuren
en roept
roeptblij
blijverrast)
verrast)
van elkander. (Hij werpt
werptde
-de uren open, en
't Is
't
Is heerlijk
heerlijk koud
koud geworden.
geworden. (Germaine
bevangen door
door dedekoude
koude
(Germaine bevangen
de jas
jasvan
vandedestoel
stoelenenslaat
slaat
deze
om).
luchtstroom grijpt de
deze
om).
GERMAINE.Of
Of't'tOctober
October is!
GERMAINE.
is! (Lo
uis keert zich
zichom
om en
en ziet
ziethaar
haarstaan,
staan,
(Louis
met de afgelegde
afgelegde jas
jas aan)
aan)
DELCOUR.
waarom?!
DELCOUR.Jezus
JezusGermaine,
Germaine, waarom?!
(fluisterend): wat?
GERMAINE (fluisterend):
DELCOUR.
zagplotseling
plotseling...
door die
die...
DELCOUR.
IkIkzag
••• door
••• die jas...
jas ••• (verlegen).
(verlegen).
't Is dom
natuurlijk
;
dom natuurlijk; 't is niets....
niets••••
GERMAINE (laat den
den jas
jasafglijden
afglijdenopopden
den
grond.
naar
hem
grond.
WilWil
naar
hem
toe gaan,
gaan, maar blijft,
kijken
elkaar
aanaan
toe
blijft,als
alsweerhouden,
weerhouden,staan.
staan.ZijZij
kijken
elkaar
met angst,
angst, durven
durvennauw
nauw
zich
bewegen.
alsof
bevangen
zich
bewegen.
alsof
zijzij
bevangen
zijnzijn
doordoor
een
klamme angst.
angst. Dan
Danslaat
slaatLouis
Louis
handen
voor
oogen
een klamme
de de
handen
voor
de de
oogen
enen
NO
bliJftzoo
zoostaan).
staan).
GERMAINE (droef meelijdend).
meelijdend). Verzoening als een eed,
eed, die
diè niet
niet gegebroken kan
kan worden.
worden.
DELCOUR.
Wanneer,
DELCOUR.
Wanneer,wanneer?
wanneer?Hoe
Hoelang
lang nog?
zacht). Wat bedoel
bedoel je
je?
GERMAINE (angstig zacht).
?
DELcOtJR (met
(mei vreemde
vreemdeverre
verrestem).
stem). Hoe lang
lang nog?
nog? En
Enwanneer
wanneer de
de
DELCOUR
eerste moe
moezijn?
zijn?Hoe
Hoelang
langdraag
draagik
ikde
dekwelling,
kwelling,
laatste maal? Wie zal 't't eerste
hoe lang
lang laat
laat jij
jij je
je martelen
martelenGermaine?
Germaine?
GERMAINE. Kom
laten
wewededetuin
gaan, 't kan
kan best zonder
zonder
GERMAINE.
Kom
laten
tuin in
in gaan,
mantel. 'k Voel geen
geen kou
koumeer.
meer.Kom
Komjejebent
bentoverspannen,
overspannen,jejeschrok
schrok
even (lief lachend)
lachend) dat telt niet mee hoor.
hoor.
DELCOUR (werpt zich
zichsnikkend
snikkendneer)
neer) Uitstel, er
er is
is alleen
alleen uitstel.
uitstel.
eer dat
dat je
je me
me gek
gekverlangt
verlangt of
of
Germaine, vlucht,
Germaine,
vlucht, vlucht
vlucht nu;
nu; ga nu, eer
moet verachten.
verachten.
GERMAINE. Kom,
wakker in
inde
dewerkelijkheid.
werkelijkheid.Eerst
Eerst
GERMAINE.
Kom,Louis,
Louis, word wakker
nuben
benjejebedolven
bedolvenonder
ondervoorgevoelens
voorgevoelens
je mijlen
mijlen er
er boven,
boven, nu
zweefde je
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en overspannen
overspannen gedachten.
Kom word
word wakker
wakker en
enlaat
laat ons
onsgewoon
gewoon
gedachten. Kom
reëe1e
verder
verder leven,
leven, maar
maar beter,
beter, gelukkiger
gelukkigeren
en verstandiger
verstandiger- 't 'treëele
leven, dat
genoeg kan
kan zijn.
zijn.
dat toch mooi genoeg
('t hoofd
Ik ben
DELCOUR Ct
hoofd opgekomen).
opgekomen). Ik
ben wakker,
wakker, 'k ben wakker
wakker
geworden, maar
maar te vroeg, te vroeg.....
vroeg.....
(Germaine kijkt
kijkthem
hemaan,
aan,niet
niet
begrijpend)
begrijpend)
DOEK.

September 1914.
1914.

VERZEN.
De zee
zee ligt
ligt als
als een
een zwarte
zwarte marmerzerk,
marmerzer k,
Met ring'lende
ring'lende aders
aders grillig
grillig overtrokken,
overtrokken,
De wolken
wolken staan
staan in
in grauw
grauw granieten
granieten brokken,
brokken,
Zwaar
het roerloos,
roerloos, steil
steilgestapeld
gestapeldzwerk.
zwerk.
Zwaar dreigt het
Heel
de verte
verte vliegt,
vliegt, met
metzwakke
zwakkeschokken,
schokken,
Heel in de
Een vale
vale gloed
gloed op
op schuwe
schuwe schimmenvlerk,
schimmenvlerk,
En aan
aan mijn
mijn voeten
voeten woelt
woelt de
de branding
branding sterk
sterk
mij lokken.
lokken.
En bruist
bruist zijn
zijn eeuwig
eeuwig leed
leed en
en wil
wil mij

Maar luider
luider dan de
Maar
de branding
branding dreunt
dreunt de
de donder,
donder,
En
de donder
donder klaagt
klaagt mijn
mijn hart,
hart,
En luider dan de
Want in mij
Want
mij isishet
hetmarmer-kil-en-zwart....
marmer-kil-en-zwart ••••
De zon van
van 't'tkinderlijk
kinderlijkgeloof
geloof daalde
daalde onder,
onder,
De matte
matte maan
maan der
der twijfel
twijfel klimt
klimt en
enwast,
wast,
Ach
Leven! waarom
waarom houdt gij
gij mij
mij zoo
zoo vast?
vast?
Ach Leven!

LARGO.

Half uit doem
Half
doem van
van nacht
nacht en
endroomen
droomen
In mijn
mijn ziele-zaal
ziele-zaal ontwaakt
ontwaakt,
Waar vale
vale-angsten
omloomen,
mij omloomen,
—angsten 'mij
Weet
dat het
het licht
licht genaakt.
genaakt.
Weet ik dat
Hoog
reuzenkracht van
van lijnen
lijnen
Hoog in reuzenkracht
Zwaar
geplooid aandachtig
aandachtig hangen
hangen
Zwaar geplooid
Breed-zware eeuwigheids-gordijnen
eeuwigheids-gordijnen
Voor
van mijn
mijn verlangen.
verlangen.
Voor het land van
Als
droomen droomen
droomen blijken
blijken
Als mijn droomen
In onhoorbaar
onhoorbaar hooger
hooger Heden,
Heden,
voorhang wijken,
wijken,
Zal
éenmaal. ••. de voorhang
Zal denmaal...,
Ik
opnieuw in
in vrijheid
vrijheid treden!
treden!
ik opnieuw
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DE BOEMAN.
BOEMAN.
DE
De nachtwind
nachtwind huivert
huivert door
door het
het bosch,
bosch.
De
De
toppen
suiz'len,
suiz'len,
De toppen
Ik zit
ût in
in't'tweeke,
weeke, natte
natte mos,
mos,
ik
Mijn oogen
oogenduiz'Ien.
duiz'len.
Mijn
Ik hoor....
hoor•.•. ik
ikzie....
zie ••..een
eensprokk'laar
sprokk'laargaan
gaan
Ik
Zijn
takken
gaêrend,
Zijn takken gaêrend,
ûet me
me inin·starre
starreontzetting
ontzettingaan,
aan,
Hij ziet
langzaam naêrend,
naêrend,
Mij langzaam
Hij schiet
schiet mij
mij rap
rap voorbij,
voorbij, aldoor
aldoor
Hij
Mij streng
streng bestarend,
bestarend,
mij! Hoe
Hoe zal
zal de
de Dood
Dood eens
eens voor
voor
Ai mij!
staan, schrikbarend!
schrikbárend!
Mij staan,

Wat
het vreemd
vreemd dat
dat gij
gij zoo
zooneed'rig
need'rig zijt....
zijt ....
Wat is het
Gij,
die mijn
mijn somb're
somb're schichtigheid,
schichtigheid,mijn
mijnhoogera
hoogen
Gij, die
Ontémb'ren
blik uit
uit uw
uw oogen,
oogen,
Ontémb'rentrots
trots met
met éen
éen blik
Eén
zoet gefluisterd
gefluisterd woord
woord van
van teederheid,
teederheid,
an zoet
Stil
naar der menschen
menschen kalme
kalme dreven
dreven leidt....
leidt .•..
Stil naar
Uw
trouw heeft
heeft mij
mii tot
tot tranen
tránen toe
toe bewogen
bewogen!
Uw trouw
Uw
vreugd' heeft
heeft mij
mij met
met heiligheid
heiligheid omtogen
omtogen Uw vreugd'
Wat
het vreemd,
vreemd, dat
dat gij
gij zoo
zoo néed'rig
néed'rig zijt....
zijt •...
Wat is
is het
.

Maar
mij met
met schallend
schallend koop'ren
koop'ren taal
taal
Maar laat
laat dan
dan mij
Uw
schoonheid uitbazuinen,
uitbazuinen, dat
dat verwónd'rend
verwónd'rend
Uw schoonheid
Elk
wiens hoop
hoop de
de scheem'ring
scheem'ring viel
viel Elk ophoore
ophoore in
in wiens

o0 dat
dat voor
voor héel
héel een
een luist'rend
luist'rend volk
volk mijn
mijn ziel
ziel
Uw
roem verkondige
verkondige als een
een bréed-uit
bréed-uit dond'rend
dond'rend
Uw roem
Kérk-orgel
der eeuwen
eeuwen kathedraal!
katl;1edraal!
Kérk-orgel door
door der
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o als
als ge
ge wist
wist van
van 't'tleed
leedvoor
voor uugeleden,
geleden,
Waar
dit bérgland
bérgland van
van weergalmen
weergalmen zal
zal —
Waar heel dit
Maar hoog
hoog en
en ver,
ver,gelij
gelijk
een waterval,
waterval,
k een
Klatert
uw lach-stem
lach-stem door
door het
hetblauw
blauwVerleden!
Verleden!
Kiatert uw
Kind van licht
o Kind
licht en
en wind,
wind, hoor
hoormijn
mijngebeden!
gebeden!
mij tot u!
u! Altijd
Altijd en
en over-al
over-al
Roep
Roep mij
In bérg
bérg en dal
dal roep
roep ik om
om uu want
want al
al
me als
als een
eenstaf
stáfontgleden
ontgleden.,
Mijn
moed en kracht
kracht is
is me
Mijn moed
Ik
ben verdwaald.
verdwaald. Onzéker
Onzéker gaan
gaan mijn
mijn voeten.
voeten.
ik ben
doffer.
Mijn
oogen zien den
den dag
dag alá1doffer.
Mijn brandende oogen
Keer tot mij
Keer
mij weer!
weer! Laat
Laat mij
wij niet
nietlanger
langerboeten!
boeten!
niet ondergaan!
ondergaan! Wees mi;
Laat mij niet
mij genadig!
Vriendschap en Liefde-heb
ik
u
wreed ten offer
offer
Liefde heb
Gebracht en velen noemen me al misdadag.

EEN
EEN WITTE SCHELP.
mij van 't'tstrand
strand
Een
witte schelp,
schelp, door
door mij
Een witte
Naar huis
huis genomen,
genomen,
Fijn
trillende op mijn
mijn open
open hand,
hand,
Fijn trillende
Speelt
mijn droomen....
droomen ••••
Speelt met mijn
Een kopje....
kopje •..• een
een spits-spiraaltge
spits-spiraal'ge kroon,
kroon,
Zacht-blauwe nerven,
Gelijk een spróok-prinsesje
spróok-prinsesje schoon,
schoon,
járen zwerven....?
zwerven ••••?
Na jaren
Ik
zachtjes aan mijn
mijn oor
oor
breng haar zachtjes
ik breng
luister•.••
En luister....
luister••.• luister....
Zij
praat mij
mij vreemde
vreemde dingen
dingen voor,
voor,
Zij praat
Eindloos gefluister....
gefluister •..•
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Wat
Wat is er
er tusschen
tusschen ons
onsgekomen?
gekomen?
Verhéel
Verhéel het niet,
niet,
Mij volgt
volgt in
in waken
waken en
en in
indroomen
droomen
Mij
vreemd verdriet.
verdriet.
Een vreemd

Zijn onze als
als bloemen
bloemen teere
teere kussen
kussen
Zijn
ontloken
Misschien ontloken
Vóor dat
dat de
de lente-nevel
lente-neveltusschen
tusschen
Voor
Ons was
was gebroken?
gebroken?
Er gloeide
gloeide trånenlicht
tránenlicht in je
je oogen,
oogen,
Er
Je hande-druk
hande-druk
Kwam telkens
.... 00 dit
dit hooge,
hooge,
Kwam
telkens vaster
vaster....
Bróoze geluk....
geluk ••.•
Bróoze

zegt dat
dat Liefde
Liefde en
enSchoonheid
Schoonheidnooit
nooitvergaan.
vergaan.
Men zegt
Maar
alleen ligt,
ligt, uit
uit uw
uwzoetste
zoetstewaan
waan
Maar als
als ge alleen
Ontwaakt,
de rook
rook zoo
zootraag
traag
Ontwaakt, verbáast
verbåastge
ge uu dat de
Vervaagt,
uitblaast in
in een
eenzonlicht-baan.
zonlicht-baan.
Vervaagt, die
die ge uitblaast
En
zoo ge
ge thans
tháns nog
nog niet
niet in
indof
dofgeklaag
geklaag
En zoo
Uw hoop
hoop vervloekt
vervloekt en
en lacht
lacht van
vanhaat
haaten
enspijt,—
spijt,'k Hoor
Hoor reeds
reeds uw
uwnoodkreet
noodkreetom
omvergetelheid!
vergetelheidl
W. DE RIJKE.
w.
RIJKE.
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II,
Il.
Het nuchtere dorp lag onder de vergeelde linden
linden en
en de
de bruine
bruine kaskastanje
kronen als
en verdrietig
verdrietig wegwegtanje kronen
als een versleten schooier gehavend en
geschur
kt in een
een aardvoor.
aardvoor • Een
Een storm,wind
stormwind ranselde
ranselde over
over de lage
lage
geschurkt
daken. }let
daken.
Het bleeke
bleeke lampelicht
lampelicht gloorde
gloorde schuchter
schuchter achter
achter de
de venstervenstergordijnen.
De oude
oude vigilant
vigilant rolde
roldekrakend
krakend en
enpiepend
piependover
overden
dénslij
slijkerigen
kerigen
onder
kazei weg. Uitgeleefd,
Uitgeleefd,hopeloos
hopeloosverlaten
verlatenleek
leekhem
hem 't nest thans, onder
di~ langs
langsden
denijsblauwen,
ijsblau,wen,
de ontzaglijke zwart violette
vîolette wolkgevaarten
wolkgevaarten die
maanverlichten
stormden.
maanverlichten hemel stormden.
Kribbig, twist.ziek
twistziek en
en nerveus
.zijn
Kribbig,
nerveus stond
stond hij
hij voor
voor het
het raam
raam van
van zijn
slaapkamer.
vanden
denantiquaar.
antiquaar. Hij
Hij
slaapkamer. Vlak
Vlak tegenover
tegenover hem
hem lag
lag het huis wn
inhet
hetdonkere
donkeresmalle
smallesteegje
steegjewaaruit
waaruithet
het
apende het venster en keek
keek in
gorgelend
van volloopende
volloopende regentonnen
regentonnen drenzerig
drenzerig opklonk.
op klonk.
gorgelend geluid van
Nieuwsgierig tuurde
tuurde hij
hij naar
naar het
het dichtbije
dichtbije venster
venster waarvoor
waarvoor een
een lanlancaster gordijn
Natascha dáår
dáár zou
zouslapen?
slapen? vroeg
vroeghij
hij
gordijnzedig
zedig neerhing.
neerhing. Of Natascha
zich
af. Doch
Doch glimlachend
glimlachend over
over zijn
zijn schooljongens
sèhooljongens verbeelding
verbeelding
zich af.
begon die
die uit
uit tetepakken.
pakken.GedachteCedachteschreed hij
hij op .zijn
zijn koffer toe en begon
loos stak hij
hij aan
aan het
het kaarsvlamm,etje
kaarsvlammetje een
Toen hoorde
hoorde hij
hij
een sigaret
sigaret op.
op. Toen
de nijdige dorpsklok slaan en telde de
de kort
kort afgemikte slagen.
-— Tien
Tien uur,
uur, mompelde
mompelde hij.
hij. Opnieuw
Opnieuw keek
keek hij
hij naar
naar het
het witte
witte
gordijn en
en verbeeldde
verbeeldde .zich,
zich, dat de plek
rooden gevel
plek in
inden
denzwart
zwartrooden
gevel
gordijn
witter geworden was. Nieuwsgierig
Nieuwsgierig naderde
naderde hij
hij weer
weer het
hetvenster
vensteren
en
daar een gelen lichtlichttuurde star
star naar
naar de
de over.zijde.
overzijde. Nu eerst vlamde daar
schijn, terwijl
terwijl een zwakke
zwakke schaduw
schaduw over het
het gordijn
gordijn gleed.
gleed. Nataschal
Natascha!
in de
de
zei hij
en stapte
stapte ruggelings
ruggelings in
hij luid. Hij schrok van zijn eigen stem en
hij hier was, zoo vlak
vlak bij
bij en
en toch
toch zoo
zoover
ver
kamer.
kamer. Zou
Zou .zij
zij weten
weten dat hij
kooi,
weg? Zijn
Zijn ongedurigheid
ongedurigheid groeide. Op en neer liep hij als in een kooi,
.zien.
vloekend,
mompelend, biddend.
biddend. God
God laat
laat me
mehaar
haarzien.
vloekend, steunend, mompelend,
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Waar blijft ~j
daar. Ze
dan niet
nietdat
dat
zij nu? Ze is daar,.
Ze moet
moet daar
daar zijn. Voelt ze dan
ik hier ben. Ik met m'n
idioteverliefdheid.
verliefdheid.Hij
Hijverplaatste
verplaatstemet
metnuttenutteen idiote
dingen die als gemetseld in de
de kamer
kamer stonden.
stonden. Kuchte,
Kuchte,
loos lawaai
lawaai dingen
riep luid haar
haar naam
met een
een slag
slag
naam en
en schrok
schrok te Saam
saam om den wind die met
het rinkelende venster toesmeet.
toesmeet.
gordijnwaarover
waarover
En altijd
altijd staroogde
staroogde hij
hij naar
naar dat
datonbeweeglijke
onbeweeglij kegordijn
sarrend en
en hitsend de zachte schaduwen gleden. 0!
sarrend
01God
Godverdoem
verdoemme!
me!
kreet hij
onhij uit
uit toen
toen het licht verdwenen was en de koele blanke plek onberoerd
weerschijn van
vanzijn
zijnwiebelend
wiebelendkaarsvlarnmetje
kaarsvlammetjebleekjes
bleekjes
beroerd de weerschijn
kaatste.
gordtjn door
door den
denwind?
wind?Wat
Watgebeurde
gebeurdedaar?
daar?
kaatste. Bewoog
Bewoog het gordijn
Langzaam ging
ging het
het doek de hoogte in. Dan
Dan ging
ging heel
heel zacht
zacht en
en voorvoorLangzaam
In de
deblauwe
blauwekamerdiepte
kamerdiepte achter
achter een
een dun
dun
zichtig
raam open. In
zichtig het raam
zijden schermpje gloeide een
een teer
teer lichtje.
lichtje. Natascha!
Natascha! fluisterde
fluisterdz Henk.
Henk.
hij met
met de
de vingertoppen
vingertoppende
deharen
harenberoeren.
beroeren.
Ver voorover buigend
kon hij
buigend kon
met haar
haar weeke verliefde
verliefde stem.
stem. Maar
Maar toen
toen
- Henk! jongen, 'zei
-zei ze met
al weer spottend:
spottend: Je
Je maakt
maakt 'n leven om de
de dooden
dooden te
te wekken.
wekken. IsIsjeje
raam
gevlogen?
raam aan
aan stukken gevlogen?
Natascha! lieve, lieveling,
lieveling, klonk
- Natascha!
klonk zijn
zijn blije
blije stem.
stem. Waarschuwend
Waarschuwend
siste zij „schscht."
"schscht:'
- Maak nu geen spectakel Henk. Denk
Denkaan
aan 't't dorp
dorp en m'n fatsoen.
fatsoen.
e.en kat
kat
Hij hoorde echter zoo'n lach
lach in
in haar
haar stem dat
dat hij
hij zachtjes
zachtjes als
als een
begon te miauwen.
miauwen. Ze
Ze proesten
proestenbeiden
beidenals
alskinderen
kinderen., ik
Ik heb
heb je
je met
met het
het
Ikben
bennaar
naarvoren
vorengeloopen
geloopenen
enzag
zagininhet
het
rijtuig hooren komen, zei ze.
ze. ik
nietmeer
meerbij
bij ons
onste
tekomen?
komen?vroeg
vroegze
zesmalend.
smalend.
lantarenlicht. Durfde
Durfdejeje niet
Ik dorst
dorst niet
niet goed.
goed.
- 't Was te laat, zei hij. Ik
je dan
dan gekomen,
gekomen, spotte
spotte zij
~j weer.
weer.
-— Voor
Voor wie ben je
weerzien .... ik
ikkon
konniet
nietlanger
hmger
-— Alleen
jou.... ik wou
wou jeje weerzien....
Alleen voor
voor jou....
wachten. Ben je nu tevreden.
-— Ja,
eenvoudig. Ik
zou je
je nu
nu wei
wel een
een zoen
zoen willen
willen geven,
geven,
Ja, zei
zei ze eenvoudig.
ik zou
Zij leunde
leunde over
over het
hetvenster
vensterkozijn
kozijnen
enkeek
keek
maar
weg. Zij
maar je
je bent
bent te ver weg.
'n Film
Film situatie!
sItuatle! fluisterde
fluisterde zij.
zij. Hij
Hij lachte
lachte
met groote oogen naar Henk. 'n
zachtjes. Het wiebelende
wiebelendelichtje
lichtjeverlichtte
verlichtteheel
heeleven
evende
dehoofden
hoofdenwaarwaarin de oogen
oogen vcchtig
vochtigglinsterden.
glinsterden.Hij
Hijzag
zaghaar
haar blanke
blanke nacht-hemd
nacht-hemden
en
een dunne rose zijden sjaal
sjaal om de zwarte
zwarte haren
haren en slanke
slanke hals.
hals. Zoo
Zoo
staarden
ze in
in diep,
diep,klaar
klaar en
engeheimzinnig
geheimzinnig
staarden ze
ze in elkanders oogen of ze
water
vingertoppen streelden of
of lieten
lieten als
als electrische
electrische dradrawater keken. De vingertoppen
den stroomen
stroomen van
vanenergie
energieenenverlangen
verlangendoor.
door.Minuten
Minutenvergingen.
vergingen.
De
wind ranselde
ranselde door
door de
de linden
linden en
enkastanjes
kast~jes of
ofbeukte
beuktetegen
tegendeuren
deuren
De wind
dorp sliep
sliep rustig
rustig en
en stompzinnig
stompzinnig als kon
kon wel
wel de
de
en poorten.
poorten. Het dorp
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hemel niet de aarde
aarde vergaan.
vergaan. 't Was
.zij beiden buiten
buiten de
de natuurnatuurWas of zij
machten stonden in een glazen
gla.zen grot opgesloten
opgesloten alleen
alleen voor
voor hun
hun tweeën
tweeën
leefden.
.zeiHenk,
Henk,dat
datwe
wenu
nuniet
nietbij
bijelkaar
elkaar kunnen
kunnen komen.
komen.
--- Hoe
Hoestom,
stom,zei
ledikant in elkaar en maak er een brug van, spotte Na- Trap je ledikant
tascha.
--- Ik
Ikslaap
slaapin
inijzer,
ij.zer, antwoordde
antwoordde hij.
hij. De
Dewaard
waard heeft
heeft zijn
.zijn gasten
gasten niet
niet
jij zoo
.zoo gevaarlijk
gevaarlijk dicht
dicht bij
bij slaapt.
slaapt.
vertrouwd.
.zeker dat
dat jij
vertrouwd. Hij
Hij weet zeker
geworden .zei
zei Natascha. Sprak
ze in
ongevaarlijkk geworden
Sprak.ze
in ernst
ernst of
of
- Ik ben ongevaarlij
.ze een beetje.
beetje. Henk
Henk luisterde
luisterde met
metgroote
grooteaandacht
aandacht en
en hoorde
hoorde
spotte ze
elke nuance in haar
haar stem.
- Wie
je angel
angel uitgetrokken,
uitgetrokken, vroeg
vroeg hij
hij schertsend.
schertsend.
Wie heeft je
daarnu
nunog
nog om
om vragen moet kan
kan ik wel gaan slapen, ant-— Als je daar
ben ziek
ziek geweest
geweest vervolgde
vervolgde zij,
zij, echt
echt vervevervewoordde
woordde ze
ze gekrenkt.
gekrenkt. Ik
ik ben
Ik moet
moet staal
staal slikken
slikken en
en slaappoeders
slaappoeders gebrui
gebruiken.
zenulend ziek. Ik
ken. M'n zenuvan streek.
streek. Ik
ik sterf
sterf hier. 't Is een ellendig
ellendig dorp
dorp met ellendige
ellendige
wen zijn van
trouwplannen.
menschen.
rnenschen. En nou komt m'n lieve familie zaniken met trouwplannen.
Tante Rosa, meent dat zal me goed doen. Ze
Ze stuurt
stuurt elke
elke week
week nieuwe
nieuwe
•••• en wat voor welke!
welke! Sluikharigen
Sluikharigen en
en krullebollen,
krullebollen, blonden,
blonden,
vrijers
vrijers....
raafzwarten
Droefgeestigen en
en ghijnmakers,
ghijnmakers; handelshandelsraafzwarten en
en grauwen.
grauwen. Droefgeestigen
lieden en
en geleerden.
geleerden. Om er
er bij
bij te
te grienen
grienen of
of me
me dood
dood tetelachen.
lachen.
-Is
erdan
dangeen
geenenkele
enkelebij
bijwaarmee
waarmee je
je in
in zee
zeezou
zouwillen
willensteken,
steken,
--Is er
vroeg hij ironisch.
slechts de
de schouders.
schouders.Hij
Hij bekeek
bekeekhaar
haar
Zij antwoordde niet; schokte slechts
-~as of
ofhaar
haar gelaat nog smaller, de oogen
oogen nog
nog
lang en onderzoekend.
onderzoekend. 't't Was
dieper
goud bruine
bruine schaduwen
schaduwen glansden. Het bovenlijf
bovenlijf in het
het
dieper in de goud
dunne nachthemd leek
leek zoo
zoo teer
teer en
enfijn
fijn dat
dat de
delijnen
lijnenbijna
bijna oplosten
oplosteninin
de ijle sluiers van het luchtige
luchtige gewaad.
gewaad. Als
Alskinderen
kinderendevoot
devootgaand
gaandter
ter
zij de
de fijne
fijne handen
handen voor
voor de
de borst.
borst.GGeheilige communie
communie zoo hield
hield zij
heilige
eopen venster,
venster, het
het hoofd
hoofdeen
eenbeetje
beetjegebogen
gebogennaar
naar
knield lag ze voor het open
de blauw-zwarte
blauw-zwarte haren
haren in
in weelderige
weelderigegolven
golvenbreed
breedgespreid
gespreid
hem toe, de
ranken hals
hals en
en de
de zacht
zachtrondende
rondendeschouders.
schouders.Heur
Heurgelaat
gelaat
over den ranken
was
was ivoor
ivoor bleek
bleek waarin
waarin de
volle lippen
lippen bloedrood
bloedrood van
van zinneniust
zinneniust
de volle
lachten.
- Wat
je mooi.
mooi, Natascha,
Natascha, zei
zeihij
hijininheilige
heiligebewondering.
bewondering.
Wat ben je
.ze eenvoudig, dat
dat is
is m'n
m'n ongeluk
ongelukgeworden.
geworden.Maar
Maartoen
toen
- Ja zei ze
weer. Hij
Hij zag
zag haar
haar tanden
tanden schitteren,
schitteren, de
deneusvleugels
neusvleugelsleken
leken
lachte ze weer.
trillen. Ze
Ze streelde
streeldemet
metde
deblanke
blankesmalle
smallehand
handlangs
langshaar
haarslapen
slapende
de
te trillen.
in't'tgelaat
gelaatwoei.
woei.Haar
Haarborst
borsthijgde
hijgdeop
open
en
de wind
windhaar
haar in
haren weg die de
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neer. Jongen!
Jongen! riep
riep zij
zij uit, was
hier! en strekte de
neer.
was je
je nu
nutrzaar
maar hier!
de armen
armes
naar hem
hem uit
uit in overgave
naar
overgave en begeerte.
Heviger ranselde
ranselde de
de wind
wind door
Heviger
door de boomen
boomen met
met daverend
daverend geweld
geweld
lij
k
stortvloeden
beukend
op
het
strand.
Aan
flarden
scheurend
lijk stortvioeden beukend op het strand. Aan flarden scheurend
tegen kantige
kantige daken,
daken, loeiend
loeiend om
om de
de huizen
huizen heen
tegen
heen en joeg
joeg de
de bitse
bitse
razenden dronken
kreten
klokke
klokke klanken
klanken in
in den razenden
dronken nacht
nacht als
als gillen
gillen en kreten
over het ronkende
over
ronkende dorp.
Natascha! riep
riep hij.
hij. O!
0! Natascha,
Natascha, snikte
snikte zijn
zijn stem.
stem.Hij
Hijzag
zaghaar
haar
- Natascha!
ontvangenis open
open staan:
staan: een
een bloedroode
bloedroode aronskelk
aronskelk in
lippen
lippen in ontvangenis
ivoren
uit haar
haar knielende
knielende houhouivoren schaal.
schaal. Zij
Zij rekte
rekte het bovenlijf; stond uit
recht op blank
blank voor
voor het
het zwarte
zwarte raam
raamen
en de van
van licht Joording nu recht
doorzeefde schaduwdiepte.
In strakke
zeefde
schaduwdiepte. In
strakke plooien viel
viel het
het nach,~he::nd
rrach±crrid om
ranke slanke
slanke lichaam,
lichaam, straf
straf om
om de
de puntige harde bor&un,
borscm, soupel
heur ranke
soupel
Frank en trots als de nek
nek van
van een
een vaas
vaas lijnde
lijnde de
de
over
over de schouders.
schouders. Frank
hals op in den kanten
kanten kraag
kraag der chemise.
Natascha! smeekte zijn stem.
- Natascha!
Zij
Doodelijk
bleek was
was haar
haar gelaat,
gelaat, de
de mond
monden
en
Zij antwoordde niet. Doodelij
k bleek
Uitden
den
de oogen
oogen alleen
alleen leken
leken bezeten
bezeten van
van vreemde
vreemde kleurglanzen.
kleurglanzen. Uit
instormvaart
stormvaart voort
voort donderde
donderde
woesten nachthemel
nachthemel waarlangs
waarlangs de
de wind
wind in
lichtschijnsels. Langzaam
in gespitst
gespitstoverleg
overlegstreelde
streeldezij
zij de
de
rilden vale lichtschijnsels.
Langzaam in
golvende zwarte
zwarte haren
haren als bespeelde
bespeelde zij
zij met
met fijne
fijne vingertoppen
vingertoppen
lange, golvende
hoog boven
bovenhet
het
harpesnaren.
armen en hief ze hoog
harpesnaren. Dan spreidde zij haar armen
hoofd en liet
liet ze
ze weer
weerneerglijden
neerglijden langs
langs haar
haar borst
borst en
en heup
heup en
endijen.
dijen.
sluipende, rhythmische
rhythmische bewegingen
bewegingen op
op en
en
Wrong ze in slangachtige, sluipende,
neerwaarts,
spelend met
met de handen
in de
depolsscharnieren,
polsscharnieren, spelend
spelend
neerwaarts, spelend
handen in
met de
En bewoog
bewoog nu
nu eerst
eersthet
het
de scherpgepunte
scherpgepunte vingers
vingers in cadans.
cadans. En
bovenlijf, nadat
delireerende overgave
overgave het
het nachthemd
nachthemdtot
totop
opde
de
nadat zij in delireerende
heupen had
had neergelaten.
neergelaten. Zij
Zij wendde
wendde de
deschouders
schouderslangzaam
langzaam heen
heenen
en
weer,
weer, zacht
zacht schoven
schovende
dezwarte
zwartehaargolven
haargolvenals
alsblauwe
blauweschaduwen
schaduwenover
over
de trillende
trillende borsten.
borsten. Het
Hetwiebelende
wiebelendekaarsvlammetje
kaarsvlammetje wrocht
wrochtvliesvliesdunne goudschijnsels
goudschijnsels op
opde
dealbast
albast witte
wittehuid
huiden
endiepe
diepeschaduwholten
schaduwholten
dunne
de arm-oksels,
arm-oksels, de
de borst
borst en
ennavel.
navel. Zij
Zij stond
stondstil
stilen
enelke
elkezenuw
zenuwleek
leek
in de
zevoor
voorhet
hetopen
openraam,
raam,bewust
bewustvan
vanhaar
haar
te dansen.
dansen. Zoo
Zoostond
stondze
trillend te
in haar
haar teugellooze
teugellooze zinnelijkheid,
zinnelijkheid, schuldloos
schuldloosen
en
naakt in
schoonheid, naakt
met groote
groote schitterende
schitterende oogen,
oogen, de
de kersfrissche
kersfrissche mond
mond vochvochoprecht, met
in het
het ziekelijk
ziekelijkwitte
wittegelaat.
gelaat.Er
Erstraalde
straalde een
eenbetooverend,
betooverend,bedwelbedweltig in
tig
mend fluidiurn
fluidium van
vanhaar
haar uit
uitwaarvoor
waarvooreen
eenheilige
heiligebezwij
bezwijken
zou.Zij
Zij
mend
ken zou.
bleef sprakeloos
sprakeloos staan,
staan, genietend
genietend van
van den
den man
man die
diemet
metgestrekte
gestrekte
bleef
in klauwen
klauwen verstard,
verstard, de
de zwoegende
zwoegende borst
borst op
ophet
het
armen en vingers
vingers in
armen
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kozijn geleund,
geleund, het groenbleek
kozijn
groenbleek gelaat
gelaat door
door passie
passie verwrongen,
verwrongen, daze
da~e
woorden uitsnikkend voor haar
woorden
haar lag.
lé!g.
Hij boorde de nagels
nagels in zijn
zijn hand,
hand, wrong
wrongzijn
~ijnlichaam
lichaamals
alsgefolterd
gefolterd
door karwatsslagen, voelde het bloed suizend
sui~end en
en iji
ijl door zijn
zijn hersens
hersens
jagen, strekte weer en telkens
telkens weer
weer de armen
armen smeekend
srneekend naar
naar haar
haaruit,
uit,
terwijl toch hopelooze
tet;Wijl
hopelooze melancholie
melancholie uit
uitzijn
zijnverduisterde
verduisterdeoogen
oogen blikte.
blikte.
—0!schande, o! ellende.
-O!schande,o!
ellende. Natascha!
Natascha! hoer!
hoer! kreet
kreet hij
hij in
in smart
smarten
enververdwazing uit. Maar de stormwind
dwazing
stormwind ranselde
ranselde de
de stugge
stugge woorden
woorden met
de
met dc';
hakkelende klokkeklanken
hakkelende
klokke klanken weg.
weg.
Natascha bleef trots en
Natascha
en zelfbewust
zelfbewust staan,
staan, zonder
zonder deernis,
deernis, zonder
zonder
liefde, triumfeerend over
over den
den stotterenden
stotterendenzwakkeling
zwakkelingneergesmeten
neergesmeten
door
stormwind van
van zijn
zijn begeerten,
begeerten,verslagen,
verslagen, geknield,
geknield, gekegekedoor den stormwind
haar sidderende
sidderende naaktnaakttend aan haar
haar voeten.
voeten. Boven
Boven rnenschelijk
menschelijk in haar
heid. Zoo stond ze voor het open
open venster
venster terwijl de wind stormloeiend
stormioeiend
langs de daken rende,
langs
rende, regendroppels
regendroppels neerkletste,
neerkletste,de
debooxnen
boomen zwiepzwiepten
kraakten. Haar
Haar oogen
oogen starend
nacht •
ten en kraakten.
starend als
als de
de nacht
nacht in
in den
den nacht.
. Toen trok ze aarzelend het dunne
dunne sluierhemd
sluierhemdweer
weer over
over haar
haar koele
koele
blinde naaktheid.
naaktheid.
liefste, fluisterde ze Henk
toe die
die stom
stom geslagen
geslagen naar
naar haar
haar
-— Nacht
Nachtliefste,
Henk toe
opkeek. Zij sloot onhoorbaar het venster, liet de gordijn neer en
en ververdween in den nacht;
nacht~
dween
naar het
het blinde
blinde
Nog knielde hij gedachteloos, de armen uitgestrekt naar
huiverende kou
kou hem
hem uit
uitdie
diegeestelijke
geestelijkeverstarring
verstarring
venster, toen de huiverende
wekte.
de vochtig
vochtig kille
kille handen
handen wreef
wreefhij
hij zijn
zijnpijnlijk
pijnlijkstramme
stramme
wekte. Met de
knieën. Nog tuurden zijn
zijn oogen
oogen star verlangend
verlangend naar
naar den
den overkant.
overkant.
knieën.
- Dwaas, vervloekte dwaas, mompelde hij
hij al
al ontnuchterd
ontnuchterden
entrad
trad
Bijhet
hetschamele
schamele
angstig huiverend
huiverend terug in
in de
deslaapkamerruimte.
slaapkamerruimte.Bij
angstig
kaarslicht bekeek
den verweerden
verweerden slechten
slechten spiegel
spiegel z'n
z'n evenevenkaarslicht
bekeek hij
hij in den
beeld.
. -— De dood van Ieperen,
Ieperen, spotte
spotte hij.
hij. Zijn
Zijnkop
kopleek
leeklanger
langer en
enververhoekig, de
de kaken
kaken weggevreten
weggevreten en
en kil
kil paarsch
paarschvan
van
wrongen, de neus hoekig,
couleur, de huid
huid doodsch-verschrompeld
doodsch-verschrompeld als perkament met
met roestroestcouleur,
het bloed
bloed
vlekken. Hij herkende noch 't gelaat, noch de oogen. Voelde het
meer door
door zijn
zijn marmerkoele
marmer koele lichaam
lichaam kloppen,
kloppen,het
hetleek
leekverstard
verstard
niet meer
en kil.
- Vervloekt,
Vervloekt, gromde
nou? Hij hield
hield de
de
—
gromde hij,
hij, droom
droom of
of waak
waak ik nou?
in de
de kaarsvlam;
kaarsvlami zag
zag hoe
hoe 't roet den
den vinger
vinger besmeurde,
besmeurde,
witte hand in
voelde geen
Angstig keek
keek hij het
het troebele
troebele donker
donker in.
in.
maar voelde
geen smart. Angstig
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-— Ben ik stapel gek geworden? Stond Natascha
Natascha achter
achter dat
datblinde
blinde
venster?
was Ïtl
een toestand
toestand van
van ijlend
ijlend droornen
droomen en
en werkelijk
werkelijk
venster? Hij
Hij was
in een
De
leven,
strakke verbeelding
verbeelding en
en wikkende
wikkende realiteit.
realiteit. De
leven, van
van brekens strakke
kamerdingen
lagen
plots
buiten
zijn
gezichtskring.
Hij
stiet
tegen
kamerdingen lagen plots
zijn gezichtskring. Hij stiet tegen
voorwerpen aan,
aan, die hij verder op zag staan. Tot
voorwerpen
Totdriemaal
driemaal toe
toe greep
greep
hij naar de kaars om die op eene commode
commode te
te plaatsen,
plaatsen, maar
maarvoltooide
voltooide
Ik ben
benkrankzinnig,
krankzinnig, zei
zei hij.
hij.'
het gebaar niet. —
- Ik
en zocht
zocht
Hij
I-lij stond
stond plotseling
plotseling in
in de
de gang
gang met
met de
de kaars 1n
in de hand en
naar
van zijn
zijn slaapkamer,
slaapkamer, die
die hij
hij niet
niet vinden
vinden kon.
kon.En
Enwas
was
naar de deur van
weer
het wist.
wist.
weer binnen voor hij het
Zuchtend en versuft
rilde hij
hij van
V;in
versuft begon
begon hij
hij zich
zich te
te ontkleeden. Nu rilde
de koude, maar liet
liet gedachteloos
gedachteloos de vensters wijd
wijd open
open staan.
staan. Toen
Toen
kroop
huiverend tusschen
tusschen de
de klamme
klamme lakens,
lakens,geeuwde
geeuwde lang
langen
en
kroop hij huiverend
te slapen,
slapen, door
door de
deoogleden
oogleden te
te sluiten.
sluiten.
aanhoudend
aanhoudend en probeerde in te
Maar zag nu opnieuw
opnieuw Natascha
Natascha als
als een
een verschijning.
verschijning. Een
Een oud
oud meubel
kraakte, de stormwind beukte op het dak, het raam kletterde ofkrate,dsomwinbukphetda,rmi of
iemand
op hamerde.
hamerde. Hij
Hij hoorde
hoorde duidelijk
duidelijk een
een stem
stem
iemand er
er met de vuist op
sprong vit
yit het bed, liep
schreeuwen: doe toch open! sprong
liep naar het
het klappeklappestond het
het
rende raam en
enkeek
keekloerend
loerend als
als een
een dlef
dief in
in den
den nacht. Blind stond
venster in den zwarten muur.
muur. De
De orkaan
or kaanloeide
loeide om
om het
hetschuddende
schuddende
huis en de krakende
krakende boomen,
boomen,hagelsteenen
hagelsteenensloegen
sloegenhem
hemin
inhet
hetgelaat.
gelaat.
Leunend met het
het bovenlijf
bovenlijf over het kozijn luisterde hij naar den huihuilenden
tusschen de
de zwart
zwart roode
roode muren
murenopkijkend
opkijkendzag
zaghij
hij
lenden wind; en tusschen
in
den diepblauwen hemel
hemel waarlangs
waarlangs schuimwit omrandde
omrandde wolken
wolken in
toomelooze
Krankzinnigelichtflitsen
lichtflitsenverschenen
verschenen
toomelooze vaart voort holden. Krankzinnige
en verdwenen.
verdwenen. En
En ineens
ineenszag
zaghij
hijzich
zich'over
overde
deverschansing
verschansingleunen
leunen
van een stampend slingerend
slingerend schip
schip in
in noodweer
noodweer op
opden
denOceaan.
Oceaan.Hij
Hij
voelde
schip' trillend
trillend schudden
schudden onder
onderden
denwoedend
woedendwoelenden
woelenden
voelde het schip
stormaanvaal
binten
storrnaanvaalder
derstortzeeën,
stortzeeën,hoorde
hoordehoe
hoededeboot
boottot
tot in
in haar binten
kreunend kraakte,
kraakte, zag
zag onder
onder het
het starre
starrelicht
lichtder
derseinlampen
seinlampenhet
hetbioebloesem
en granaatroode
granaatroode schuim
schuim uitruizelen
uitruizelen over
over de
delillende
lillendeaalaalsew witte en
•••• en zag
puur,
gladde golven
golven heuvelen
heuvelen....
zag dan Natascha weer, naakt en puur,
huiverend blank als
als pas
pas ontloken
ontlokenwitte
witterozen,
rózen,met
meteen
eenkinderlij
kinderlijken
ken
glimlach om den offerblijen rooden mond. Maar
Maar oneindig
oneindig melanchomelancholiek staarden haar groote
groote oogen
oogen naar
naar onbestemde
onbestemde dingen.
dingen.
-— Idioot, vervloekte idioot, schold hij woedend.
woedend. Met
Met harden
hardenslag
slag
opnie~w in bed, trok
trok de
de dekens
dekens over
over
trok hij de vensters
vensters toe,
toe, sprong
sprong opnieuw
de ooren om de razende
razende stormgeluiden
stormgeluiden niet
niet meer
meertetehooren
hoorenen
ensliep
sliep
eindelijk geestelijk en lichamelijk afgetobt
afgetobt droomloos
droomloos in.
in.
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IDYLLE.
DORPS IDYLLE+

Voor het raam
raam van de stille herbergzaal
herbergzaal zat hij
hij alleen te
te ontbijten.
ontbijten.
Bonkige witte wolken
wolken snelden langs den koelen
koelen lichtblauwen
lichtblauwen hemel.
heme1.
De herfstzon
herfstzon straalde
straalde frisch en
en luchtig
luchtigover
overhet
hetglinsterend
glinsterendrillende
rillende
de groote
groote plassen
plassen op
op den
denwit
witen
endroog
drooggewaaiden
gewaaidenkazei
kazei
natte dorp. In de
weg
ploeterden de
de snaterende
snaterende ganzen,
ganzen, de
de sneeuwblanke
sneeuwblanke lijven
lijven in
in het
het
weg ploeterden
kobalt blauwe
water. Uit
kobalt
blauwe water.
Uit de
de breede
breedewijdopen
wijdopen poorten
poorten der
derschuren
schuren
dreunde het dof
dreunde
dof en
enregelmatig
regelmatig geklapper
geklapper der
der dorschvlegels.
dorschvlegels. Hanen
Hanen
kippen kakelden,
kakelden, boeren
boeren kinders
kinders
kraaiden
kraaiden in
in de
de warme
warme gouden zon, kippen
trokken
naar de vroegmis.
vroegmis. De
Deweerbarstige
weerbarstige
trokken babbelend
babbelend en lachend naar
kerkklok hamerde met kort
kort afgemikte slagen
slagen als
als hamers
hamers op
op een
een aamaambeeld, nijdige klanken
klanken in den
den zwierigen
zwierigen wind.
wind. Hij
Hij hoorde
hoordede
dewinkelwinkelbelletjes
rinkelen, honden
honden bassen
bassen en
en menschen
menschenklasseneeren.
klasseneeren. Een
Een
belletjes rinkelen,
troep okkelingen voortgedreven
voortgedreven door een
een koewachter
koewachter trok
trok voorbij.
voorbij.
'n Merel zong het hoogste lied uit
uit in
in een
een benepen
benepen kooitje.
kooitje.
dorpsleven gezien en beluisterd.
beluisterd. Zoo
Zoo
Zoo en niet anders had hij
hij 't dorpsieven
was het gegaan en ging
gÜlg het
het eindelooze
eindelooz;edagen,
dagen,monotone
monotonegrauwe
grauwejaren,
jaren,
grijze eeuwen lang voorbij. Altijd dezelfde menschen,
menschen, de
deeendere
eenderegegesprekken, gedachten, verwachtingen. Hetzelfde
Hetzelfdeverdriet,
verdriet,genot,
genot,wanwantrouwen, geloof, dezelfde laster, hoop, liefde. Hij
Hij zag
zag het
het leven
leven en
en de
de
dood komen
komen in
in een
eenonafgebroken
onafgebroken hopeloos
hopelooseentonig
eentonigrythme.
rythrne.EenEenHeterbarmelijke
erbarmelijkewerkleven
werklevenen
en
vormig van lijn, een vervig
vervig van
van kleur.
kleur. Het
de raadselachtige
raadselachtige dood,
hopelooze eeuwige worsteling,
worsteling, de
de wanwandood, de hopelooze
hopige eindelooze dood. De
De eeuwige
eem>VÏge verveling
verveling geeuwde
geeuwde uit
uit de
de huizen
huizen
de
schuren, de
de stallen,
stallen, rekte
rekte strekkend
strekkend uit de
de menschen
menschen en
en diediede schuren,
ren
op, teemde
teemde traag
traagover
overdedewegen
wegenenenhet
hetmoedeloos
moedeloosversufte
versufte
ren op,
landschap.
Lusteloos
en melacholiek
melacholiektuurde
tuurdehij
hijde
delange
langestraat
straatininen
enatatwat
watvan
van
Lusteloos en
de dingen
dingen die
die voor
voor hem
hem stonden
stonden met
met lange
langetanden.
tanden. Zijn
Zijnhersens
hersens
lucide
den nacht
nacht vinnig
vinnig gespannen
gespannen voor
voor geluid
geluiden
enverbeelding,
verbeelding,
lucide in den
waren
traag troebel als oude wijn.
wijn.
waren nu loom en traag
Het leven leek
leek hier
hier hopeloos
hopeloos ellendig,
ellendig,kleurloos
kleurlooswijl
wijlniemand
niemandde
de
kleuren zag, zonder zon door de alledaagschheid van
van het
het licht,
licht,vreugvreugdeloos om de
de stompzinnige
stompzinnige herhaling,
herhaling, lusteloos
lusteloos door
door de
deversleten
versletenafafgerafelde
smarteloos
omdat
smart
alle
fazenuitgeput
uitgeput
gerafeldelusten,
smarteloos
omdat
allealle
smart
in in
alle
fazen
verscheiwas, liefdeloos en tijdloos, eindeloos herhaald
herhaald in eindelooze verscheidenheid
van uitgang. Een
Een cirkel,
cirkel,
denheid..•.•, en altijd weerkeerend tot het punt van
als een
een rat
rat in
in den
denstaart
staart beet.
beet.
een malle molen. 't Leven dat zich als
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Hoe tergend onbeduidend leek dat
Hoe
dat waarachtige
waarachtige in de
de aarde
aarde vastvastgeankerde
teleurstellingen naast
naast de
de fanfangeankerde leven
leven met al zijn nooden en teleurstellingen
tastische
en kleuren
kleuren die
die hij
hij in
in
tastische orgie,
orgie, de
de denkbeeldige lusten, vormen en
den nacht gedroomd had.
den
weer keek hij de dorpsstraat
En weer
dorpsstraat in,
in, zag
zag de
de boerinnen
boerinnen in
inhaar
haarsomsomafgedragen kleeren met de ronde vruchtbare
bere afgedragen
vruchtbarelijven
lijven strakgespanstrakgespannen onder de verwaterd-blauwe schorten, de
de hangborsten
hangborsten puilend
puilendinin
de nauwe
de
nauwe jakken, het roestig
roestig kleurige
kleurige peenhaar in
in spichtige
spichtige knotjes
knotjes
k paarop 't't achterhoofd,
achterhoofd,de
deverweerde
verweerdegrove
grovegezichten,
gezichten,de
dekouwelij
kouwelijk
paarsche neuzen, de koele
koele nuchtere
nuchtere oogen
oogen die
die geen
geen zon,
zon, hemel
hemelof
ofsterren
sterren
de straat afgluurden....
meer zagen, onverschillig de
afgluurden ••••
Wikkend en wegend deinden zijn
zijn gedachten
gedachten rustig
rustig en
en gelaten
gelaten op
op
het roerlooze spiegelvlak
spiegelvlak van
van zijn lucht
luchtblauwe
blauweziel.
ziel.Lang
Langbleef
bleefhij
hijzoo
zoo
soezen. Bij
Bij tusschenpoozen
tusschenpoozen dacht hij aan
soezen.
aan Natascha.
Natascha. Toen
Toen de
de torentorengeslagen had,
had, stond hij aarzelend op, slenterde door de
klok tienmaal geslagen
de
trap op
opnaar
naarzijn
zijnslaapkamer.
slaapkamer.Vluchtig
Vluchtig bekeek
bekeekhij
hij
gang
gang en ging de trap
zich in den spiegel, vond dat
dat hij
hij er
er zielig
zielig mistroostig uitzag en besloot
besloot
eerst naar buiten te
te gaan
gaan voor
voor hij
hij Natascha
Natascha ging
ging bezoeken.
bezoeken.
Nauwelijks stond
herfst
Nauwelijks
stond hij
hij buiten onder den wijden dom van den herfst
hemel, met de frissche windvlagen
oogen of
windvlagen in
in 't gelaat, de zon in de oogen
ZGeten geur
geur op
op
melancholieke gedachten.
gedachten. Hij
Hijsnoof
snoofden
denzoeten
hij vergat alle melancholieke
hooi en heide,
heide, van
van tarwe
tarwe en
en rogge
rogge en
en vond
vond de
deaarde
aardejong
jongen
en
van hooi
fleurig. Hij zag
zag tegen het
het wit-en
wit-en blauwe
blauwe hemelfond
hemelfond de beuken
beuken en
en
fleurig.
dezonnebloemen
zonnebloemenen
enmalven
malven tegen
tegen
eiken met koperrood blarendak, de
mosgroene houten schuttingen, de bruine
bruine en
enzilvrig
zilvrig grijze
grijze rieten
rieten
de mosgroene
huisdaken en genoot weer
weer van de daverende
daverende kleurenpracht
kleurenpracht in
in het
het
huisdaken
trillende zonlicht.
zonlicht.
De wereld
wereld is mooi
mooi zei
zei hij
hij en
en glimlachte.
glimlachte.
Hij liep met
met groote
groote stappen
stappen naar
naar buiten.
buiten. Groette
Groettemet
metvriendelijk
vriendelijk
de slanke
slankepopulieren
populierendie
dieinin
de voorbijgaande
voorbijgaande boeren
boeren en
en de
herkennen de
het goudend
goudend licht
lichtwiegden
wiegden in
in
lange rij langs de blauwe beek stonden, het
ragfijne toppen.
toppen. Languit
Languitlagen
lagende
delila
lilaschaduwen
schaduwenneergeneergede trillende ragfijne
vleid over de
de zilvrig
zilvrig beperelde
beperelde malsch
malsch groene
groene weide.
weide.
bleef hij
hij treuzelend
treuzelend voor
voor de
de fluweelbruine
fluweelbruine heide
heide staan
staan die
die
Toen bleef
oneindig uitgestrekt
uitgestn~kt onder
onderden
denoneindigen
oneindigenhemel
hemelnaakt
naakten
enonberoerd
onberoerd
In geluidlooze
geluidlooze galop
galop draafden
draafden licht
lichten
enschaduw
schaduwover
overhet
het
voor hem lag. In
Ult den
den hemel
hemel rilden
rilden koel
koel en
en klaar
klaar de
de kriskrismollig weeke
weeke heidekruid.
heidekruid. Uit
talijnen klanken
klanken van
van merels
merelsen
en roodborstjes.
roodborstjes.Hij
Hijvoelde
voeldelust
lustom
omverder
verder
talijnen
over het
het veld
veld naar
naar de
de dennebosschen
dennebosschendie
diezwartblauw
zwartblauw
te loopen, dwars over
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in teere
teere golven
golven tegen
tegen den
den ijlblauwen
ijl blauwen hemel
hemel schoven
schoven als
alszacht
zachtronde
ronde
heuvelen.
't Was
hij voor de eerste
eerste maal
maal de heide,
heide, de
de bosschen
bosschen en
en den
den
Was of hij
hemel zag zonder gedachten,
gedachten, zonder
zonder herinneringen,
herinneringen, zonder
zonder vergelijvergelijkingen. De zon
zon bescheen
bescheen hem
hem en
en hij
hij stond
stond daar
daar in
in den
den koelen
koelen herfstherfstwind gelukkig zonder
zonder geluk als een boom.
Hij
rekte
trots
en
boom. Hij rekte trots en overovermoedig zijn lichaam en strekte de armen
armen wijd uit
uit en
en zeide
zeide luid,
luid,zacht
zacht
glimlachend.
-'eenvoudig kan
kan het
het leven
leven gelukkig
gelukkigzijn.
zijn.
— Hoe eenvoudig
Van verre
verre hoorde
hij de plompe
plompe torenklokken
torenklokken klanken.
klanken.
hoorde hij
Met schrik
schrik dacht
dacht hij
hij aan
aan Natascha.
Natascha.Was
Washij
hij naar
naar 't dorp gereisd om
te droomen of van 't leven te genieten. Diep
Diep in
in zich
zichwist
wisthij
hij het
het smeusmeulende lustenvuur. Bijna
Bijnamet
metangst
angst dacht
dacht hij
hij aan
aan den
den nacht.
nacht. Hoe
Hoezou
zou
hij haar
haar thans
thans begroeten?
begroeten?
Nu
Nu liep
liep hij
hij weer
weer den
den langen
langen weg
wegterug.
terug.Krachtig
Krachtigstapte
staptehij
hijaan.
aan.Hij
Hij
voelde het
het bloed
bloed warm
warm door
door zijn
zijn lichaam,
lichaam, in zijn gelaat. Zonder
Zonder eenige
eenige
voorstelling van hetgeen hij
hij nu doen
doen zou
zou liep
liephij
hij het
hetdorp
dorpin.
in.
Trad de bekende winkel
winkel binnen,
binnen, maar
maar zag
zag daar
daar niemand. Keek
Keek in
in
waar de
de oude
oude David
David altijd
altijd werkte.
werkte. Die
Die was leeg en vol gede kamer
kamer waar
geluid van tikkend en slaande uurwerken.
uurwerken. Juist wilde hij
hij de lange witte
witte
gang doorgaan,
doorgaan, toen hij haar
haar vlugge rappe
rappe schreden
schreden hoorde.
hoorde.
- Natascha!
Natascha! riep
bedacht op
op was
was zoende
zoende hij
hij haar
haar
riep hij
hij en voor ze er bedacht
lang
den mond.
mond.
lang op den
-— Wees
Wees toch
toch voorzichtig,
voorzichtig, zei
zeizezeingehouden
ingehoudenlachend.
lachend.Vader!
Vader!riep
riep
ze luid, raad
raad eens
daar is! Kom binnen,
binnen, vervolgde
vervolgde Natascha
Natascha nog
nog
eens wie daar
aldoor
is 't verloren
••••
aldoor zacht
zacht proestend. Hier is
verloren....
-— De
De verloren
verloren zoon, mompelde Henk.
Met een geheimzinnig
geheimzinnig lachje
lachje in de oogen
oogen keek
keek de
de oude
oude David
Davidnaar
naar
de twee overmoedig gelukkige
menschen.De
Debedaagde
bedaagdetante
tantedie
die scherp
scherp
gelukkige menschen.
over haar
eten. David
Davidmoest
moest
haarbril
brilloerde
loerdevroeg
vroeg al
al dadelijk
dadelijkof
of Henk
Henk bleef
bleef eten.
naar
naar de keuken.
keuken.
naar een
een veiling. Tante naar
In de stilte
stilte van
van de
de woonkamer
woonkamer zaten
zaten zij
zij getweeën,
getweeën, sprakeloos
sprakeloos de
de
oogen
n~ den
vlammenden tuin.
Gelukkig om
om dit
dit heerlijk
heerlijk
oogen naa,r
den zon
zon vlammenden
tuin. Gelukkig
dichte
nabij zijn,
elkanders vreugde,
fijne geur
geur die
die de
de
dichte nabij
zijn, om elkanders
vreugde, om
om de fijne
kamer
lange scheiding.
scheiding.
kamer parfumeerde.
parfumeerde. Gelukkig na de lange
Geen van tweeën
tweeën waagde
waagde het
het nachtelijk
nachtelijk avontuur
avontuur te
te bespreken.
bespreken.
Het daagsche leven leek
leek helder
helderals
alssneeuw
sneeuwblank
blanklinnen
linnenin
inde
dezon
zonop
op
het groene
groene bleekveld. Er
Er waren
waren kleeren
kleeren om
om het
het naakt,
naakt, er
er waren
waren de
de
vriendelijke woorden als grijze asch op gloeiend
gloeiend vuur.
vuur. Ook
Ookzoo
zoowas
was 't
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leven goed,
goed, zonder
zonder de
de korte
korte spanne
spanne van
van driftig
driftig losbrekende
losbrekende passie,
passie.
en hijgend
hijgend verlangen.
verlangen.
van stamelende woorden en
bronwater in kristal,
kristal, als 't zonlicht
zonlicht op
op
Zoo leek 't geluk zuiver als bronwater
het nat geregende gazon, de gloeiende
gloeiende kleuren
kleuren der
der asters
asters en
en malven,
malven,
de roode wingerd slingerend om het
het prieëel.
prieëel. Gelouterd
Gelouterdwas
washun
hungeest,
geest,
en gedachten.
gedachten. Hun
Hunliefde
liefdeherboren.
herboren.Blij
Blijen
enrustig
rustig
gelouterd de zinnen en
als een
een man
man en
en eene
eenevrouw
vrouw die
diediep
diepininelkaars
elkaarsgedachten
gedachten gepeild
gepeild
zij daar
daar 't leven
leven te
te bekij
bekijken
hebben, zoo
zoo zaten
zaten zij
ken lijk een schouwtooneel.
schouwtooneel.
Zij
glimlachend.
Zij begrepen elkander zwijgend glimlachend.
-— Zie die vinken
vinken eens
eens spelen,
spelen,zei
zeiNatascha
Nataschaopstaand.
opstaand.
-— Daar is een meesje, riep Henk
Henk., Jij lokt ie
ze zeker in den tuin m(;t
mt
vogeltjes zaad, vroeg hij.
Zij
vogels.
Zij zwegen een wijle turend naar de vogels.
regen-— Kijk die zwarte
zwarte lijster
lijster daar
daar 's te keer gaan. Wat 'n dikke regenworm heeft ie te
te pakken.
pakken. Terwijl
Terwijl Henk
Henk het
hetwijzend
wijzend gebaar
gebaar maakte,
maakte,
koud zei hij
hij de
de
raakte
raakte hij
hij toevallig
toevallig Natascha's
Natascha'shand.
hand.Wat
Wat ben
ben je
je koud
dunne witte hand
hand streelend. Je
Je lijkt
lijkt nog
nog bleeker
bleeker dan
dan vroeger.
vroeger. Als
Alsjeje
zoo door gaat word je nog doorschijnend.
doorschijnend.
jijbent
bent zoo
zoo stil
stil geworden of je uit een
een klooster
klooster komt,
komt,meende
meende
-— En jij
ze glimlachend.
glimlachend.
Terwijl hij
hij nog
nog altijd
altijd haar
haar koele
koele hand
hand aaide,
aaide, bekeek
bekeekhij
hijhaar
haar aanaandachtig. Haar gelaat leek nog smaller, fijner van teint
teint en
en blauwer
blauwer van
van
inden
zomer. Hij
Hij meende
meendedat
dathaar
haar oogen
oogen
schaduw om de oogen dan in
den zomer.
verheugd
glansden. Maar
Maar ook
ook onder
onderdien
dienvriendelij
vriendelijken
warmen
verheugd glansden.
ken warmen
schijn bleven ze grondeloos
grondeloos als
als het
het barnsteen
barnsteen gouden
gouden water
water van
van een
een
diep meer
meer bij
bij het
het avondschemeren.
avondschemeren.
-— Je ziet er zwak uit
uit Natascha.
Natascha.
kan wel, zei
zei ze
ze schouderschokkend.
schouderschokkend. Ik
Ik slik
slik weer
weer staal
staal en
en
-— Dat kan
slaappoeders.
nerveus ....
-— Wat scheelt er aan?
aan? Ben je ziek....
ziek•••• nerveus....
m'n ziel
ziel bloedloos
bloedloos is.
is. Ze
Ze
-— Bloedarmoede.
Bloedarmoede. Ik
Ik hou 't er voor dat m'n
lachte
melancholiek. M'n
M'n. hersens
hersens werken
werken 's nachts
altijd door
door
lachte melancholiek.
nachts altijd
morgens lui
lui en
en
als
een dol
geworden motor.
motor. Nou, dan
dan ben
benikik's
als een
dol geworden
's morgens
slaperig.
ook al
al
-— Wat
hindert je, schat?
schat? vroeg
hij dringend. Word jij nu ook
Wat hindert
vroeg hij
zwaar
muizenissen over
over boord!
boord! Hij
Hij
zwaar op
op de hand?
hand? Kom toch! Gooi die muizenissen
streelde
haar bovenarm
bovenarm en gleed
gleed met
met zijn zachte
droge
streelde nu haar
zachte warme droge
.hand
wang.
.
hand over haar hah.
hals en wang,
Zij
haar wangen
Toen greep
greep zij
:d;
Zij trilde
trilde even, haar
wangen kleurden bloesemrose. Toen
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de verleidelijke
hand en
en zoende
zoende die
die lang
lang en
en met wellust.
de
verleidelij ke hand
wellust. Maar dan
vroeg ze
ze met volle vaste stem:
vroeg
Zeg me
me nu eens eerlijk
eerlij.k waarom je gekomen bent. Zij
Zij keek
keek hem
hem
- Zeg
onbeschroomd in
in de oogen.
oogen.
onbeschroomd
Hij weifelde.
weifelde. Zou
Zou hij
hij haar alles
alles zeggen,
zeggen, hier
hier in
in die
die huiskamer waar
Hij
waar
de portretten hingen
de
hingen van
van haar
haar vader
vaderen
enmoeder,
moeder,der
dergrootouders?
grootouders?
Dorst hij het
het te wagen om haar hier
hier van zijn dronken
dronken droomen
droomenen
eneroeroDorst
tische fantasieën
fantasieën te
te vertellen?
vertellen? In deze kamer
tische
kamer waar
waar zij
zij op
op den
den schoot
schoot
van haar moeder leerde bidden
bidden en
en babbelen?
babbelen? Hij
Hij aarzelde.
aarzelde. Een
Eengolf
golf
van sentimenteelheid leek
leek zijn
zijn begeerte
begeerte en
en hartstocht
hartstochtweg
wegtetespoelen.
spoelen.
Hij loochende
loochende het
hetware
waredoel
doelen
enzei
zeigegeHij zag alles in een valen mist. Hij
dwongen vroolijk:
dwongen
uithouden
-— Om jou weer
weer te zien,
zien, liefste.
liefste. Ik kon
kon 't niet langer uithouden
zien •••• 'k wou je
.... ik
••••je •••• bebezonder jou. Ik moest je zien....
je stem
stem hooren
hooren...,
ik....je....
wonderen....
wonderen
••••
-— Aj!
je er
er maar
maar zoo
zoo bij.
bij.
Aj! zei
zei ze
ze of
of ze
ze zich
zich prikte.
prikte. Dat laatste plak je
Dat meen
Dat
meen je
je niet
niet en
en kun
kunjejeook
ookniet.
niet.Wat
Watwas
wasdat
daterernaast.
naast.Nee!
Nee!zweer
zweer
nu as je blief niet. 't't Geeft
Geeft niemendal.
niemendal. 't Hindert
Hindert niet.
niet. Zwijg
Zwijg nu
nu maar.
maar.
In godsnaam
godsnaam zeg
zeg nu
nu niets
nietsmeet.—
meer •••• Bewonderen!
Bewonderen! herhaalde
herhaalde ze
zescham
schamper en lachte hysterisch.
hysterisch.
hun
Toen zwegen ze beiden angstig om het verloren
verloren paradijs
paradijs van hun
zonstralende stemming.
klok,
zonstralende
stemming. Zij
Zij hoorden
hoorden het
het zware
zware ti~ken
tikken van de klok,
een speeluurwerk liep af, rinkelende
rinkelende klankjes
klankjes tinkelden
tinkelden lustig
lustig door
langen gang.
gang. Zij
Zij zwegen.
zwegen. Het
Hethooggestemde
hooggestemde gekweel
gekweel van
van een
een
den langen
zanglijster klonk in den tuin.
tuin.
in een
een breeden
breeden zetel.
zetel. Inert
Inertlalagen
marmer
Natascha lag leunend
leunend in
gen haar marmer
handen in
in den
denschoot.
schoot.Zij
Zijvoelde
voeldeeen
eendoodelijke
doodelijkemoeheid
moeheidover
over
witte handen
Liefstwas
wasze
zeingeslapen.
ingeslapen. Waar
Waar dienden
diendenalle
alle
waren. 't'tLiefst
haar denken waren.
zij zijn
zijnleugen
leugenniet
nietvoor
voorlief
liefgenomen?
genomen?Zij
Zij
toe? Waarom
Waarom had
hadzij
woorden toe?
hij van
van haar
haarbegeerde.
begeerde.Maar
Maarwaarom
waaromdan
dandie
diesuffe
suffe
wat hij
wist immers wat
wanhopige zelfbedrog,
zelfbedrog, dat
datkwetsende
kwetsendewantrouwantrouschijnheiligheid, dat wanhopige
zij dan
dan een
een prooi
prooi die
dieop
opsluipwegen
sluipwegenbetrapt
betraptenenovervallen
overvallen
Was zij
wen. Was
angst? Kon hij
hij niet
nietroyaal
royaal voor
voor zijn
zijn bebemoest worden? Waarom die angst?
Entoch
tochdiep
diepininhaar
haarziel
zielverheugde
verheugdezij
zijzich
zichover
overzijn
zijn
uitkomen.En
geerte uitkomen.
zag hoe
hoe hij
hij leed
leed onder
onder die
dieworsteling.
worsteling. Toen
Toenkeerden
keerden
kuischheid. Zij zag
haar blikken
blikkennaar
naarden
dentuin.
tuin.Ze
Zezag
zagde
dezonstralen
zonstraiengevangen
gevangenininde
deronde
ronde
haar
der zonnebloemen
zonnebloemen en
en dacht
dacht na
naover
overhet
hetschaterend
schaterendlachend
lachend
harten der
der asters
asters en
endahlia's
dahlia'sininhet
hetdansend
dansendtrillende
trillende
stofgoud
kleurfestijn der
stofgou
d.
Een schaduw
achterover den polsterpolster-·
schaduw overlommerde
overlommerde haar.
haar. 't't Hoofd achterover
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rand geleund
geleund liet
liet zij
zij zich
zich zoenen
~oenen op
op den
den mond
monden
ende
deoogen.
oogen.Zij
Zijademademde zacht
~acht en tevreden;
tevreden; als
als een
een slapend
slapendkind
kindglimlachte
glimlachtezij.
zij.
~ag zij
zij Henk
Henk bevend
bevend en
entrillend,
trillend,doodsbleek
doodsbleek
Toen
opkeek zag
Toen zij opkeek
oogen gluurden,
tenden adem
adem voor
voorhaar
haarstaan.
staan.Haar
Haaroogen
gluurden,passief
passieftusschen
tusschen
de lange wimpers. Haar mond stond als
als een granaatroode
granaatroode kelk
kelk open.
open.
Zij
~g hoe zijn
~ijn neusvieugels
neusvleugels trilden, hoe hij
hij den
den geur
geuropsnoof,
opsnoof, hoe
hoe
Zij zag
~enuwachtig ~ijn
beefden, hoe
hoe donker
donker dronken
dronkenzijn
zijnwijd
wijdgegezenuwachtig
zijn handen beefden,
sperde oogen blikten.
blikten.
~ich overbuigen. Maar iemand
iemand rammelde
rammelde aan
aan
Opnieuw
Opnieuw wilde
wilde hij
hij zich
de deurkruk. Hij
Hij hoorde
hoorde tante's
tante'sstem
stemininden
dengang
ganguitvaren
uitvarentegen
tegende
de
meid in de keuken.
keuken. Daarna
Daarna trad
tradzij
zijschoorvoetend
schoorvoetendbinnen.
binnen.
Natascha zat
~at weer met
met dien
dienkinderlij
kinderlijken
schuldloo~en lach
lach recht
recht
ken schuldloozen
~ei ze
~e luid:
luid:
op in den grooten stoel. Met
Met kalme
kalme stem
stem zei
-— Ik hou'
hou' niet
niet van
van Wedekind.
Wede kind. Zijn
Zijn werk
werk lijkt
lijktme
me zoo
~oo on-af.
on-af. WanWànhe~ spel ten einde is denk
denk je:
je: daar
daar komt
komtnog
nogeen
een bedrijf.
bedrijf.
neer het
~ei Henk nerveus
nerveus lachend. Maar dat
dat speelt
speelt
-— Dat komt dan ook,
ook, zei
In 't leven
Hij liep
liep met
met
op een andere plaats. In
leven ~ie
zie je de laatste acte. Hij
gla~en tuindeur.
.
kleine
kleine passen
passen voor de breede glazen
tuindeur.
Tante scharrelde
scharrelde in een kast, nam er een
een doos
doos uit
uit en
en vroeg
vroeg stilstilstaand bij de open deur:
of liever
liever koffie.
koffie.
- Willen jullie niet een kop
kop lekkere
lekkere chocolade....
chocolade •••• of
jij Henk?
Henk?
- Koffie,
Natascha •••• en jij
Koffie, riep Natascha...,
~achtjes.
- Ja,·
koffie antwoordde hij en
en grinnikte
grinniktezachtjes.
Ja; koffie
Hij zat
~at weer en beschouwde Natascha die loom en mat,
mat, de
de knieën
knieën
achterhoofd,weggedoken
weggedokenin
inden
den
gekruist, de handen
handen gevouwen
gevouwen om 't'tachterhoofd,
leunstoel
volgde met vleiende
vleiende blikken de soupele
soupele lijn van
van
leunstoel lag.
lag. Hij
Hij volgde
wreef en kuit,
kuit, de
de vaasvormige
vaasvormige ronding
rondingder
derdijen
dijenals
alsmet
methanden
handenglad.
glad
gestreeld onder den rok
rok van
van donker
donker groene
groene crepe
crepede
dechine,
chine,de
desmachsmachtend dunne
dunne taille,
taille, de
de ontplooiende
ontplooiendebuste
busteininde
dereseda
resedakleurige
kleurigeblouse
blouse
met het doorzichtige
doorzichtige chiffon
chiffon om den ivoor
ivoor harden
harden hals.
hals. Was
Was alles
alles
~j11Sbegoocheling, vermooide
zijn begeerten
begeerten
zinsbegoocheling,
verm,00idehijhijhaar
haar slechts
slechts om
om zijn
hooger
doen steigeren?
steigeren?
hooger te doen
~ou. Zij
Zijwas
was
Natascha overpeinsde
nu leiden
leiden zou.
Natascha
overpeinsde waarheen
waarheen dit
dit spel nu
nieuwsgierig
nieuwsgierig over
over de
de ontknooping.
ontknooping. Zou hij
hij den moed hebben om het
"dat
bij~ondere" aan
aan haar
haar tete vragen.
vragen. Welke
Welke kronkelpaden
kronkelpadenzou
~ou hij
hij nu
nu
„dat bijzondere"
weer inslaan om dat dom
dom eenvoudige
eenvoudige doel
doel te
te bereiken?
bereiken?
bij~ondere voor
voor haar
haar zoo
~oc weinig
weinig
Voelde
dit bijzondere
Voelde en
en zag
zag hij
hij dan
dan niet dat dit
te beteekenen had? Wat zij
zij verlangde
verlangde stond daar
daar torenhoog
torenhoog boven
boven
korte stonden. Dat
Dat het
het
uit. Dit was een edel spel der ~innen
zinnen durend korte
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waartoe een
een man
man en
en eene
eene vrouw
vrouw in 't leven konden
hoogste waartoe
konden komen.
komen.
Het binnen
binnen treden
treden in
in de
dewonderlijke
wonderlijke paradijs
paradijs tuinen
tuinen van
van het
het gedachgedachten leven. Het
Het saam
saam door
door voelen
voelen der
der onaardsche
onaardsche schoonheden,
schoonheden, het
het
van leed
leed en smart,
peilen van
smart, het
het liefhebben
liefhebben van
van kinderen
kinderen om de
de liefde
liefde
van man en
en vrouw.....
vrouw..... Ik
Ikwordt
wordt sentimenteel
sentimenteel dacht
dacht ze
ze en
en er
er glansde
glansde
spot in haar
haar oogen toen ze Henk
Henk hoorde
hoorde vragen:
vragen:
- Waar
zijn.
Waar kunnen
kunnen we alleen zijn.
Zij lachte
Zij
lachte zacht.
zacht. Ze
Zezouden
zoudenelkaar
elkaarkrijgen
krijgen de
de twee
tweeverliefden.
verliefden.
Turend tusschen
Turend
tusschen de
de vluchtige
vluchtige vlinder
vlinder schaduw
schaduw der
derwimpers
wimpersant=
ant':'
woordde zij
zij langzaam:
langzaam:
- Dat weet ik
ik heusch
heusch niet
niet jongen.
jongen.
- Zou je hier
hier weg
weg kunnen?
kunnen?
- Nog
al moeielij
moeielijkk....
•••• maar ik
ik kan
kan het
het probeeren.
probeeren.
Nog al
- Kom naar
naar de stad zei
zei hij.
hij. Kun
Kun je
je niet
nietiets
ietsverzinnen?
verzinnen?
- Dat zou wel kunnen.
kunnen.
- Dan vertrek
vertrek ik
ik morgen.
Waaromzoo
zoospoedig.
spoedig. Is
Is er
er zoo'n
zoo'n haast
- Waarom
haast bij zei
z.ei Natascha
Natascha ververwonderd.
--- Nee
Nee - dat niet.
••• of
of later....
later .... als
als jij
jij niet
niet wil.
wil.
niet....
---- 't Is
Is nn
nnzoo
zoomooi,
mooi,zei
zeizezehalf
halfluid
luidenenkeek
keekdroomerig
droomerignaar
naarHenk
Henk
en dan den bloementuin
bloementuin in.
in. Deze
Dezestonden
stondenkomen
komennooit
nooit meer
meer terug,
terug,
meer, denk
denk daar
daar aan.
aan.
jongen, nooit meer,
- Altijd
•••• eiken
eIken dag,
dag, als
als jij
jij maar
maar wil.
wil.
Altijd....
--- Hoe
Hoedan,
dan,vroeg
vroegze
zeplotseling
plotselingopgewekt.
opgewekt.
- Als we getrouwd
getrouwd zijn
zijn zei
zei hij,
hij,maar
maar zijn
zijn stem
stem klonk
klonk haperend
haperend als
als
de
bijna afgeloopen
afgeloopen klok.
klok.
Øe belslag van een bijna
- Dat doe
doe jij
jij niet jongen,
jongen, meende
meende Natascha
Natascha schamper.
schamper.
- Wanneer jij
ookweer
weeraarzelend.
aarzelend.
jij maar
maar wil, antwoordde hij ook
- Zal ik je
je dan
wachten tot....
tot ....
dan maar
maar laten
laten wachten
Hij keek haar
aan en zweeg.
zweeg.
haar met
met hondenoogen aan
- Arme
spottend, wat
wat heb ik je
je er
er daar
daar in
in laten
laten
Arme jongen,
jongen, zei
zei ze spottend,
loopen. Echt! zoo bedoelde
bedoelde ik
ik het
het niet.
niet. Zit nu
nu maar
maar niet zoo diepzinnig
te kij
kij ken. Ik zal je niet aan je woord houden.
zinnig te
Hij zat als een betrapte
betrapte leugenaar
leugenaar op
op zz'nn stoel in gedwongen moeiemoeielijke
Schaamrood vlekte zijn kaken.
kaken. Was
Was hij dan
dan zoo
zoo de
de
1 jke houding.
houding. 't Schaamrood
mindel
~ dier
vrouw?Was
Washaar
haargeest
geestzoo
zoofijn
fijngeslepen
geslependat
dathij
alseen
een
mindei dier
vrouw?
hij als
kristallen kelk
kelk de
de klank,
klank,zijn
zijngedachte
gedachteresonneerde
resonneerde?
?•.
--

---

'
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motregen sijpelde als zweetdroppels
zweetdroppels langs de bewasemEen druilige motregen
bewasemde treinvensters.
treinvensters. Een
Eenklamme
klammekille
killemist
mistrookte
rookteover
overdedeleeggegraaide
leeggegraaide
zwarte aarde.
In een
eert hoek van den coupé zat Henk,
Henk, levensmoe, zonder
zonder één zinnezinnelijke gedachte. Telkens
Telkens wilde
wilde hij
hij zich
zich voorstellen
voorstellen hoe
hoe Natascha
Nataschazou
zou
zijn alleen
alleen met hem in de
de eenzame
eenzame kamer
kamer van
van het
het hotel.
hotel. Maar
Maarvoor
voor
zijn geloken oogen doemde slechts een melancholiek
melancholiek stil wezen
wezen op,
op,
dat hem met
met om-lommerde
om-Iommerdeweemoedige
weemoedige oogen
oogen aanblikte.
aanblikte.Zoo
Zoozag
zaghij
hij
haar in de huiskamer
huiskamer zitten,
zitten, turend
turendnaar
naarhet
hetlage
lagegrauwe
grauwezwerk
zwerkdat
dat
als een versleten vervuild zeil over het grijze
grijze dorp
dorp hing.
hing.Hij
Hijzag
zaghaar
haar
alleen
twee meewarige
meewarige ouden. Alleen
Alleen door
door het
het huis
huisgaan,
gaan,de
de
alleen bij de twee
doelloos in
in de ruimte schouwend. Altijd
Altijd wachtend
wachtend op
op een
eentoetoeoogen doelloos
vallig
kwam. Hoe
Hoe vertwijfelend
vertwijfelend moede
moede kon
kon ze
ze naar
naar
vallig geluk
geluk dat niet kwam.
buiten turen
turen met
met droge
droge oogen,
oogen, zinnend
zinnend over
over het
het leven,
leven, de
de liefde,
liefde, de
de
eeuwigheid
haar bed
bed opstond
opstond met
met
eeuwigheid en
en de
de gelukkig
gelukkig dood.
dood. Hoe
Hoe ze
ze uit haar
den nieuwen geeuwend grijnzenden dag onmiddellijk voor haar blikblikken. Hij zag haar huishoudelijke dingen doen om de tergende sarrensarrende verveling te verschalken. Naar
Naar de
de klok
klokturen
turenwier
wierwijzers
wijzersvoortvoortslopen, een boek
boek openslaan,
openslaan, lezen,
lezen, geeuwen,
geeuwen,weer
weernaar
naarde
deklok
klokkij
kijken
ken
en dan
dan thee
thee schenken.
schenken. Hij
Hij zag
zag haar
haarvoor
voorde'
deblinkend
blinkendwortelnoten
wortelnoten
hetbrooze
Sèvres betasbetaskast staan, het blauwe
blauwe faience
faience bekij
bekijkend,
kend, het
brooze Sévres
tend met
met de
de delicate vingertoppen
vingertoppen of
of bladeren
bladerell in
in oude
oude folianten....
folianten ....en
en
in 't warme gouden schijnsel
schijnsel
weer
Hij zag
zag haar
haar in
weer naar
naar de klok turen. Hij
der petroleumlamp tusschen vader
vader en
en tante
tante aan
aantafel
tafelzitten.
zitten.Hoorde
Hoorde
haar stem zoet vloeiend vol geluid vage antwoorden
geven op ondoorondoor":
antwoorden geven
En volgde
volgde haar
haar weer
weer naar
naar haar
haarslaapkamer
slaapkamerwaarheen
waarheen
dachte vragen. En
en
ze langzaam met tegenzin ging.
ging. Hoe
Hoe ze
ze zich
zich ontkleedde,
ontkleedde,lusteloos
lusteloosen
moede.
blinde buurtvenster
buurtvenster keek
keek en
ende
degordijn
gordijnVet
Eet
moede. Hoe ze naar het blinde
neerrollen. Het kleine
kleine horloge
horloge opwond,
opwond, de
de wijzertjes
wijzertjes voor
voor zette
zette dan
dan
In bed
bed stapte,
stapte, zuchtend
zuchtend wakker
wakker lag,
lag, uur
uur en
en
duurde de nacht korter.
korter. In
half uur tellend,
tellend, luisterend
luisterend naar
naar het
het vlijtig
vlijtig tikken
tikken van
van het
hetwekkerwekkerklokje. Hoe ze radeloos gemarteld door slapeloosheid dan maar
maar weer
weer
in te
te
een dubbele dosis broom slikte om ten leste
leste inert
inert als
als een
een doode
doode in
•••• En weer
weer een nieuwen dag met oude
oude verveling....
verveling •••. suffe uren
uren
slapen
slapen....
en versleten klokkeklanken.
klokkeklanken.
Maar dan twijfelde hij
hij weer
weer aan
aan zijn
zijn grauwe
grauwe voorstelling.
voorstelling. Zou
Zouhaar
haar
leven wel zoo eentonig wegkwijnen? alles wel zoo grijs zijn als hij zich
zich
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verbeeldde? Kwamen er geen zonlichte dagen met kleur, genot en afwisseling? Verschenen er geen
geen kwasie verliefde mannen
mannen en jongens,
jongens,
slimme handige vriendelijke collega's
collega's die Natascha verlangden en de
Korn! dat suffe peinzen over haar grijze leven was toch
hinvelijksgift? Koml
hûwelijksgift?
hij dan minder gewel heel benepen. Ieder
Ieder droeg zijn eigen leed. Had hij
leden. Waren de dagen voor hem vol stralend geluk geweest.
Voort snelde de trein de stad tegemoet
tegemoet waar
waar hij met Natascha saam
zou zijn. Daar aan alleen wilde hij
moest een mensch
hij denken. Sterk moest
om
zijn
de
zonnezijde
van
het
leven
te
zien
slechts
en te genieten. De
verkwijnden
zwakken ver
kwijnden in leed en zelf gebeeld verdriet.
verdriet.
Zij konden en zouden gelukkig zijn.
zijn. Niet lang, niet uren en dagen,
maanden jaren. Even vervelend
vervelend' als
als 't liedje zou dat huiselijke geluk
Een slap steeds
worden. Een
steeds verdund
verdund aftreksel. Trouwen-trouwen -—
vroeg hij zich af. Hij tuurde door het bewasemde venster naar
naar buiten.
Nee, overlegde hij, een kort geluk en de eeuwige gelukkige herinne•••• Je bent een ploert, zei hij.
hij.
ring
ring....
NATHALIE.

Een dag na het vertrek van Henk
Henk had
had zij
zij haar
haar vader
vader koel
koel en
en rustig
rustig
eens naar
naar de stad zou
zou gaan
gaan om
om den
den dokter
dokter te
te raadraadgezegd, dat zij nog eens
plegen. Zij sliep weer slecht
slecht en
en de
de poeders
poeders brachten
brachten geen
geen baat.
baat. Op
Op de
de
gaf ze
ze korte
korteklare
klare antwoorantwoormeelijdende zorgelijke
zorgelij ke vragen der ouden gaf
den.
Zij deed
deed haar
haar dagelij
dagelijksche
bezigheden even
even gewoon
gewoon en
en apathisch
apathisch
ksche bezigheden
als alle voorgaande
leunstoel
voorgaande dagen.
dagen. Dan zat zij
zij lange stonden in den leunstoel
bij
tuinraam, met een boek
boek in
in den
denschoot.
schoot.
bij het breede tuinraam,
in haar
haar nabijheid
nabijheid toefde, meende
meende zij
zij het
hetgansche
gansche
Zoo lang Henk in
zij alleen
alleen met
met
spel als een diepe
diepe en
en klare
klare vijver
vijver te
te doorzien.
doorzien. Maar
Maar nu
nu zij
haar
ondoorzichtig.
haar eigen
eigen gedachten te rade ging, leek alles troebel en ondoorzichtig.
meisjesachtig onbaatzuchtig
onbaatzuchtig geweest?
geweest? om
om hem
hem
Waarom
Waarom was
was zij
zij zoo meisjesachtig
gelukkig te maken?
maken? Waaruit bestond dat geluk?
geluk? In
In haar
haar overgave....
overgave ••••
in het
het uitvieren
uitvieren van
van hun
hun beider
beider zinnen....
zinnen •••• Maar
Maar wat
wat dan?
dan? Wat
Wat zou
zou
zij
zoo
lang
daarna
komen?
Wat
zou
er
overblijven
van
het
geluk
dat
daarna komen? Wat
het geluk dat zij zoo lang
in haar ziel gekoesterd had?
had? Zou er nog
nog een
een schijn
schijn van
van hoop
hoopoverblijoverblijwas?
ven wanneer
wanneer zijn verlangen
verlangen gestild,
gestild, zijn
zijn begeerte
begeertevoldaan
voldaan was?
En opnieuw bedacht zij hoe
hoe goed
goed alles
alles zou
zoukunnen
kunnenzijn
zijnwanneer
wanneer
zij
Henk voor
voor altijd
altijd saam
saam zou
zou blijven.
blijven.
zij met Henk
De
Moeder te worden van de kinderen
kinderen door hem
hem bij
bij haar
haar verwekt. De
vreugde die elke nieuwen
meuwen dag
dag zou
zou baren.
baren. Het
Hetzinnelijk
zinnelijken
engeestelijk
geestelijk
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genot om met hem te
te leven.
leven. Hoe
Hoe goddelijk
goddelij k schoon
schoon zouden
zouden de
de dagen
dagen
Een eindelooze rij van telkens weer nieuwe beelden
beelden doemde
doemde voor
voor
haar starende oogen
oogen op.
op.
Zou zij nu alles, alles verliezen door toe te geven aan zijn puur
puur zinzinnelijk
verlangen? Was
meer in
in hem
hemovergebleven
overgebleven van
van die
die
nelijk verlangen?
Was er
er niets meer
zoete dwaze
ook hartstochtelijke
hartstochtelijke verliefdheid?
verliefdheid? Waren
Warendie
die
dwaze maar toch ook
schoone
eenmaal als
als witte
witte teere
teere bloesems
bloesems in
ineen
eeR
schoone fantasieën
fantasieën nu
nu op eenmaal
vrieskouden voorjaarsnacht, verschrompeld
verschrompeld en
en vernietigd?
vernietigd?
Hoe had zij in
in den
den zomer
zomer gedroomd
gedroomd van
vaneen
eenlandschap
landschapvaag
vaag opopkleurend en nog vager omlijnd in een teer blauwen
blauwen nevel waardoor de
opgaande zon
zon gouds
goudstof
zeefde.En
Entelkens
telkenshad
had ze
ze dan verwacht
opgaande
tof zeefde.
verwacht dat
dat
zij met klare oogen het
het vreemde
vreemde schoone
schoone droomland
droomlandeindelijk
eindelijkininzijn
zijn
goddelijke
zien. Waarom
Waarom zag
zag zij
zij nu
nuslechts
slechtstrootsteloos
trootsteloos
goddelijke pracht zou zien.
grauwe verschieten? Het
Het geraamte
geraamte der
der dingen
dingenals
alshet
hetstaketsel
staketselvan
vaneen
een
kermis bij afbraak?
afbraak?
Eerst had zij
zij Henk
Renk slechts
slechts vergeleken
vergeleken bij
bij de
de andere
andere jongens
jongens en
en
mannen die zij vluchtig
vluchtig sensueel
sensueel verliefd gekend
gekend had.
had. Toen
Toenwas
waserer
iets in haar
haar ziel
ziel ontbloeid
ontbloeid waarvoor
waarvoor zij
zij geen
geen verklaring
ver klaringwist.
wist.Liefde,
Liefde,
had zij gezegd.
gezegd. Liefde?
Liefde? Verlangen
Verlangen naar
naar een
een kind,
kind,een
eenonweerstaanonweerstaanbaar verlangen om bevrucht te
te worden
worden door
door dien
dieneenen
eenenuitverkoren
uitverkoren
man. Moedertje te spelen over
over hem en
en zijn
zijn kinderen.
kinderen. Zij
Zij wilde
wilde met
met
hem trouwen. Was dit
dit baatzucht,
baatzucht, verdacht
verdachtegoisme?
egoisme? Maar
Maar ze
ze had
had
hem toch ook zinnelijk begeerd. In
Inzwoele
zwoele zomernachten
zomernachten met
metuitgeuitgestrekte armen en trillend
trillend lichaam
lichaam naar
naar hem
hem verlangd.
verlangd. Ze
Ze had
hadtoch
toch
dagen en weken
weken geestelij
geestelij k overspel met hem bedreven tot
tot ze
ze in weerweerzin de droomen en haar
haar ziel
ziel en
en lichaam
lichaam verfoeid had. Hoe
Hoe had
had ze
ze in
in
nachten
gesmeekt om verlossing
verlossing van
van die
die tergende
tergendedroombeelden.
droombeelden.
nachten gesmeekt
En toen was
was er klaarheid
klaarheid gekomen.
gekomen. De
De goud
gouddoorstraalde
doorstraalde blauwe
blauwe
nevels
die over
overhet
hetdroomschoone
droomschoone landschap
landschap zweefden
zweefden waren
waren door
door
nevels die
een
frissehen morgenwind
morgenwind uiteen
koel lag
lag de
de
een frisschen
uiteen gedreven.
gedreven. Naakt
Naakt en koel
vruchtdragende
aarde als
als een
een glanzend
glanzend schoon
schoonvrouwenlijf
vrouwenlijfvoor
voor haar
haar
vruchtdragende aarde
starende oogen.
oogen.
Eindelijk
weer terug.
terug. Zoo
Zoo groot
grootwas
was haar
haarvreugde
vreugdegegeEindelijk was
was Henk weer
weest dat zij naakt voor
voor hem
hem gedanst
gedanst had.
had. Dien
Dienstormnacht
stormnachthad
hadzij
zij
zijn heete begeerte schrodend
ijzel' op haar
haar huid
huidvoelen
voelen
schroeiend als wit gloeiend ijzer
branden. Dien
Diennacht
nachtreeds
reedswas
washaar
haarovergave
overgavemet
metzin
zinen
enziel
ziel geschied.
geschied.
branden.
Dat was
was de
de volkomen
volkomen bevrediging
bevrediging geworden
geworden van
vanhaar
haarnachtelij
nachtelijke
ke
droomvisioenen.
Kon zij haar lichaam
lichaam nog
nog schaamteloozer
schaamte100zer prijsgeven?
prijsgeven? Aan
Aan den
dengiegie~jn.
zijn.

14
2214

NARREN-LIEFDE

renden stormnacht, aan
aan zijn
zijn krankzinnige
krankzinnige blikken,
blikken, aan
aan zijn
zijnlijf
lijfdat
dat
rillend van verlangen spron,gbereid
sprongbereiddierlij
dierlijkk om eindelij
eindelijke
ke bevrediging
bevrediging
raasde?
Wat nu nog gebeuren
gebeuren moest
moest was
was alles
alles ordinair.
ordinair. Waarom
Waarom verlangde
verlangde
zij
hij die daad van haar.
haar. Was
Was hij
hij dan
dan toch
toch slechts
slechtsals
als de
de anderen
anderendie
diezij
gekend had? WaS
erotische lusten?
lust~n?
Was zij
zij niets meer waard dan een beetje erotische
Een omhelzing en dan adieu?
adieu?
en de
debevrediging...
bevrediging••••, de
de koele
koele rust....‘
rust •••• '
Zij
dat verlangen....
verlangen •••• en
Zij kende dat
soms de reactie pijnlijk en
soms
en gevolgd
gevolgd door
door een
een weerzinwekkende
weerzinwekkende ontontIn
nuchtering. Maar
Maar de
de daad?
daad? Was
Was die
die gemeen?
gemeen? De handeling slecht? In
liefde
natuur voorschreef,
voorschreef, dictatoriaal
dictatoriaal
liefde alleen?
alleen? Waarom
Waarom moest
moest wat de natuur
beval, omhangen worden met klatergoud,
klatergoud, moraal
moraal verzinsels
verzinsels en dichdichterlijke phrases? Waren mannen en vrouwen
vrouwen niet
niet geschapen
geschapen om
om nanatuurwetten te vervullen?
vervullen? Spraken
Spraken de
de bloemen
bloemen van
van zedelijkheid
zedelijkheid en
en
moraal wanneer zij zaad over de aarde strooiden?
strooiden?
nagedacht en
en er
erten
tenslotte
slotte
Zoo dikwijls
dikwijls had zij over die begrippen nagedacht
Wasofofhaar
haarzinnen
zinnenverstard
verstard
vrede mee gesloten....
gesloten ••.• maar hoe nu? 't'tWas
waren. Geen passie en geen
geen lusten hitsten
hitsten haar
haarheete
heetebloed
bloedop.
op.Wat
Wat
gaf haar dit zeurig denken.
denken. Het
Hetleven
levenvroeg
vroegom
omdaden.
daden.Als
Alszij
zij 't geluk
deelachtig
omdeelachtig wilde
wilde worden,
worden, dan
dan moest ze met slim overleg Henk omzij schandelijk.
schandelijk.
strikken. Maar
Maar die
dieoverweging
overweging vond
vond zij
Suf geprakkizeerd stond ze op, dwaalde
dwaalde door den
den tuin
tuin of
ofliep
liep naar
naar
haar slaapkamer
slaapkamer om
reisbenoodigheden in
Tot driedrieom de reisbenoodigheden
in te
te pakken.
pakken. Tot
nachthemd reeds
reeds verwisseld.
verwisseld. Lachend om
om haar
haar
maal
maal toe
toe had zij het nachthemd
vrouwelijke
batisten chemise
chemise met
met een
een
vrouwelijke behaagzucht
behaagzucht had
had zij
zij de fijne batisten
bleek lila
dunne kant
kanttegen
tegenhet
hetlicht
licht
lila zijden
zijden lint versierd. Zij had de dunne
ze
gehouden en zachtjes met heur hand
hand gestreeld.
gestreeld. In
Inden
denspiegel
spiegelzag
zagze
haar vroolijke oogen blinken
blinken van heimelijk
heimelijk verlangen.
verlangen. Een
Eenzalig
zalig warm
warm
gevoel
als een
een bloedstroom,
bloedstroom door haar
haar lichaam.
lichaam.
gevoel van
van weelde welde ais
Zij
maar gelaten
gelaten aan
aan den
denstroom
stroomovergeven.
overgeven. Zij
Zij voelde
voelde
Zij zou zich maar
geen
om haar
haar eigen
eigen lot
lot tetebesturen.
besturen.Alles
Allesscheen
scheenook
ook
geen kracht meer om
Erwas
wasgeen
geenwil
wiltoe
toenoodig.
noodig.
zonder tweestrijd te
te kunnen
kunnengeschieden.
geschieden.Er
Zoo maar stilletjes en zachtjes geest en lichaam laten drijven. En
En dan
dan
rustig zinken,
zinken, om
om voor
voor goed
goed af
af
misschien in een koel glashelder water rustig
te zijn van al die nuttelooze pogingen iets van zich zelf te maken
maken en
ea
richting te geven
geven aan
aan de
de bandelooze
bandelooze stroomingen
stroomingenen
endraaikolken
draaikolkenvan
van
haar gedachten.
Zoo
verlepte de
de dadenlooze
dadenlooze dag
dag ininhopelooze
hopeloozebeschouwingen.
beschouwingen.
Zoo verlepte
plotselingweer
weer
Maar toen het
het licht
licht in
in de
dekamer
kamerbrandde
branddevoelde
voeldezezeplotseling
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een groote blijdschap in zich oplachen. Als zong
zong daar
daar binnen in
in haar
haar
geest een nachtegaal
dacht ze over
geest
nachtegaal zoo verheugd
verheugd dacht
over het
het weerzien
weerzien van
van
morgen. Zij
begon aandachtig
aandachtig het
het
Zij nam Verhaeren's
Verhaeren's schoonste
schoonste boek en begon
sublieme
lezen:
sublieme vers
vers te lezen:
„je ne
"Je
ne raisonne
raisonne pas,
pas, et
et ne
ne veux
veuxpas
passavoir....
savoir ••••
Zij
gedicht en
en sloot
sloot dan
dan de
deoogen
oogenen
enherhaalde
herhaalde
Zij herlas
herlas het
het zoete gedicht
fluisterend zacht telkens weer de
fluisterend
de woorden:
woorden:
„Soyons simples
simples et
et bons —
"Soyons
Zoo was,
zoo
kon
het
leven
niet
moeielijk
Menschen maakten
maakten
was,
moeielijk zijn. Menschen
het wrang
wrang en bitter,
bitter, leelijk
leelijk en
en afstootend.
afstootend.
Maar
Henk een
een mooi
mooi nieuw
nieuw leven
levenopbouwen.
opbouwen. Alle
Alle
Maar zij
zij zou
zou met Henk
dagen en alle nachten met hem. In de
de eigen
eigen woning
woningmet
metde
dedingen
dingendie
die
ze beiden
Met
beidenmooi
mooivonden,
vonden, met
met de
de boeken die ze beiden liefhadden. Met
de kinderen die zij zouden koesteren
koesteren en
en 'Opvoeden.
opvoeden.
In dat gelukzalige
gelukzalige blije
blije verschiet
verschiet zag
zag ze
ze de
deavonden
avondenwaarin
waarin het
het
lamplicht
de rustige
rustige nachten
nachten diep
diep donker
donker
lamplicht goudig
goudig straalde,
straalde, zag
zag ze
ze de
blauw met flonkerende
blauw
flonkerende sterren.
sterren.
En weer las zij met half
half geloken
geloken oogen:
oogen:
tt
„Heures du matin
"Heures
matin clair"
clair „Heures
"Heures d'après
d'après midi",
midi",
Heures superbetnent
Heures
superbement et doucement
doucement dues—.
élues ••••
(Wordt vervolgd)
(Wordt
vervolgd)
G. J.
J. M.
M.SIMONS.
SIMONS.
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IV
SUBJECTIVISTEN,
SUBJECTlVISTEN, EVENWICHTIGEN,
EVENWICHTIGEN,OBJECTIVISTEN.
OBJECTIVISTEN.

In Van
Deyssel en
en Gorter hebben
Van Deyssel
hebben wij
wij de
de uiterste,
uiterste,de
desubjectieve
subjectieve
Va.
richting van de Tachtiger
TachtigerBeweging
Beweging voldoende
voldoende gekarakteriseerd.
gekarakteriseerd.Van
richting
kan men
men zeggen,
zeggen, dat
dat zij
zij aanvankelijk
aanvankelijk niet
niet van
van de
de eigen
eigen perperbeiden kan
soonlij kheid
kheid uitgingen,
uitgingen, maar
maar hun
hun aandacht
aandacht richtten
richttenop
op het
het leven
leven buiten
buiten
de, Gorter in zijn
in Een
Een Lief
Liefde,
zijn episch
episch gedicht
gedicht Md.
Mei.
ik, van Deyssel
Deyssel in
het ik,
Maar de felle drang van het
het nieuwe
nieuwe leven,
leven, de
de opdringende
opdringendeveelheid
veelheid
indrukken enkel
en kractit
kracht van indrukken
enkel uit
uithet
hetzintuigelijke
zintuigelijkeleven,
leven,bewerkten,
bewerkten,
het perperdat die aandacht al spoedig zich verengde en verinnigde tot het
soonlij kealleen,
alleen,tot
tot alal het verbijsterend
dat in den
den
soonlijke
verbijsterend wonderlijke,
wonderlijke, dat
eigen geest te beleven
beleven viel.
viel. Betooverd
Betooverd door
door de
de kleurige
kleurige volheid
volheid van
van
zij nog enkel oog voor
voor het
het zelf,
zelf, Van
Van
die innerlijke wereld,
wereld, hadden zij
kindwas
was geweest,
geweest, maar
maar
Deyssel eerst nog voor het
het vroegere, dat hij als kind
weldra ook alleen voor het oogenblikkelijke
oogenblikkelij ke zelf, hoe dit zich gedroeg
en verhield
verhieldin
in het
het geweld
geweld en
en gedaver van de aanstormende
zirtnewereld.
aanstormende zinnewereld.
Zoo werden
kunstuitingen zuiver
zuiver subjectief
subjectief uit
uit kracht
kracht van
van het
het
werden hun kunstuitingen
voorkeurherboren zinneleven,
zinneleven,ofschoon
ofschoon neiging
neiging en verstandelijke voorkeur
—
bij Van Deyssel tenminste
tenminste —
- de
de objectieve
objectieve wereld
wereldhadden
&addengegolden.
gegolden.
Of zullen wij hier liever van lyrisch en episch met de bijbehoorende
term dramatisch spreken? Nog altijd kunnen
kunnen deze
deze onderscheidingen
onderscheidingel'l
dienen, al moeten zij vooral niet te ver doorgevoerd warden,
worden, wil
wil men
men
hen niet weer
weer zien
zien vervloeien.
vervloeien.
beteekenis in
in allen
allen eenvoud
eenvoud en
en oppervlakkigheid.
oppervlakkigheid.
Zie
Zie hier hun beteekenis
buitenDe lyricus brengt zichzelven tot uiting;
uiting; de
de epicus beeldt de buitenwereld
schept
terwiji hij
hij zichzelf
zichzelf tot
tot uiting brengt,
brengt, schept
dramatic us, terwijl
wereld af, en de dramatic
een wereld, die ons even werkelijk aandoet als de gewone. Nader
Nader toetoewel, dat
dat al ons leven gewaarwording is, imziende, weten wij echter wel,
pressie
dieals
als reactie
reactie gevoel
gevoel en
en gedachte
gedachte wekt.
wekt. DaarDaarpressie van
van "buiten'"
„buiten," die
doen in
in kunst,
kunst,gelijk
gelijkin
inalle
alleandere
anderegeestelij
geestelijkheid,
mee moeten wij het doen
kheid,
en de onderscheiding
de
onderscheiding lyrisch,
lyrisch, episch,
episch, dramatisch
dramatisch bestaat enkel in de
kracht en wijdheid
wijdheid dier
dier gewaarwordingen,
gewaarwordingen, van
van dat
datgevoel
gevoel en
en die
die gege-
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dachte bij
bij den kunstenaar,
dachte
kunstenaar, in verband
verband met
met zijn
~ijn aandacht.
aandacht. Voor
Voor de
de
beide lyrische dichters, die wij
wij bespraken,
bespraken, voor v.
v. Deyssel
Deysselen
enGorter,
Gorter,
bestaat
bestaat de buitenwereld slechts voorzoover
voor~oover zij
~ij hun
hun machtige
machtige reactie
reactie
wekt. Al hun
hun aandacht
aandacht is op
op de
de verbeeldingen
verbeeldingen en
en gevoelens
gevoelens gericht,
gericht,
het contact
contact met
met die wereld teweeg gebracht.
door het
gebracht. De
Deeigen
eigenwereld
wereldvan
van
gevoel
gewaarwording absorbeert
geheel. Zij
Zij leven
leven naar
gevoel en gewaarwording
absorbeerthen
hen geheel.
dat zijn
~ijn kan,
kan, hebben
hebben wij
wij bij
bij hen
hen erkend.
erkend.
binnen,
binnen, en hoe diep dat
De epicus
epicus daarentegen
daarentegen leeft
leeft naar
nauwkeuriger
naar bbuiten,
uiten, hetgeen nauwkeuriger
zeggen wil, dat
~eggen
dat zijn
zijn aandacht
aandacht blijft
blijft hangen
hangen aan
aan de
de voorstellingen van
van
de buitenwereld,
buitenwereld, door
~ijn gewaarwordingen
gewaarwordingen gewekt.
door zijn
gewekt. Die zijn
zijn dan
zijn buitenwereld
haar vergeet
hij het eigene
eigene in
in engeren
engeren zin,
zin,
buitenwereld en om haar
vergeet hij
z;ijn
afkeer •. Zoo getrouw
getrouw mogelijk
mogelijk bootst
bootst
zijn persoonlijken voorkeur
voorkeur en afkeer.
hij
wereld, na,
na, en
en is niet
niet tevreden
tevreden
hij die
die voorstellingen,
voorstellingen, zijn "objectieve
„objectieve"tt wereld,
vóór het afgebeelde met het voorgestelde zich
zich dekt.
dekt. Tenminste
Tenminsteals
alshij
hij
een echte kunstenaar
kunstenaar is. Het
Het dramatische
dramatische is
is dan
dan de
de samenvatting
samenvatt,ingvan
van
lyrisch en episch. De
De dramaticus
dramaticus heeft,
heeft, als
als de
de lyrische
lyrische dichter,
dichter, al
al zijn
zijn
aandacht
leven door
door de
de buitenwereld
buitenwereld gewekt.
gewekt.
aandacht over
over voor
voor het
het eigen leven
Maar terwijl
terwijl hij
hij dat
dat buiten
buiten zich
zich stelt in beelden,
Maar
beelden, zullen
zullen deze
deze ons
onswerwerke1ijker
dan onze
onzewerkelijkheid
werkelijkheid zelf,
zelf,eenvoudig
eenvoudigomdat
omdat zijn
zijn
kelijker aandoen dan
voorstellingen
zooveel machtiger
machtiger d.i.
d.i.geconcentreerd-levender,
geconcentreerd-levender, zijn
z;ijn
voorstellingen zooveel
dan de onze, die immers
immers onze
onzerespectieve
respectieveobjectieve
objectievewerkelij
werkelijkheden
kheden
beteekenen.
dramatische is dus
dusde
demeest
meestcompleete
compleeteen
enalomalombeteekenen. De dramatische
vattende
menschelijkk hoogste.
hoeveel hartstocht
hartstocht
vattende kunst,
kunst, de rnenschelij
hoogste. Met hoeveel
bedreven,
fel doorgevoerd,
doorgevoerd, zullen lyriek
lyriek en epiek
epiek toch
toch
bedreven, hoe
hoe sterk en fel
altijd eenzijdig blij
blijken,
splitsing der
der persoonlijkheid,
persoonlijkheid,de
de
ken, vanwege de splitsing
eenzijdige aandacht, die hen tot leven
leven bracht.
bracht. Eerst
Eerst daar
daar is de hoogste
hoogste
kunst, bij opperste
opperste menschelij
menschelijkheid,
waar het
het drama
drama heerscht,
heerscht,waar
waar
kheid, waar
de kunstenaars
kunstenaars het
publiek het
het begrijpt
begrijpt en
en geniet.
geniet.
het scheppen
scheppen en hun publiek
,

Maar
het niet
niet gebracht,
gebracht, al
al
Maar zoover
zoover heeft
heeft de
de Beweging van Tachtig het
ontbrak het in haar verloop niet aan sporen en soms een
een eersten
eersten aanaanleg van dramatiek.
echter bij
bij
dramatiek. Haar
Haar groote
groote kracht
krachten
en beteekenis
beteekenis lagen echter
het lyrische
het subjectieve
subjectieve en
enobjectieve.
objectieve.
lyrische en
en epische,
epische, of wil men: bij het
Van
eerste hebben
hebben wij
wij voldoende
voldoende gezien en komen
komen nu
nu tot
tot de
de
Van het eerste
epiek, voorloopig de kleine,
kleine, die,
die,waarmee
waarmee de
debeweging
bewegingaanving.
aanving.
Netscher en Cooplandt
Cooplandt waren er mee begonnen
begonnen en
en het
het was
was evenevenzeer hun aanleg als bewuste bedoeling,
bedoeling, hun
hunbenadering
benaderingen
enopvatting
opvatting
der
uiterlijke wereld,
verschil vormden
vormden met
metvroegere
vroegere
der uiterlijke
wereld, die
die hier
hier het verschil
schrijvers. Die opvatting,
opvatting, die
die beschouwing
beschouwingwaren
warendan
danhet
hetkarakteriskarakteris-
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tieke der gansche beweging.
beweging. Zij
Zij richtten zich
zich vooral
vooral op
op het
het stoffelijke,
stoffelijke,
omdat het zintuigelijke in deze
deze kunstenaars
kunstenaars het
het sterkst
sterkst werd
werd aangeaangedaan, terwijl
terwijl bij
daan,
bij de voorgangers
voorgangers de zwakkere
zwakkere zinsaandoeningen
zinsaandoeningen niet
niet
tot voorstellingen
voorstellingen werden,
werden, maar
maar in
in algemeene
algemeene gedachten
gedachten over
over de werkelijkheid
kelijkheid verliepen.
De naturalisten
naturalisten onder die jongeren
jongeren bleven dan
dan heel
heel dicht
dicht bij
bij „de
"de
werkelijkheid," wat
wat zeggen wil, dat
werkelijkheid,"
dat zij
zij niet
niet heel
heelveel
veelverder
verdergingen
gingen
eerstegewaarwordingen
gewaarwordingen en
en voorstellingen,
voorstellingen, en zoo
dan hun eerste
zoo scheen
scheenhet,
het,
auteurniet
nietpersoonlij
persoonlijk
of de dingen
dingen zelf
zelfleefden
leefdenin
inhun
hunboeken,
boeken,ofofdedeauteur
k
tusschenbeiden kwam. Wat dan
dan als
als een
een triomf
triomf van
van de
de kunstrichting
kunstrichting
gold, dat het persoonlijke
persoonlijke van
van den
den schrijver
schrijver ganschelij
ganschelijkk schuil ging
ging
leven.
achter, men zou zeggen,
zeggen, de
de directe
directe openbaring van het leven.
Dit directe
den lezer,
lezer, dat
dat de
de
directe - weten wij
wij nunu— beteekent dan voor den
zijn voorstelling
van de
de werkelij
werkelijkver-beelding
van den
den schrijver
schrijver ook
ook zijn
ver-beelding van
voorstelling van
kheid volkomen dekt.
dekt. Dus
Duszuiver
zuiverplastische
plastischeweergave,
weergave,adaequaat
adaequaataan
aan
de voorstelling en daarom zoo suggestief werkende, een
een en
en ander
ander het
het
resultaat van sterke vitaliteit en krachtig
krachtig dichterschap.
dichterschap.Maar
Maar het
hetdeed
deed
zich voor of
of de dingen
dingen der
der werkelij
werkelijkheid
kregen in
in die
die
kheid een eigen stem kregen
kunstenaars, die aldus
aldus het
het naturalisme
naturalisme begrepen.
begrepen.
jonge kunstenaars,
in den
deneigenlij
eigenlijken
N.G.
Er zijn
zijn van
van deze
deze jonge
jonge prozaïsten
prozaïsten in
ken N.G.
Er
tijd
naast van
Looy en
en
tijd niet
niet velen
velen géweest.
géweest. Men
Men vindt,
vindt, naast
van Deyssel, van Looy
Frans Erens, die een
een bijzondere
bijzondere plaats
plaats en
en beteekenis
beteekenishadden,
hadden,vooral
vooral
de namen
namen van
van Van
Van Groeningen,
Groeningen, Roosdorp,
Roosdorp, Delang,
Delang, later
later ook
ook van
van
Hartog en
en van
van der
der Vijgh
Vijgh
Buysse. In de negentig jaren zijn dan nog De
De Hartog
te noemen.
noemen. Groot
Groot epische
epischekunst
kunstfrebben
lrebbenzij
zij niet
nietgemaakt,
gemaakt,alaldaarom
daarom
niet wijl de meesten
meesten vroeg
vroegstierven.
stierven.Zij
Zijbrachten
brachtenhet
hethoogstens
hoogstenstot
toteen
een
roman
maar voor hun mogelijke
mogelijke ontwikkeling
ontwikkeling volvolroman en wat schetsen, maar
hun epiek
epieksterk
sterk en
endoordoortooid was, verdwenen zij. Over
Over het geheel
geheel is
is hun
leven wordt
wordt bij
bij hen
hen klein-leven,
klein-leven,miniaminiadringend,
dringend, maar
maar klein.
klein. Het leven
tuurschildering,
milieu benepen
benepen en
en burgerlijk,
burgerlijk, het
hetgebeuren
gebeuren
tuurschildering, het
het milieu
klein, maar
maar scherp
zijn momenten
momenten uiteengelegd.
uiteengelegd. Het
Hetzijn
zijnrelazen
relazen
scherp in zijn
van brokjes leven, momenten,
alledagstemmingen,maar
maar in
in de
de analyse
analyse
momenten, alledagstemmingen,
uitgedijd
boeken.
uitgedijd tot geheele boeken.
Dat beteekent nog eens
eens het
hetgroote
grooteonderscheid
onderscheid met
met vroeger.
vroeger. Was
Was
voor Potgieter en mevr. Bosboom een geheel
geheel menschenleven
menschenleven niet
niet bebelangrijk
jongelangrij k genoeg
genoeg als
als het maar een gewoon leven was, voor dezen jongeren scheen een geheel menschenleven
menschenleven veel
veel te
te veel
veelom
omtetebeschrijven.
beschrijven.
Zij
indrukken niet
niet verwerken,
verwerken, moesten
moesten zich
zichtot
toteen.
een
Zij konden zooveel indrukken
episode, zelfs tot enkele
enkele momenten
momentenbeperken
beperkenen
enhadden
haddendan
dan nog
nogontont-
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zaglij
zeggen. Zoo
Zoo rijk
rij k en
en vol
vol was
was het
hetgewone
gewonebestaan
bestaan geworgeworzaglijkk veel te zeggen.
zij zich
zichbeheerschen.
beheerschen.
den. En zoo weinig
weinig konden
konden zij
Dit alles
Dit
alles bepaalt
bepaalt het
heteigenaardig
eigenaardigkarakter
karakter dezer
dezer prozakunst,
proza kunst,als
alseen
een
Het gaat
gaat nog
nog over
over het
het leven
levenen
en
epiek, die sterk naar het lyrische neigt. Het
maar wat hier
hier vaak
vaak zoo
zoo minutieus
minutieus
de werkelijkheid
werkelijkheid buiten
buiten het Ik, maar
zelf....
uiteen gelegd
gelegdwordt,
wordt,dat
datisisvooral
vooral het
het zelf
.... onder vreemden naam
naam en
schijn. Wat ook duidelijk wordt, als men de menschfiguren
menschfiguren nagaat,
nagaat, die
die
hier afgebeeld worden. Maar
Maar zelden zijn
zijn het
het conipleete
compleete persoonlijkpersoonlij kin het
hetlandschap.
landschap. De
Deschrijver
schrijver
heden, dikwijls zelfs louter
louter „stoffage"
"stoffage" in
de doode
doode omgeving
omgevingjuist
juistzooveel
zooveel als
als voor de
de
interesseert
interesseert zic;:h
rich voor de
levende menschen.
menschen. Of,
Of,als
alshij
hij dieper
diepergrijpt,
grijpt,zijn
zijnhet
hetde
deprimitieve
primitievepei
pcrsoonlijkheden
achterlijken,
werkmenschen,
soonlij kheden van kinderen en achterlij
ken, en ruwe werkmenscher,,
al diegenen, die het
het gemakkelijkst
gemakkelijkst te
te begrijpen
begrijpen en
en het
het schilderachtigst
schilderachtigst
te beelden
beelden zijn.
zijn.
Zoo leverde de Tachtiger
Tachtiger Beweging
Bewegingin
inhaar
haar midden-regionen,
midden-regionen,haar
haar
meer
doch her
het lijkt een onmeer algemeene
algemeene strooming,
strooming, wel
wel een epiek op, doch
voldragene, die het zelden
voldragene,
zelden verder
verder brengt
brengt dan
dan het
hetpittoreske.
pittoreske.Reden
Reden
waarom
zoo gereedelijk
gereedelijk tot
tot een
een soort
soort
waarom het
het van-huis-uit pittoreske het zoo
epiek brengt.
denk hier
hier aan
aan Van
Van Looy, over
over wien
wien wij
wij straks
straks te
te
epiek
brengt. Ik denk
ging zij
zij verder,
verder, zoo
zoo verviel zij,
zij, onder
onderv.
Deysse1s
spreken komen. En ging
v. Deyssels
invloed, wel
wel tot
tot dat
dat maniacaal
maniacaal peuterig analytische,
analytische, dat
dat zich
zich in
in de
degegewaarwordingen
tot een
een onbelangrijke
onbelangrijke eeuwigeeuwigwaarwordingen verliest en een moment tot
heid veilengt.
vetlengt.Van
Van hier
hier leidt
leidtdan
dande
deweg
wegnaar
naar het
hetverinnerlijkt
verinnerlijkt en
enververheven subjectivisme van
Gorter, een weg,
weg, dien
dien de
de kleikleivan v.
v. Deyssel en Gorter,
nere geesten echter niet
niet ver
ver betreden.
betreden. Bij hen
hen blijft
blijft het
het de
de eindelooze
eindelooze
verbijzondering, het oneindig verbrokkeld
verbijzondering,
verbrokkeld leven,
leven, zonder
zonder eenig
eenig geesgeesschetsen,
telijk
telij k verband.
verband. En
En dan
dan is
is 't gauw gedaan
gedaan ook.
ook. Een bundeltje schetsen,
enzij
zijwaren
warenuitgepraat.
uitgepraat.
een grootere novelle...,
novelle ••••en
Delang levert in dit
dit opzicht
opzicht een
een goed
goedvoorbeeld
voorbeeldvan
vanheel
heelzuivere,
zuivere,
hed
gevoelige, maar
maar heel
heel kleine
kleine prozakunst,
proza kunst, stemmingsepiek,
stemmingsepiek, die
die
heel gevoelige,
wezenlijk
op den
den duur
duur in
ineigen
eigeninnerlijkheid
innerlijkheid ververwezenlijk lyrisch
lyrisch is
is en zich op
wart
verliest.
wart en verliest.
,

Maar de aanvangen van deze prozakunst
proza kunst waren
waren toch
toch gansch
ganschanders,
anders,
Haar ontwikkeling
ontwikkeling ging
ging niet
nietaltijd
altijd den
denweg
weg
gelijk wij
wij gezien hebben. Haar
De nieuwe
nieuwe
,der
verinnerlijking
der subjectieve verinnerlij
king en in haar aard
aard lag
lag dit
dit niet. De
lust aan
aan het zinlijk
zinlijk leven,
leven,aan
aanden
denuiterlij
uiterlijken
schijn des
des levens,
Jevens,was
was
ken schijn
verre
van zulke
zulke microscopisch
microscopisch analytische
analytische bedoelingen.
vond
verre van
bedoelingen. Die vond
alle leven belangrijk, om te
te beginnen
beginnen op
opschildersmanier,
schildersmanier, genietend
genietend
.LXXVI
LXXVI
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van
kleur en
en lijn,
lijn, van
van groepeering
groepeering en atmosfeer.
atmosfeer. Niet
Niet alleen
alleen de
de
van kleur
Fransche naturalisten, als
als Zola
Zola en De
De Goncourt,
Goncourt,ook
ook de eerste Hollandsche waren schilderlijk
schilderlijk aangelegd,
aangelegd, gelijk
gelijk immers
Immers een
eenkrachtige
krachtige
schilderbewegingaan
aan de
de literaire
literaire parallel
nu die
die
schilderbeweging
parallel ging.
ging. En zooals
zooals nu
eerste prozakunst
eerste
proza kunst zich
zich stelde,
stelde, als
als nauwkeurige
nauwkeurige observatie
observatie van
van de
de
er geschilderd
geschilderd werd
werd dan
dan
werkelijkheid,
hetzelfde of er
werkelijkheid, leek
leek het
het haast hetzelfde
Nvel geschreven.
geschreven.
~e1
,
Toen het nu
nu geviel,
geviel, dat een dier gelijktijdige
gelijktijdige schilderstalenten
schilderstalenten ook
ook
styleeren kon, begon hij eenvoudig zijn schilderingen te schrijven,
schrijven, gaf
gaf
peinture parlante,
parlante, gevoelige
bloote
hij zuiver een peinture
gevoelige verwoording
verwoording zijner bloote
gewaarwordingen, zonder veel
veel meer dan hetgeen ook het geschilderd
gewaarwordingen,
geschilderd
tafreel
wel iets meer.
meer. In
Inde
deschildering
schildering
tafreel bedoeld
bedoeld zou
zou hebben.
hebben. Toch wel
sa~enwerken. Evenwicht
Evenwicht in lijn,
lijn,
moest
alles tot den
den totaalindruk
totaalindruk samenwerken.
moest alles
kleur en
daartoe. Maar
Maar om
kleur
en groepeering
groepeering diende
diende da~rtoe.
om den
den totaalindruk
totaalindruk
in die
die eerste
eersteschetsen
schetsenvan
van Van
Van Looy
Looy niet
nietallermeest
allermeesttetedoen.
doen.
scheen
het in
scheen het
Daartoe trekken
trekken de
de afzonderlijke
afzonderlijke dingen
dingen te
tezeer
zeerde
deaandacht
aandachttot
totzich,
zich,
in
en vervolgens, langzaam, komt ook de
de totaal-visie,
totaal-visie, het
hetzich
zichinleven
inlevenin
het werkelijkheidsmoment,
werkelijkheidsmoment, het
het geheel van dit levensoogenblik, waarin al het afzonderlijke zich oplost en opheft.
opheft.
litteraVanzelf
een literair schilder
schtider zich in de rij der litteraVanzelf schikte
schikte dus een
het allereerst
allereerst op
op zuiver
zuiver weergeven
weergeven der
deraanvankelijke
aanvankelijke gegetoren,
toren, nu het
waarwording
aankwam, naast
naast de
deeerste
eerstewerkelijkheidsschrijvers
werkelijkheidsschrijvers
waarwording aankwam,
dit soort
soortproza
prozawas
was
Netscher, Cooplandt,
Cooplandt, ook
ook hij,
hij, Van
VanLooy.
Looy. En
En in dit
hij al gauw een
"objectiever"dan
dan
een der besten, want hij zag zuiverder, „objectiever"
e,n niet
niet zoo
zoo
de anderen, bij wie
wie de
de gewaarwording
gewaarwordingminder
minder sterk
sterk was en
lang enkel gewaarwording
gewaarwording bleef.
bleef. Het
Hetgaat
gaatVan
VanLooy
Looygemakkelijk,
gemakkelijk;als
als
hij wil:
wil:om
omte
te beginnen
beginnen
vanzelf af, merkt
men, en
en hij
hij weet
weet precies
precies wat
wathij
merkt men,
inderdaad
niets dan
dan uiterlijke
uiterlijkewedergave.
wedergave. En
Enzijn
zijnmenschfiguren,
menschfiguren,
inderdaad niets
nauwkeurig in het landschap
landschap passend,
passend, zijn
zijn niets
niets dan
dan stoffage.
stoffage.
Allengs
zich de
de kunstenaar.
kunstenaar.Niet
Nietop
opde
dewijze
wijzevan
van
Allengs echter ontwikkelt
ontwikkelt zich
niet meer
meerde
degewaarwording,
gewaarwording, doch
doch
Van Deyssel,
Deyssel, wien
wien op
op den duur niet
enkel zijn reactie op de
de gewaarwording
gewaarwording interesseerde.
interesseerde. Daartoe
Daartoeleefde
leefde
evenwicht
Van Looytesterk
door
zijn
oogen
en
ooren,
maar
er
kwam
evenwicht
Looy te sterk door
maar er kwam
tusschen het
het louter
louter zinlijke
zinlij ke der
dergewaarwording
gewaarwordingen
enhet
hetgeestelijke
geestelij keder
der
gedachte- en gevoelsreacties,
gevoelsreacties, een
een neiging
neiging om
omalien
allenzinlij
ûnlijken
ken schijn
schijn
dieper te begrijpen
begrijpen als
als teeken
teekenvan
vaneen
eengeestelijk
geestelijkgebeuren.
gebeuren.Waarbij
Waarbij
het
aanvankelijk dan nog
nog vrijwel
vrijwel onharmonisch
onharmonisch en
en gewrongen
gewrongen toetoehet aanvankelijk
Poes.
gaat.
denk hier
hier aan
aan De Nachtcactus
Nachtcactus en De Dood van
van mijn
mijn Poes.
gaat. Ik denk
De zware
eerste stuk
stuk leidt
leidt
zware zinlijke
zinlijke pracht
pracht van
van beschrijving
beschrijving in
in dit eerste
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ons in tot die
die sfeer
sfeer van
van vage
vage benauwing,
benauwing, die
dieverder
verder reikt
reikt dan
dan het
het zinzintuigelii
ke alleen,
alleen, maar
maar de
de droom
droom van den
benauden oranjenacht
oranjenacht—
- die
die de benautui
gelij ke
liederlijke' zegt
,zegt en de
de bevrijding
bevrijding in het
het schoon
schoon
wing van het leelijke en liederlijke
der
heeft
daar
alleeneen
eentoevallig
toevalligenenphysiek
physiekverband
verbandmee,
mee,
der kunst
kunst -heeft
daar
alleen
k
vallende
regen
ook
in
den
droom
de
ontals het blij
blijkt,
hoe
de
eindelijk
vallende
regenookinden
droom
de
ontkt,
eindelij
spanning heeft gebracht. En het schijnt nog
nog steeds
steeds de
de realist
realist Van Looy
die in zijn
,zijn kunst
kunst dien
dien droom
droom aan
aan zijn
,zijn dagbeleving
dag beleving koppelde,
koppelde, enkel
enkel
had. Maar
Maar 't't is ook
ook reeds
reeds de
de
omdat hij
hij 't inderdaad ,zoo
zoo ondervonden had.
spiritualist
een vaag
vaag symbolisch
symbolisch verband
verband tracht
tracht te
te
spiritualistVan
Van Looy,
Looy, die een
leggen tusschen
tusschen de
de ondervonden
ondervonden physieke
physiekewarmte-beklemming
warmte-beklemming en
en
,zijn
leelijke en
en lage
lage dezer
de,zer wereld.
wereld.
zijn geestelijke benauwing om het leeliike
kan ik het
In De
Dood van
vanmijn
mijnPoes
Poes kan
het geestelijk
geestelijk verband
verband niet
niet
De Dood
er is toch een verband tusschen die zwer,zwerminder toevallig zien.
,zien.Maar
Maar er
vende
poesen
endien
dienzwervenden
,zwervendenjongen,
jongen,
warehet
hetmaar,
maar,dat
datde
delaatste
laatste
vende poes
alal
ware
-— vrucht
vrucht van
genadeloos blinde
- de
de eerste
eerste blind-noodblind-noodvan het genadeloos
blinde leven —
lottig in den
den dood
dood drijft.
drijft •.
Evenwel, in die
die beide
beide stukken
stukkenproza
pro,za verkrijgt
verkrijgt Van Looy
Looy een
een eindeindstemming,laat
hij bij den
den lezer
lezer een
een totaalgevoel
totaalgevoel na,
na, dat
dat veel
veelsterker
sterkerisis
stemming, laat hij
dan het nablijvende
nablijvende uit
uit zijn
,zijn vroegere
vroegere studies.
studies.
Het is na De Nachtcactus
Nachtcactus een vaag prikkelend gevoel van vreemdheid en verte
verwantschappen, na
na De Dood van
van mijn
mijn
verte en vermoede verwantschappen,
Poes een verslagenheid om de doffe werkelij
kheid van het Hollandsche
Hollandsche
werkelijkheid
benauwde winterleven.
Dit alles niet geconcentreerd,
geconcentreerd,misschien
misschiennauwnauwwinterleven. Dit
meer werkelijk.
werkelij k.
lij
lij ks
ks bedoeld,
bedoeld, maar
maar daarom
daarom des te meer
Daartoe was Van
schetsen dus
dus geklommen.
geklommen.
Van Looy
Looy sedert ,zijn
zijn eerste schetsen
Men behoort
behoort echter
begrijpen, dat de
de auteur
auteur nog
nog steeds
steedsbedoelt,
bedoelt,
echter te begrijpen,
werkelijkheidsbeschrijving
ook
werkelifkheidsbeschrijving en de groote waarde van dit proza dan
dan ook
wij,ze,waarop
waaropde
deafzonderlijke
afzonderlijkewerkelij
werkelijkheidsaspecgelegen is
is in
in de
dewijze,
kheidsaspecten zijn
ook om
omde
deafzonderlij
afzonderlijkzijn verwoord.
verwoord.Het
Het is
is Van
Van Looy
Looy hier toch ook
kheden te doen, vooral
vooral niet
niet minder dan om het
het geestelijk
geestelijk geheel,
geheel, en
enhet
het
blijft
vraag of de totaalindruk,
totaalindruk, dien de verhalen
verhalen op
op ons
ons maken,
maken,
blijft de vraag
toevallig en
en onwilkeurig
onwil keurig verkregen
verkregen is.
is.
niet een beetje...
beetje ••••, toevallig
Het is de
de moeite
moeite waard
waard nog
nog even
evenonzen
on,zenaandacht
aandachttetebepalen
bepalenbij
bij De
N achtcact us, dat ,zuiver
karakteristieke stuk,
geen nonoNachtcactus,
zuiver karakteristieke
stuk, geen IIschets/'
„schets," geen
velle, geen
geen verhaal,
verhaal, maar ,zoowat
Looy schreef
schreefhet
het
zoowat alles te zamen. Van Looy
in precies
precies denzelfden geest
geest —
- subjectief-objectief
subjectief-objectief—
- waarin
waarin hij
hij zijn
,zijn
natuurimpressies schilderde.
Hetnauwlettend-schilder-kij
nauwlettend-schilder-kijken
hier
schilderde. Het
ken isishier
De
woorden
,zijn
niet
ongewoon,
er
even nauwkeurig
nauwkeurig verwoord.
verwoord. De
zijn niet ongewoon, er isis
geen spanning
of Garter,
Gorter, doch
doch
spanning van
vanexaltatie
exaltatiein,
in,als
alsbij
bij van
van Deyssel
Deyssel of
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zij
zorgvuldig gekozen
gevoelig geschikt
geschikt naar
naar de
de herinneherinnezij zijn
zijn zorgvuldig
gekozen en
en gevoelig
ring, heugenis
heugenis van
van zooeven
zooeven of lang geleden. Van
ringt
Van Looy
Looy begeert
begeert die
die
vroegere wer
werkelijkheid,
zooals zij
zij in zijn
kelij kheid, zooals
zijn gewaarwordingen
gewaarwordingen leeft, te
te
vroegere
herscheppen
in
zijn
taalgang
en
het
subjectieve-objectieve
schijnt
herscheppen in zijn taalgang en het subjectieve-objectieve schijnt
hier, als realisme, volkomen evenwichtig
evenwichtig tot eenheid verbonden, een
realisme van
vanhet
heteigen
eigen subject
subject objectief
objectief gezien, gelijk het tenminste
in
realisme
tenminste in
literatuur van
van de
de 18e en rge
de literatuur
Ige eeuw
eeuw hier
hier niet
niet bekend
bekend was.
was.
ken hier
En de aard en kleur
kleur van
van dat
dat subject
subject blij
blijken
hier ook
ook al
al duidelijk.
duidelijk.
Krachtige
men
zou
willen
zeggen
- zinnelust op een
Krachtige - men zou willen zeggen gezonde
gezonde —
een diepen
ondergrond van
van melancholie. Zoo doet zich Van
ondergrond
Van Looy's
Looy's geest
geest in De
Nachtcactus
N
achtcact us voor. Daarbij veel phantaisie, die echter ook terstond het
karaktervan
vanzintuigelijke
zintuigelijke gewaarwording
gewaarwording aanneemt.
aanneemt. Al
Al deze elemenelemenkarakter
in De Dood
vanmijn
mijnPoes,
Poes, terwijl de schetsen van
ten vindt men terug
terug in
Dood van
de Spaansche
Spaansche reis
reisvoornamelijk
voornamelijk den
denzinlij
zinlijken
werkelijkheidslust
ken werkelijkheidslust
openbaren.
Gekken, het
In Gekken,
groote verhaal
verhaal van
Looy's reisbelevingen
reisbelevingen in
in
het groote
van v. Looy's
Tanger,
omstreeks dezen tijd
tijd geschreven,
geschreven, komt
komt dan
dan ineens
ineens de
de
Tanger, ook omstreeks
Te zamen
zamen met
met —
- en
en dat
dat
zwaarmoedigheid
zwaarmoedigheid veel
veel sterker
sterker naar
naar voren.
voren. Te
is hier het curieuze
curieuze --- een
eenbepaald
bepaaldoverdreven,
overdreven,een
eenhaast
haastmaniacale
maniacale
behoefte van
van vertolking
vertolking ook
ook der
der vluchtigste,
vluchtigste, nietigste
nietigste zinsimpressies,
zinsimpressies,
En
die minutieuse
minutieuse beschrijvingen
beschrijvingen - van
vanTanger
Tangeren
ende
deprocessie
processie
En die
momentaspecten domider
- die
die verwoorde
der Dansende
DansendeDerwischen
Derwischen
verwoorde momentaspecten
Er is
is te
te weinig
weinig schot
schot in
in
n.eeren en
en verstikken
verstikken aanvankelijk
aanvankelijk de rest.
rest. Er
neeren
alles staat
staat vrijwel
vrijwel naast
naast en
enover
overelkaar.
elkaar. Het
Hetverwoorden
verwoorden
het verhaal, alles
visie,
van een visie richt vanzelf den aandacht
aandacht op
op een
een onderdeel dier visie,
welk onderdeel
onderdeel dan
weer het gansche
gansche gezichtsveld
gezichtsveld gaat
gaatinnemen,
innemen,
dan weer
zoodat
die
zoodat de
de tweede
tweedevisie
visieals
alsop
opde
deeerste
eerste geplakt
geplakt komt
komt te
te zitten, die
dientengevolge volkomen
volkomenvergeten.
vergeten.De
Deschrijver
schrijverwil
wilterzelfde
terzelfdetijd
tijd
wij dientengevolge
maar ook
zijn aanschouaanschouhet geheel geven, maar
ook al
alde
de bijzonderheden
bijzonderheden van zijn
wing,
duur
wing, en
en dit
ditisisduldeloos
duldeloosvoor
vooronze
onzeverbeelding,
verbeelding,die
dieopopden
denduur
weigert iets meer op te
te nemen.
nemen.
weljammer,
jammer,want
wantde
dedétails
détailszijn
zijnvaak
vaakvoortref
voortreflijk.
Van
is dan
dan wel
Dat is
lijk. Van
taal isisdoorgaans
doorgaans verwonderlijk
verwonderlijk van
van expressieve
expressieve kracht,
kracht, als
als
Looy's taal
maar de moeite
moeite van
van het
het na-beelden
na-beelden geven
geven wil.
wil. Doch
Dochdit
dit
men zich maar
meer, omdat
omdat die
die eindelooze
eindelooze reeks
reeks van
van allemaal
al1emaal gegejuist gebeurt niet meer,
lijke plastische
ons tenslotte
tenslotte doodelijk
doodelijk vermoeit
vermoeit en
enverveelt.
verveelt.
lijke
plastische visies
visies ons
en tenslotte
tenslotte de
de stemming
stemmingbreekt,
breekt, de
de geestelijke
geestelijke
En bovendien telkens en
verhaal, datgene
datgene waarom,
waarom, niet
niet minder
minder dan
dan om
om
samenvatting van het verhaal,
Decompositie
compositie
plastiek van het land,
land, het
het verhaal
verhaal begonnen
begonnen werd.
werd. De
de plastiek
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is misschien
misschien niet
niet bijzonder klaar, doch de figuur
is
figuur van
van dien
dien rampzaligen
rampzaligen
ger-wal in
Zwitserschen ontdekkingsreiziger-aan-la
ontdekkingsreiziger-aan-Iager-wal
in die
die omgeving
omgevingvan
vaft
vervlogen
vervlogen grootheid
grootheid wordt
wordt ons
ons tragisch
tragisch duidelijk.
duidelijk. Er is vrijwat dramatiek in het verhaal, die een
een droefgeestige samenstemming bewerkt
bewerkt
van dat moorsche
kvan
moorsche rijkje
rijkjeop
opde
denoordkust
noordkustvan
vanAfrika,
Afrika,den
denverblee
verbleekten, verwelkten
verwelkten staat van het
het leven
leven daar
daar en
enhet
hethopeloos
hopeloosbankroete
bankroete
zoobegaafden,
begaafden,gevierden
gevierdengeleerde.
geleerde.Waartegen
Waartegen
bestaan van
van dien
dieneens
eenszoo
dan de afzichtelijke excessen van den stoet
stoet der
der geloofsgekken
geloofsgekken afsteekt
afsteekt
als een voor ons niet
als
niet minder
minderhopelooze
hopelooze en
enzinlooze
zinlooze idealiteit
idealiteit boven
boven
het lage,
lage, vertrapte
vertrapte leven
leven van
van alle
alle dagen.
dagen. Die
Diemoorsche
moorsche wereld,
wereld, hoe
hoe
vreemd en verwijderd ook voor ons, lijkt toch
toch niet
niet minder
mindereen
eenbanbanbankroet Oosten, gelij
kroete wereld, een bankroet
gelijkk in dien Dr. Vogel een banWesten wordt voorgesteld, alles te zamen een sfeer van onveronverkroet Westen
anderlijken
voor een
een jongen
jongen
anderlij ken levensweemoed
levensweemoed en
en diepe ontmoediging voor
man, een schilder, die
die zijn
zijn eigen
eigen weg
weg nog
nog maken,
maken,zijn
zijneigen
eigenwereld
wereld
nog veroveren moet. Nooit
Nooit meer
meer zoo
zoo sterk,
sterk,geloof
geloofik,
ik,heeft
heeft van
van Looy
Looy
aan zijn melancholie uiting
uiting gegeven
gegeven als in dit verhaal,
verhaal, waar
waar bovendien
bovendien
de menschen niet meer
meer zuiver
zuiver objectief
objectief en realistisch,
realistisch, maar
maar ook
ook dradramatisch, dat is hier:
zelfs wil,
wil, zijn aangezien. In dien
dien NachtN achthier: om hun zelfs
cactus zijn de tuinlui en de „stadsman"
"stadsman"zelf
zelfnog
nogbloot
blootstoffage
stoffage van
van het
het
als gelijkwaardig
gelijkwaardig deel van een schilderlijk
schilderlijk rerelandschap, opgenomen als
Dood van
van mijn
mijnPoes
Poes beteekent de kermisjonkermisjonalistisch geheel. In De Dood
met z6oveel
zàoveel mogelijk
mogelijk détails
détails van
van zijn
zijn
gen al meer.
meet'. Van
Van Looy tracht, met
leven, diens
diens persoonlijkheid
persoonlijkheid te
doorvorschen om
om hem
hem levend
levendtete
leven,
te doorvorschen
kunnen schilderen,
schilderen,hetgeen
hetgeenmeer
meeren
endieper
dieperisisdan
danobjectief
objectiefaankij
aankijken.
kunnen
ken.
Dr. Vogel,
Vogel, den
den loonslaaf
loonslaaf van den protsigen Crépieux,
Crépieux, begint
begint
Doch in Dr.
leven, zich
Ik, om
om daar
daar het
het
hij zelf te leven,
zich te transponeeren in een ander Ik,
eigene tegen aan te zetten.
zetten.
En in Feesten, den bundel
bundel die
die daarna
daarna verscheen,
verscheen, wordt
wordt dit
ditproces
proces
verjaardag van moeder
moeder van
van Weelsen,
Weelsen, de
de wandeling
wandeling dier
dier
vervolgd in de verjaardag
verliefde burgerkinderen
burgerkinderen en
enook
ookininBaas
BaasBroense's
Broensets
twee zoo aardig verliefde
de beelding
beelding van
vandien
diendeftigen
deftigenBaas
Baaszelven.
zelven.
jubilee, tenminste in de
schilderlijk realisme
realisme is
nog altijd.
altijd. Van
Van Looy
Looy geniet
geniet nog
nog
Het schilderlijk
is er nog
al de
de dingen
dingen des
des uiterlij
uiterlijken
levens, die
die hij
hij in
in hun
hunkleuren
kleuren
van al
immer van
ken levens,
moet opnemen
opnemen en
en weergeven.
weergeven. En
En telkens
telkens verdringt
verdringt
en vormen precies moet
hier nog
nog de
de bijzonderheid
bijzonderheid het
hetgeheel,
geheel,als
alsdeze
dezezelf
zelftot
totgeheel
geheel
ook hier
in de
deherinnering.
herinnering.Maar
Maarininhet
hetverhaal
verhaalwijkt
wijkttoch
tochdit
ditenkel
enkel
wordt in
het geestelijke
geestelij kc van
van die
die levende
levendemenschen
menschenen
enblijkt
blij kt
zintuigelij ke voor het
zintuigelijke
het hierom
hierom te
te doen,
doen, om
omdie
die kleine,
kleine, schijnbaar
schijnbaarkleurlooze
kleurloozelevens,
levens,die
diede
de
het
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kunstenaar innig
En ook
ookwel
wel pijnlijk
pijnlijk bebekunstenaar
innig en beminlijk gezien heeft. En
lachelijk,
Broense. Doch
Dochaltijd
altijddramatisch-belangdramatisch-belanglachelij
k, als
als in
in dat feest bij Broense.
rijkk en
menschelijk.
rij
en innig menschelijk.
Dit isis dan
danvan
vanLooy's
Looy'seigen
eigenontdek
ontdekking
enspecialiteit
specialiteitgeworden,
geworden,
Dit
king en
dat hij
hij ons
onsdeze
dezenotoir
notoironbelangrijke
onbelangrijkemiddendstandsmenschen,
middendstandsmenschen,van
van
wie geen
geen auteur
auteur ooit
ooitaanders
sprak,nader
nader heeft
heeftgebracht
gebrachten
en
wie
nders dan spottend
spottend sprak,
sympathiek gemaakt,
gemaakt, omdat
omdat ook hun,
hun, zij
zij 't'tdan
danschaamachtig
schaamachtig verversympathiek
heimelijkt
en verzwegen,
verzwegen,niets
nietsmenschelijks
mensche1ijksvreemd
vreemdblij
blijkt.
Onderhet
het
kt. Onder
heimelij
kt en
afstoot end uiterlijke
uiterlij ke van enghartigheid
enghartigheid en doode
doode vormen,
vormen, heeft
heeftvan
van
afstootend
Looy ook
ook hier
hier het
het menschelijk
menschelijkhart
hart ontdekt,
ontdekt,dat
datniet
nietminder
minderofofanders
anders
Looy
bij vreugd en leed. En
En hij
hij heeft
heeft dit
dit kleurkleurdan dat van anderen
anderen klopt bij
looze kleur,
stem gegeven
gegeven naast
naast het
het„rauwe
"rauwerealisme"
realisme"ofof
booze
kleur, dit stomme stem
hoogdravende romantiek
het „epos"
"epos" van
van de
de
de hoogdravende
romantiekvan
vanhet
het Volk
Volk en
en het
ligt
dit
epische
nog
"hoogere kringen."
kringen!' Maar
Maar in den
den bundel
bundel Feesten
epische nog
„hoogere
gevangen en bevangen in al
al te
te veel
veel uiterlijks
uiterlijks van
van zinsindrukken.
zinsindrukken. Nog
Nog
minstens evenzeer
evenzeer
altijd gaan Van
VanLooy
Looy die
die stoffelijke verschijnselen minstens
enmenschelij
menschelijke
lotgevalgeestelijke van
vanpersoonlijkheid
persoonlijkheiden
aan als het geestelijke
ke lotgevalen de
de sterkste
sterkste en
en gaafste
gaafste Van
Van Looy
Looy dezer
dezer periode,
periode, Van
Van Looy
Looyinin
len, en
stukeigenheid, isisdan
dan hier
hierook
ookniet,
niet,maar
maar in
in stukzijn meest evenwichtige eigenheid,
Visscher (uit Proza)
Proz.a,) en De Maaier.
Maaier.
ken als De Visscher
Visscher lijkt mij niet zoo
zoo ver gebracht
gebracht als
als De Maaier.
Maaier. De schrijDe Visscher
voor ols
als een
een simpel
simpel figuurtje
figuurtje in
in het
het landschap:
landschap: een
een
ver stelt hem ons voor
eenzaam
hengelaartje
aan
den
Amstel
in
den
regen.
Doch
in
den
eenzaam hengelaartje aan den Amstel in den regen.
in den
voortgang van zijn hengelaars
bedrijf, met de rauwe buien om en
en over
hengelaarsbedrijf,
zijn hoofd,
de haast
haast fatale
fatale onbewogenheid
onbewogenheid van
van dat
dat allengs
allengs gruwgruwhoofd, in de
zaam
die zwartglimmende
zwartglimmende figuur
figuur te
te groeien
groeien
zaam blijkend
blijkend gedoe, schijnt die
tot een
een soort
soort natuurmacht,
natuurmacht, iets
iets onpersoonlijk
onpersoonlijk genadeloos,
genadeloos, als
als de
de
woeste
één met
met de
de grauwe
grauwe verrafelde
verrafelde wolken,
wolken, den
den glimglimwoeste buien zelf, één
En de
de eindindruk
eindindrukisisdie
die
menden grond, het
het sombere
sombere zwalpende
zwalpende water.
water. En
van
groot-gruwelijks, het suf en
en nuchter
nuchter alledaagsche
alledaagsche getild
getild. in
in
van iets groot-gruwelijks,
een bovennatuurlijke
bovennatuurlijke sfeer
die de
de
sfeer van
van blinde
blinde mechanische
mechanische machten,
machten, die
kleine teere levens
levens vertrappen en vernietigen,
vernietigen, gevoelloos
gevoelloosen
en grandioos.
grandioos.
De Maaier in den volgenden bundel
bundel is
is'dan
dan tegelijk
tegelijk compleeter
compleeter en
en
menschelij ker.
lij kt een
portretten, waarvan
waarvan de
de kop,
kop,de
de
ker. Het hijkt
een dier
dier oude portretten,
geinspireerde nauwkeurigheid
nauwkeurigheid
omgeving
met dezelfde geinspireerde
omgeving en
en het fond met
zijn
Die eenvoudige
eenvoudigegrasmaaier,
grasmaaier,
zijn behandeld en in harmonie gebracht. Die
Wimme, groeit allengs uit tot een groote vertegenwoordigende figuur
van
van het gansche boerevolk, van hun gansche bedrijf, van hun gansche
bestaan
geduldige armoe
armoe en zwoegenden
zwoegenden arbeid
arbeid doorleden....
doorleden ••..
bestaan in
in geduldige
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alles besloten
besloten in het
alles
het wijdsch
wijdsch visio
visio~n
een stralenden
stralendenzomero
zomerdag.
n van een
2g.
En dit is dan toch wel de epiek, zou ik zeggen,
zeggen,hetzuiverevenwicht
het zuiver evenwicht
van subjectief en objectief, de aandachtig
aandachtig ontvangen
ontvangen zinsgewaarworzinsgewaarwordingen,
omvattende, levende, phantaisiebeelden worden verdingen, die tot omvattende,
vormd en opgebouwd.
voor de
de werkelijkheid,
werkelijkheid,
opgebouwd. Onze Hollandsche zin voor
ons
realisme, vindt
zuiverste uiting, als het
het zóó,
zóó, zonder
zonder merkmer kons realisme,
vindt zijn zuiverste
bare, d+
als iets
iets
bare,
d. i. willekeurige, verwording of bijvoeging, ons ontroert
ontroert als
van hoogere
eenheid, iets
iets dat het wezen
wezen des
van
hoogere eenheid,
levens benadert. Het
Het
des levens
spreekt dat
dat wezen
wezen geenszins
geenszins uit, het
het benadert het maar, laat het aanaanvoelen, voorvoelen.
voorvoelen. Dit beteekent ter
ter eene
eene zijde
zijde zijn
zijn bekoring,
bekoring, omdat
omdat
de levendheid
levendheid van
van het
het bijzondere
bijzondere geval,
geval,
het toch levend blijft, met de
zijnsynthese,
synthese,
maar
het te
te kort
kortschieten,
schieten,wijl
wijl het
hetininzijn
maar doet
doet ter andere het
zijn
vaag en onuitgesproken blijft. Want
Want den
den
zijn zinrijke samenvatting vaag
zin van het toevallige gebeuren of de toevallige
toevallige figuur laat
laat het,
het,zeide
zeide
ik, maar
maar enkel
enkel aanvoelen,
aanvoelen, als iets ontzaglijks,
ontzaglij ks, dat echter
echter boven
boven het
het
Ikgeloof
geloof nu
nu den
den Hollandschen
Hollandschengeest
geest geen
geen
vaag
wog gevoelen niet uitkomt.
uitkomt. Ik
3tel, dat juist dit
dit vage
vage en onuitgesprokene,
onuitgesprokene, ververonrecht te doen, als ik arel,
bonden met
met het
hetzuiver
zuivergezegde
gezegdereëele,
reëele,precies
preciesdatgene
datgeneis,
is,waartoe
waartoehij
hij
opzijn
neiging en
en afkeer
afkeer en
.en
op ziin best
best in
in staat is, vanwege zijn realistische neiging
Van:Looy's
Looy's
onvatbaarheid voor het abstracte.
abstracte. Daarom
Daarom lijkt
lijktmij
mijdeze
dezeVan
kunst te behooren
behooren tot
tot het
hetbeste,
beste,meest
meestvolmaakte,
volmaakte,dat
datde
deHollandsche
Hollandsche
Tot verder
verderbrengt
brengtdie
diegeest
geesthet
het
aesthetische geest kan voortbrengen. Tot
1. het Drama zijn, waar
n.l.het
waar het
het afzonderlijk.
afzonderlijk
zelden. Dat verdere zou n.
verbrokkelde, het
hetreëele
tot het
het wezenlij
wezenlijk-eene
verbrokkelde,
reëele niet maar tot
k-eene nauw
nauw speuropreikt (als
(als hier
hier bij
bij Van Looy) maar waar
waar van
van het
het eenheidsbesef
eenheidsbesef
baar opreikt
uit, door den
den dichter
dichterbeleefd
beleefden
entot
totbewustzijn
bewustzijngeworden,
geworden,de
deafzonafzonderlijkheden
een lelederlij kheden als
als levende
levende menschfiguren
menschfiguren worden gesteld om een
vensspel te beginnen.
beginnen.
reálist, epicus of lyricus, gaat van het bijzondere der
der
Nog eens: de realist,
gewone verschijningen
wellicht een
een hoogere
hoogere eenheid
eenheid bbcgewone
verschijningen uit,
uit, om wellicht
naderend te doen
doen vermoeden,
vermoeden, maar
maar de
de Dramaticus
Dramaticus begrijpt
begrijpt van
van
naderend
hunverband
verbanddedeafzonderlijkheden
afzonderlijkhedenvan
vanhet
hetgewone
gewone
ziet in
in hun
zelf en ziet
het universeele
universeele verbonden heeft
heeft gevoeld,
g~voeld,
leven, omdat hij zich met het
op momenten
momenten de
de eenheid
eenheid is, die zich
zich in
in hem
hemweer
weer tot
tot afafomdat hij op
zonderlijkheden
afzonderlijkheden dan
dan
zonderlij
khedenonderscheidt,
onderscheidt, dewelke
dewelke afzonderlijkheden
opzichzelf
zichzelflevende
levendemensch-figuren
mensch-figurenblij
blijken.
Andersgezegd:
gezegd:
ieder op
ken. Anders
levende
Dramatisch aangelegde,
aangelegde, begaafde
begaafde denkt
denkt en
envoelt
voeltininlevende
de Dramatisch
werelden, in tegengestelde
tegengestelde karakters,
karakters~ die
die samen
samen 's levens eenheid
eenheid
werelden,
En
eenheid van
van een
een maatschappij,
maatschappij, een
een familie,
familie, een
een volk.
volk.En
vormen, de eenheid
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spel-van-Ieven noemt men
men een
een Drama, de
dit noemt men dan,
dan, dit spel-van-leven
hoogste kunstvorm,
kunstvorm, uitgaande
uitgaande boven
boven dedelevensvisie
levensvisieder
dergewone
gewone
hoogste
stervelingen, aller leven in zinrij
zinrijkheid
verheven.
stervelingen,
kheid verheven.
Dit
—ik meen
Dit drama
drama heeft
heeft het
het Hollandsche
Hollandsche volk
volk maar
maarzeer
zeer beperkt
beperkt-ik
meen
wel voornamelijk
gekendenenlater
laterniet
nietmeer.
meer.Omdat
Omdathet
het
wel
voornamelijkininVondelVondel gekend
dat isis geen
geenverlangen
verlangenen
enbelangstelling,
belangstelling,voor
voorheeft.
heeft.Aan
Aan
er geen zin, dat
het materieele
materieele leven, aan
aan de
de uiterlijke
uiterlijkewereld
wereldder
derverschijnselen
verschijnselenheeft
heeft
beteekentlevenslust,
levenslust,vitalen
vitalenzin,
zin,
ons volk doorgaans genoeg, hetgeen beteekent
en ook,
ook, laat
laat ons
onszeggen,
zeggen,zekere
zekereBoeotische
Boeotischegeaardheid
geaardheid oftwel
oftwel
alleen.vatbaar
vatbaarisis
boerschheid, die voor
voor het
het puur
puur geestelijke
geestelijke eigenlijk
eigenlijk alleen
vorm van
van religie.
religie.
in den vorm
magistrale zinne-kunst
zinne-kunst van
vaneen
eenVan
Van Looy
Looystaande,
staande,
Tegenover de magistrale
lijkt het echter ondankbaar
ondankbaar op
opdat
datgebrek
gebrekaan
aangeestelij
geestelijken
vlucht in
in
hijkt
ken vlucht
het Hollandsche volk te zeer nadruk te leggen. In hun
hun zintuigelijke....
zintuigelijke ••••
Maaier met elke
omslachtigheid
portretstudies als
als De Maaier
elke
omslachtigheid kunnen zich portretstudies
West-Europeesche epiek
epiek meten,
meten, kan
kanmen
menzeggen,
zeggen, terwijl die
andere Wèst-Europeesche
„omslachtigheid" zelve
zelve beteekent
beteekent een
een in-leven,
"omslachtigheid"
in-leven, beleven
beleven van
van het
het
oogenblik,
die buitenlandsche
buitenlandsche epiek
epiek niet
nietmogelijk
mogelijkmaakt,
maakt,
oogenblik, als
als juist die
omdatzij
wenscht. De
De zuiver
zuiverrealistische,
realistische,zelfs
zelfs nanaomdat zij dit eigenlijk niet wenscht.
turalistische Van Looy isis in
indeze
dezestukken
stukkenalalgoeddeels
goeddeelsoverwonnen.
overwonnen.
En ook het grappige komt
komt nu
nu voor
voor den
den dag,
dag, het
het lachwekkende,
lachwekkende,niet
niet
in woorden, maar in de schikking
schikking der
der feiten,
feiten, in
in tegenstellingen
tegenstellingenof
ofzinzinlooze
al een
een
boozehandelingen,
handelingen,met
meternst
ernst en
en animo
animo bedreven.
bedreven. Dat is dan al
. heel eind weg van de nauwgezette,
nauwgezette, argelooze
argelooze studie
studieder
derwerkelijkheid
werkelijkheid
die het naturalisme bedoelt. Het
Het dwaze
dwaze is
is immers
immers geen
geen deel
deel van
van het
het
leven der verschijningen,
verschijningen, het
het isiseen
eengeestelijke
geestelijkesamenvatting,
samenvatting,overoverschouwen
vergelij king
kleine bedoelingen
bedoelingen van
van menschen
menschen tegentegenschouw en vergelij
king der kleine
over de groote
grootewerkelij
wer kelijkheden
khedendes
des levens.
levens. Dit
Ditdwaze
dwazeniet
!'Jette
verwarren
te verwarren
met het
het humoristische,
humoristische,dat
datuituitveel
veelverder
verdersfeer
sfeerstamt
stamten
eneen
eenbepaalde
bepaalde
subjectieve
uit de
dewanhoop
wanhoop
subjectieve geesteshouding
geesteshouding beteekent, de bevrijding uit
onzer altijd gefnuikte behoefte aan idealisme,
idealisme, behoefte
behoefte aan
aaneen
eenrijrijkk
van het ware, goede, schoone. Als
Als de afzonderlijke
afzonderlijke geest
geest er
er toekomt
toekomt
levens tragedie, maar ook zich te
niet enkel meer mee te spelen
spelen in
in 's levens
te
zien spelen, in zijn parmantige nietigheid als partner
partner van
van het
het immenimmense en eeuwige onpersoonlijke,
schreiende tragische
tragische wanwanonpersoonlijke, wordt zijn schreiende
hoop getemperd
tot een glimlach van
Lach
getemperd tot
van geJatenheid.
gelatenheid. Vandaar
Vandaar "een
„een Lach
en een Traan,"
zooals men vroeger
bij het
het
Traan," zooals
vroeger zei.
iei. De glimlach behoort bij
humoristische,
volle, gulle
gulle lach
lach bij
bij het
hetdwaze,
dwaze,oubollige.
oubollige.
humoristische, gelijk een volle,
Van
vaak, op oudHollandschen
oudHollandschen trant,
trant,dwaas
dwaas en
en ouboloubolVan Looy nu is vaak,
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lig. Hij
heeft soms
somsbehoefte
behoefteaan
aanstevige
stevigemalligheden,
malligheden,heeft
heeftererzelfs
zelfs
Hij heeft
geschreven, die hij uit de buitenwereld,
een heel boek van bij elkaar geschreven;
buitenwereld,in
in
zijn phantaisie als in een bollen spiegel verwrongen, opdiepte.
opdiepte. Ik
Ikbebedoel zijn Wonderlijke Avonturen
Avonturenvan
vanZebedeus.
Zebedeus. Er bestaat meer dan
een aanwijzing,
vaak heel
heel duistere
duistere
aanwijzing,dat
dat de
de dwaze
dwaze en
en kromme, maar vaak
datgeheimzinnige
geheimzinnige geschrift
geschrift zouden
zoudengeïnspireerd
geïnspireerd
phantasterijen
phantasterijen in dat
zijn door innerlijke critiek
critiek op letterkundig
letterkundigen
enander
andergebeuren.
gebeuren.Zoodat
Zoodat
op deze tegelijk ingewikkelde en kiesche wijze
eigenwijze Van
Van Looy
Looy hier eigenen droefheid
droefheid over
over
lijk zijn spot, zijn minachting, zijn wrok en spijt
spijt en
dat gebeuren
gebeuren openbaren
openbarenzou,
zou,alle
allenuances
nuancesvan
vanzijns
zijnsgeestesreactie
geestesreactieop
op
het leven der laatste vijf
vijf en twintig
twintig jaren.
jaren.
- en er bestaat
bestaat reden
reden het
het tetegelooven
gelooven —
- is het
het
Indien dit zoo
zoo zij —
teekenend voor het
het hooghartig
hooghartig individualisme
individualisme van
van den
den schrijver,
schrijver,die
die
kalmweg een bijna
bijna volkomen
onbegrijpelij k boek publiek maakt. Maar
Maar
volkomen onbegrijpelij
ook
is het
hetmerkwaardig
merkwaardigvoor
voordedeoverwegend
overwegendlevenslustige
levenslustige natuur
natuur
ook is
van dien schrijver, die, zijn
zijn critische
critische ergernissen niet kunnende
kunnende bebedwingen,
verbeelding opdraagt er
erallerhand
allerhand
dwingen, liever
liever zijn
zijn rijke, vlotte verbeelding
spinsels van
van te
te maken, dan zich
luchtige, grillige
grillige spinsels
zich in verzurend
verzurend polepolemisch
En ten
tenslotte
slotteisishet
hetmerkwaardig
merkwaardigvoor
voor
misch geharrewar
geharrewar te storten. En
den geest van den schrijver,
schrijver, dat
dat hij
hij zijn
zijn gevoelens,
gevoelens, zijn
zijn hier
hier zeer
zeer maatmaatin comedie
comedie of
of zelfs
zelfs tragedie
tragedie
schappelijke
schappelij ke gevoelens
gevoelens en
en inzichten,
inzichten, niet in
begeerde om te zetten,
zetten, maar
maarer
erlyrisch
lyrischphantastische
phantastischevaagheden
vaaghedenvan
van
Dit
alles
bepaalt
maakte,
afwisselend
dichterlijk
realistisch
en
zot.
maakte, afwisselend dichterlijk realistisch zot. Dit alles bepaalt
Van Looy'swaarde
kunst der
derTachtigers
Tachtigers
Looy's waarde en
en plaats
plaats in
in de
de letterkundige
letterkundige kunst
als
sterkrealistische
realistischedichter,
dichter,krachtvol
krachtvolvierder
vierdervan
vandit
dituiterlijke
uiterlijke
als de sterk
diepten doordringt.
doordringt. Zijn
Zijn
leven,
allengs meer ook
ook in
in geestelijke
geestelij ke diepten
leven, die allengs
kunst is het
het beste
beste bewijs
bewijs waartoe
waartoe het
hetgedegen
gedegenHollandsche
HollandscheRealisme
Realisme
zich opwerken
tot een
een weidsche,
weidsche, innig
innig doorvoelde
doorvoelde en
en stemstemopwerken kan, nl. tot
mende
waarin allengs
allengs het
hetovertollig
overtolligzintuiglijke
zintuiglijke wegvalt
wegvalt en
en
mende Epiek, waarin
wijkt voor het enkel, dramatisch
dramatisch geestelijke.
geestelijke.
Ik
denk hier
hier aan
aan van
van Looy's
Looy's laatste
laatste boek
boek Jaapje.
Jaapje. Veel
Veel van het
het
ik denk
vroeger te veel
vroeger
veel aan
aan uiterlijk is daar
daar verdwenen
verdwenen voor
voor de
de eenvoueenvouafzonderlijketafreeltafreeldige
een kinderziel,
kinderziel, die
die er
erininafzonderlijke
dige innerlijkheid van een
zijn ontwikkeling
ontwikkeling —
- gebeeld
gebeeld staat.
staat. Een
Een boek
boek
tjes —
- niet zoozeer
zoozeer in zijn
als
lijkt inderdaad
inderdaad Hollands
Hollands zuiverste
zuiverste karakteristiek,
karakteristiek, het kort
kort
als dit lijkt
tevens van
van wat
wat ons
ons ontbreekt.
ontbreekt.
begrip van ons vermogen en tevens
van Looy
Looy de
de Tachtiger
TachtigerBeweging
Beweging haar
haar gaafste
gaafste
Zoo
heeft dan in van
Zoo heeft
uiting gegeven en tevens bewezen een Hollandsche beweging
beweging te
te zijn.
zijn.
(Wordt
vervolgd).
FRANS
COENEN.
(Wordt vervolgd).
FRANS COENEN.

„Zondvloed” door
"Zondvloed"
doorKEES
KEESVAN
VANBRUGGEN.
BRUGGEN.
Wereldbibliotheek
Wereldbibliotheek 1920.
1920.

Ligt het aan
aan mij,
mij, of
of is het,
het, ook
ook in
in de
de landen,
landen, die
die aan
aan de
dewereldoorlog
wereldoorlog deeldeelgenomen hebben, een
een algemeen
algemeen verschijnsel,
verschijnsel, dat
dat een
eenoprakelen
oprakelenvan
vande
de emotie's
emotie's
bij ons
ons een
een onbewust
onbewustverzet
verzet ondervindt'
ondervindt1 Een boek als
als dit,
dit,
er aan verbonden, bij
waarin het
het zinlooze,
zinlooze, misdadige,
misdadige, walgelike
walgelike van
Van de
delaatste
laatsteoorlog
oorlogons
onsgevoel
gevoelals
als't't
ware opgedrongen wordt, maakt
maakt op
opmij
mijde
deindruk
indrukvan
vaneen
eenanachronisme,
anachronisme,mmaar
aar
gezien de hernieuwde bewapeningswedstrijd
over de geheele
aarde, de hier
bewapeningswedstrijd over
geheele aarde,
hier en
en
burgeroorlogen, ben
ben ik
ik geneigd
geneigd te
te denken, dat „Zondvloed"
"Zondvloed"
ginds doorgaande
doorgaande burgeroorlogen,
allerminst
maar veeleer
veeleer de
de stem
stemeens
eensroependen
roependeninin
allerminst een verouderde
verouderde preek
preek is, maar
de woestijn.
Die stem is overigens niet een
een van
van de
desterkste.
sterkste.ErErwordt
wordtons
onswel
welisiswaar
waarniets
niets
gespaard, om ons de ellende
ellende en
en walging
walging en voosheid van de
de oorlog
oorlog goed onder
onder
de ogen
ogen te
te brengen
brengenin
indie
diehoofdstukken,
hoofdstukken, die
die afwisselend
afwisselend boven
onder de
de
boven en onder
grond spelen, bij de soldaten in de
de loopgraven,
loopgraven, in de
de leldergewelven
15eldcrgewelven onder
onder de
de
kerk, waar een
een ganse
ganse dorpsbevolking
dorpsbevolkingsamenhokt,
samenhokt,totdat
totdateen
eenbom
bombeide
beidegroepen
groepen
door elkaar
eenNoach
Noach
elkaar gooit,
gooit,de
delichamen
lichamenuiteenl'ukt
uiteenruktenenhen
henallen
allenopopéén
éénnana- een
niet door Gods genade, maar
maar door
door zijn
zijn eigen
eigen dierlike
dierlikelevenswil
levenswil gered
gered —
- ee
eenn
afgrijselike dood laat sterven; maar de tendenz ligt er zo dik op en de uitbeel-afgrijselkdotvn;maredzligtokpenublzo zwak, dat
dat het
hetboek
boekniet
nieteens
eensboeit.
boeit.En
Endat
datzegt
zegtwat
watvoor
vooreen
eendergelik
dergelik
ding is zo
De schrijver
schrijver heeft
heeft een
eenpsychologie
psychologie willen
willen geven
geven van
van de
de
sensafoneel
verhaal. De
sensaioneel verhaal.
massa, de massa
in doodsvrees
doodsvrees die
die "niet
„niet het
massa,
massa in
het beginsel
beginsel der
der wijsheid"
wijsheid"is,
is,maar
maarzo
zo
dit in
in een
eenliterair
literair werk
werk alalmogelijk
mogelijk is,
is, voor
voor hem
hem zeker
zekerniet.
niet.Zelfs
Zelfsde
deenkele
enkele
mensen,
zich uit
uithet
hetkluwen
kluwenlosmaken
losmaken:
priester,
schoolmeester,fafamensen, die zich
eeneen
priester,
schoolmeester,
schimmig van
van omtrekken,
omtrekken, dat
brikant;
ziekenzuster, blijven
blijven Z9
brikant ; een vaandrig, ziekenzuster,
Zo schimmig
we niet
van den
den schrijver,
schrijver,
niet met
met hen
hen kunnen
kunnen meeleven.
meeleven. Zij
Zij zijn
zijn spreektrompetten
spreektrompetten van
die hier
hier en
endaar
daareen
eenraak
raaktrekje,
trekje,een
eenzuiver
zuiverbeeldje
beeldjegeeft,
geeft,maar
maardie
dieonmachtig
onmachtig
blijkt
tot de
decompositie
compositie enenuitbeelding,
uitbeelding,nodig
nodigom
omzijn
zijnwerk
werkbelangrijk
belangrijk te
te
blijkt tot
maken.
MEA MEEI-VERWBY.
ma ken. MEA MEES-VERWEY,
NICO VAN
Nzco
VAN SUGHTELEN,
SUCHTELEIII, Demonen.
Mij. voor goede
goede en goedkoope
lectuur, Amsterdam 192o.
1920.
Demonen:
onbewuste, scheppende
scheppende en
en vernielende,
vernielende, hem
hembeheersende
beheersende
Demonen: de onbewuste,
machten in
tot een
een slagveld
slagveld van
van hun
hunconflicten,
conflicten,waarwaarin de
de mens,
mens, die
die hem maken tot
aan hij
.... In
In Victor
Victor
hij zich
zichpoogt
poogtteteontworstelen
ontworstelenofofwaarover
waaroverhij
hijmeent
meent te
te heersen
heersen....
Volkert,
geniale uitvinder,
arbeid en
en eerzucht,
eerzucht, die
die
Volkert, de geniale
uitvinder, zijn het de demonen van arbeid
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; het
de spoken van
van verlangen
verlangen en
en eenzaamheid
eenzaamheid schijnen
schijnen overwonnen
overwonnen te
tehebben
hebben;
het
is zijn
zijn grote
grote werk,
werk, de
de -vliegmachine,
,vliegmachine, waaraan
waaraan hij zoveel
zoveel geluk
gelukheeft
heeftopgeofferd:
opgeofferd:
de vrouw,
vrouw, die
diehij
hijtrouwde
trouwdeom
ommet
methaar
haar
zijn eigen jonge liefde
liefde;; het
het geluk
geluk van
van de
hebben, en
kunnen proeven
proeven nemen,
nemen,de
dedrie
drievrouwen,
vrouw\!n,die
diehem
hemlief
liefhebben,
enmeest
meest
geld te kunnen
Maarals
alszijn
zijneerste
eerstejeugd
jeugdvoorbij
voorbij is,
is,laait
laait de
deliefde
liefdeopnieuw
opnieuw
van al,
van
al, zijn
zijnkind.
kind.Maar
in hem
hem op
openenpoogt
poogtdededemon
demonvan
v~dedearbeid
arbeidteteoverwinnen.
overwinnen.Totdat
Totdathij
hijheerheersende, over
over beide hartstochten, zich vrij
vrij voelt.
voelt.
Want
het deze
de7;e zelfde
zelfdeVictor,
Victor,die
diede
degenade
genadewaardig
waardig is.
is. De
De
Want zo iemand, dan is het
man, die
die in
in zijn
zijnarme
arme tijd
tijd aan
aan een
een vriend,
vriend, noodlijdend
noodlijdend dichter
dichter de
de ff 1400
I400 geeft,
geeft,
gespaard
genoegen de
dedraaimolen
draaimolen
gespaard voor
voorzijn
zijnproefnemingen;
proefnemingen ;die
diemet
met inniger
inniger genoegen
inelkaar
elkaarzet
zetdan
danzijn
zijnmeest
meestgeslaagde
geslaagdevinding;
vinding;die
die zich
zich
voor
zijn dochtertje
dochtertje in
voor zijn
niet bekommert om verdachtmakingen of aanvallen op zijn wetens~happelikenietbkomrvdachtkingeofvlpzjnwetschalik
eerlikheid of
ofzijn
zijnwelverdiende
welverdienderoem
roem;j die
die uit
uit de
de brand van de loods niets
niets anders
anders
hetlekke
lekkegietertje,
gietertje,dat
dathet
hetboerenmeisje
boerenmeisjehem
hemgegeven
gegevenhad
had
poogt te
te redden
redden dan
dan het
om te
te solderen.
solderen. Hij
Hij heeft
heeftde
dekinderlike
kinderlike eenvoud,
eenvoud, de
de spontane
spontane mildheid,
mildheid, de
de
argeloze goedheid van hart van Dostojewski's geschapenen.
geschapenen.
argeloze
kanvoor
voor hem
hem de
de bevrijding
bevrijdingkomen.
komen.Zij
Zijkomt.
komt, wanneer
wanneer hij
En daarom
daarom kan
hij het
het
heeftdurven
durvènaanvaarden
aanvaarden van zijn schuld, maar
maar ook van
van de
de noodwendignoodwendigbesef heeft
leed, dat
dat zich
zich over
over hem
hem heeft
heeft uitgestort.
uitgestort. Maar
Maar
heid van
van die schuld en van het leed,
eerst moeten
moeten alle
allebanden
bandenverbroken
verbrokenworden,
worden,moet
moethij
hijafstand
afstanddoen
doenvan
vanalles
alles
wat
Van Eva,
Eva, het
het ontluikende
ontluikende jonge
jonge meisje,
meisje, dat
dat zijn
zijntweede
tweede
wat hem
hem het liefst is. Van
in hem
hemgewekt
gewektheeft,
heeft,van
vanMarga,
Marga,de
detedere,
tedere, moederlike
moederlike vriendin,
vriendin, van
van
jeugd in
jeugd
Edith, de hartstochtelike
liefdevrouw. En
En het
het wreedst
wreedst van
van al, van
van Elsje,
Elsje,zijn
zijn
Edith,
hartstochtelike liefdevrouw.
dochtertje,
zijnnegenjarig
negenjarigelfmeisje,
elfmeisje,wier
wierkorte
kortebestaan
bestaanopopaarde
aardeals
alseen
eendroom
droomis.
is.
dochtertje, zijn
Dan eindelik
eindelik isisook
ookde
dedemon
demonvan
vanarbeid
arbeiden
eneerzucht
eerzucht overwonnen. En als
als afafspiegeling
van deze
deze innerlike
innerlike zuivering
%uivering isisdedebrand
brandinindedeloods,
loods,waarbij
waarbij het
het
spiegeling van
werk van zijn leven,
leven, de
devoltooide
voltooidevliegmachine
vliegmachineenenhet
hethandschrift
handschriftvan
vanzijn
zijnboek
boek
het vliegen
vliegen vernietigd
vernietigd worden,
worden, zonder
zonderdat
dathij
hijeen
eenpoging
pogingdoet
doet een
eenvan
van
over
over het
Met deze
dezesterkste
sterkstedemon,
demon,moet
moetwat
wathij
hijgewrocht
gewrochtheeft,
heeft,teteniet
niet
beide te redden.
redden. Met
gaan.
Dan kan
kan de zelfontginning, de
de zelfbezinning
zelfbezinning een
een aanvang
aanvang nemen.
nemen. „Want
11Want
gaan. Dan
de revolutie
revolutie die
die aanbreekt,
aanbreekt, in
inmijzelf
mijzelfen
eninindedewereld,
wereld,moet
moet
niet
vroegerbe-beniet
alsals
vroeger
rusten
inpulsieve daad-in-den-blinde,
daad-in-den-blinde, maar
maar op
op redelike
redelike bezinning."
be%inning."
rusten op de inpulsieve
uiterlik rustig,
rustig,innerlik
innerlikfel-bewogen
fel-bewogenjaar-van-leven,
jaar-van-Ieven,staat
staatde
deloslosRondom dit uiterlik
communistiese revolutie.
revolutie. Ook
Ook daar
daar de
dedemonen,
demonen,als
als
barstende
barstende dreiging
dreiging der communistiese
drijvers
eigen dierlike
dierlike
drijvers van
van de
de massa.
massa. Ook
Ook daar
daarhet
het zich
zich laten
laten meeslepen
meeslepen door eigen
der leiders
leiders;; de leiders, wier
wier geestgeestinstincten,
door de
de geïdealiseerde
geïdealiseerde eerzucht
eerzucht der
instincten, door
drift ook al surrogaat
surrogaat is
grote Liefde,
Liefde, van
van het persoonlik
persoonlik geluk,
geluk,dat
dat hen
hen
is van de grote
DeLiefde,
Liefde,die
dievrouw
vrouwBlok,
Blok,het
het'oude
hand-op-Ieggendeheksje
heksjehet
het
ontzegd
is. De
ontzegd is.
oude hand-op-leggende
kent en
en Marga
Marga en
en Elsje
Elsje en
en Victor
Victor zelf,
zelf,die,
die,als
alshij
hijGeeske's
Geeske'sgietertje
gietertjegaat
gaat
beste kent
gedachte door
eindelik is werk,
werk, dat
heel
maken, de gedachte
heel maken,
doorzich
zichvoelt
voeltgaan:
gaan "Dit,
„Dit, dit eindelik
zin en waarde
waarde heeft."
heeft."
En toch geeft
geeftdit
ditaangrijpende
aangrijpendeboek,
boek,met
metzijn
,ijnscherpe
scherpebeelding
beeldingvan
vanpersonen
personen:
kunstenaars,
wereld, vrouwen,
vrouwen, mensen
mensen
kunstenaars, revolutionnaire
revolutionnaire leiders,
leiders, mannen
mannen van
van de wereld,
uit het volk, kinderen
kinderen vooral,
menselikheid en
%0 hoge
hoge
vooral, dit
dit boek
boek van
van zo
zo diepe
diepe menselikheid
en zo
geestelikh.id,
iets onbevredigends.
onbevredigends.Psychies-theoreties
Psychies-theoreties isisde
devernietiging
vernietiging van
van
geestelikheid, iets
Victor's
Victor's levenswerk
levenswerk te
te aanvaarden,
aanvaarden,maar
maarons
onsgevoel
gevoelwil
wilhet
hetniet.
niet. Scheppen inin
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vrijheid,
De kunstenaar,
kunstenaar, de
de vinder
vinder is een bezetene
be~etene en wie
wie
vrijheid, isis het
het niet
niet een fictie? De
~ij het
het ook
ookten
tenkoste
koste
met die werkdrang
werkdrang geboren
aan gehoor geven,
geven, zij
geboren is, moet er aan
van eigen
eigen geluk;,
geluk, voor~over
voorzover hij
hij dat
dat ~oekt
zoektin
in rustige
rustige genieting.
genieting. In
In zijn
ûjn vorige
vorige
van
StilleLach"
Lach"liet
lietdede
schrijverzijn
~ijnbevrijde
bevrijde
romans:
romans : "Quia
„Quia Absurdum",
Absurdum", "De
„De Stille
schrijver
mens te gronde
gronde gaan,
gaall, in
in het
hetjuiste
juistebesef,
besef,dat
dathij
hijinindedewereld
wereldvan
vannu
nuniet
nietpaste
paste;
;
en waar
Victor herboren,
herboren, zijn
~ijn bestaan
bestaan voortzet,
voortzet,voelen
voelenwe
weons
onstoch
tochonzeker
onzeker
waar Victor
~itvernieuwde
vernii!uwde leven,
leven,evenzeer
evem:eerals
als over
over de
degrootheid
grootheid
over de mogelikheid van dit
ervan
vergelijking met
met het
hetoude.
oude.Zou
Zouhet
hetzijn,
zijn,omdat
omdatVan
Van Suchtelen
Suchtelen zelf,
~elf,
ervan in vergelijking
hunkerend naar
naarde
devrede
vrede.n
en vrijheid
vrijheidvoor
voorûjn
zijndoor
door demonen
demonen geteisterde
hunkerend
geteisterde ziel,
ziel,
het
het geloof
geloof aan
aan die
dieeindelike
eindelikeverlossing
verlossingtoch
tochniet
nietsterk
sterkgenoeg
genoegheeft,
heeft, om
om het
aan
onsons
te suggereren?
MEA MEBS-VERWEY.
aan
te suggereren? MEA MEES-VERWEY.

C. S.S.ADAMA
ADAm VAN
VAN SCHELTEMA, De
Rotterdam, W.
W. L.
keerende kudde.
kudde. - Rotterdam,
&:
J. Brusse's
Brusse's Uitgevers-Maatschappij,
Uitgevers-Maatschappij,
& J.
—

1920.
19:30.
tt is
„Venit Hesperus,
Hesperus, ite capellae
ishet
het motto
motto van
van dezen
dezen bundel,
bundel, een motto
"Venit
capellael!"
motto
dat beter
het boek
boek weergeeft
weergeeft dan
dan de
deschijnbaar
schijnbaar vredige
vredige titel
titel
beter de
de stemming
stemming van het
Ennog,
nog,ook
ookhet
hetmotto
mottobeantwoordt
beantwoordt
kwalijkaan
aanden
dennu
nuvrijwel
vrijwel
dit lijkt
lijkt te
te doen.
doen.En
kwalijk
troosteloazen
geest van
vanden
deneens,
eens,doch
doch
slechtskorte
kortejaren,
jaren,zoo
zooveroverendveroverendtroostelooten geest
slechts
levenskrachtigen dichter.
dichter.
jeugdigen, levenskrachtigen
Ja,
met zijn
zijn politieke
politieke
Ja, heel
heel ons
ons volk
volk heeft
heeft hij
hij veroverd,
veroverd, ook
ook hen
hen die allerminst met
beginselen
ze
beginselen instemden
instemden -— beginselen
beginselen waarvan
waarvanik
ikniet
niet zou
zou gewagen,
gewagen,had
had hij
hij ze
zelf niet steeds met
met nadruk
nadruk aangegeven
aangegeven als
kracht, als het ,,fond"
"fond" van
van zijn
zijn
als de kracht,
leven en zijn
zijn dichterschap.
dichterschap.
Maar
zijnlatere
latere
Maar dit
dit fond
fond schijnt
schijnthem
hem niet
niet voldoende
voldoendestevig
stevigtete steunen
steunen in zijn
dedichter
dichterisisdrie-en-veertig.
drie-en-veertig.
jaren; die
jaren;
die trouwens
trouwens zoo
zoo erg
erg laat
laat nog
nog niet
niet zijn; de
Hoe staat het nu met
met hem
hem (c Wel,
Wel, het
het eerste
eerste gedicht
gedicht geeft
geeft hierop
hieropantwoord.
antwoord.
Het gaf
gaf zijn
zijn naam
naam aan
aanden
denbundel;
bundel; en
en als
als we
we dit
dit sonnet
sonnet lezen.
le~en. zien
zienwe
wedat
dat
die naam, zoo
zoo vredig als hij aandoet,
aandoet, toch
behalve vrede
vrede bevat.
bevat.
toch eigenlijk
eigenlijk alles
alles behalve
Hier is het
het vers:
vers:

DE KUDDE
KUDDE
De dag
dag vergaat,
vergaat, de
de peinzende
peinzende avondstond
avondstond
Hangt zwijgend naar
naar de wijde hei gebogen,
gebogen,
De grijze
grij~e kudde
kudde komt
komt te
te kooi
kooi getogen
getogen —
Een zacht
~acht getrappel op den doffen
doffen grond.
grond.
En met den droomende'
droomende' avond
avond in zijn
zijn oogen,
oogen,
zijn stillen mond,
Maar
Maar zonder
zonder woorden
woorden in zijn
Volgt hen de herder
herder met den
den moeden
moeden hond
hond—
Zij,
hen leidde'
leidde' en
en die
die door
door hen
hen bewogen.
bewogen.
Zij, die hen
van dit
dit leven
leven —
Gij
gaat als
Gij gaat
als zij,
zij, illusies van
Van hoop, geloof
geloof en
en liefde
liefde en
en roem
roem en
en macht,
macht,
Gestalten, die mij
mij zachtkens
~achtkens gaat
gaat begeven.
begeven.
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Gij
komt de
de nacht,
nacht,
Gij gaat als zij, want
want spoedig komt
ik gedacht
gedacht heb
heb en
en bedreven
bedreven
Die al
al wat
wat ik
Héénvaagt
klacht.
Héénvaagt alsééne
als ééne hulpelooze klacht.
Ik
haal dit aan,
aan, omdat deze
deze aanhef
aanhef inderdaad
inderdaad de stemming
stemming van
van het
het geheele
geheele
ik haal
boekje juist weergeeft.
voor
de de
dichterlijke
waarde
Enook
ook
voor
dichterlijke
waardevan
vanhet
hetgeheel
geheel
boekje
weergeeft. En
reprezentatief is.
is. Wat
Watdie
dielaatste
laatstebetreft,
betreft,de
deeerste
eerstestrofe
strofeisisnog
nogwel
weleen
eenprachtig
prachtig
staal
van Scheltema's
Scheltema's fijne
fijneen
ensterke
sterkewoordwoord-en
enrhythmenkunst,
rhythmenkunst, en
en de
de beide
beide
staal van
slotregels
hinslotregels van
van het
het sonnet
sonnet getuigen
getuigen daarvan
daarvanook;
ook;maar
maartevens
tevensvinden
vinden we
we hinderlijke verslappingen,
verslappingen, als dat
derlijke
dat „in"
"in"ininden
denzesden
zesdenregel,
regel,enenden
dengewrongen
gewrongen
achtsten regel
regelin
in zijn
zijngeheel.
geheel.-—En
En"hinderlijke
„hinderlijkeverslapping",
verslapping",het
het isis niet
niet tete
achtsten
ontkennen,
eenqualificatie
qualificatiedie
diemeermalen
meermalenopophaar
haarplaats
plaatsis,
is,wanneer
wanneer we
we
ontkennen, is een
dit boekje lezen, en
en denken
denken aan
aan wat
wat de
dedichter
dichterons
onsvroeger
vroegergaf.
gaf.
Vaakontbreekt
ontbreektde
de oude
oude klaarheid
waarop Scheltema
Scheltema eenmaal bijzonder
Vaak
klaarheid -— waarop
bijzonder
prijs stelde;
prijs
stelde; wilde
wildehij
hijniet,
niet,dat
datdededichter
dichterzich
zichmet
metalle
allekracht
krachtzou
zoutoeleggen
toeleggen
op eenvoudige, zeer duidelijke zegging, suggestief zou zijn
zijn door de schikking
schikking
en den
denrhythmegang
rhythmegangder
deralgemeen-gangbare
algemeen-gangbareenenalgemeen
algemeenverstane
verstanewoorden
woordens't(
Ja, die rhythmen!
inl-En nut(
leze de
de strofen
rhythmen! Hij
Hij was
was er
er ééns
ééns een meester in!—En
nu Men leze
op blz. 24, den
den vijftienden
vijftienden regel op blz. 46,
46, het
het gedicht
gedicht op
op blz.
blz. 44 en 45.
De „gemeenzaamheid"
"gemeenzaamheid" ---- éen van
van de
de oude,
oude,ook
ookhier
hierherhaalde
herhaalde vers-procévers-procédé's van
van Scheltema
vinden we
we in
in'De
'DeBoutade'
Boutade' op
op blz.
blz. 29
29—
- de
detitel
titelmoet
moet
Scheltema --- vinden
geloof ik
beteekenen; -— helaas,
devijfde
vijfde
ik een excuus beteekenen;
helaas,inineen
een vergelijking
vergelijking in de
strofe wordt deze
deze gemeenzaamheid
gemeenzaamheid tot
toteen
eenvrij
vrijgore
goresmakeloosheid.
smakeloosheid.
hier vertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
door
van zijn
zijn genres,
genres, "het
„het strijdlied",
strijdlied", is hier
Een ander
ander van
"De
Roodenroepen"
roepen"(blz.
(blz.16);
16);een
eenverzwakte
verzwakteeditie
editievan
vanhet
hetgespierde
gespierde vroevroe„De Rooden
gere iedicht
gedicht ,De
,De Daad'.
Daad'. Maar
Maar heeft
heeft de
de dichter
dichter niet
niet gevoeld,
gevoeld, hoe
hoe regels
regelsals
als
gere
knechten,
Wij zijn haar
haar 1) opgestane knechten,
Wij zijn haar
haar daverende roep,
roep,
Wij
haar toekomst vechten,
vechten,
Wij zijn die voor haar
Wij
haar oude roode troep
troepWij zijn haar
—
niet dan
dan poover
poover en
en meelijwekkend
meelijwekkendkunnen
kunnenaandoen
aandoeninindit
ditboekje
boekje vol
vol désilluzie
désilluzie
van dezen roependen roode
roode «
c
Een
andere reminescentie
reminescentie is
meer heuchli
heuchlijk;
waar de
de dichter
dichtereen
een
Een andere
is meer
j k; die,
die, waar
heel
mooie beelding
beelding geeft
paard in
wei. 2)
gedicht „De
.,De
2) Het gedicht
heel mooie
geeft van
van een
een paard
in de wei.
Polder"
zijn geheel
geheel één
éénvan
van
Polder" waarvan
waarvandeze
dezebeelding
beelding de
de derde
derde strofe
strofe vult,
vult, is in zijn
het slot
slotook;
ook;dedesimpele
simpeledood
doodinin„natuurlijkheid",
"natuurlijkheid", isis een
eenklaar
klaar en
en
de beste,
beste, het
"einheitlich"
van Scheltema's
Scheltema's levenslied;
levenslied; —
- alleen
alleen het
het begin-couplet,
begin-couplet,
„einheitlich" deel
deel van
intien
tienregels,
regels,doet
doetwat
watjouwerig
jouwerigaan.
aan.
met zes keer
keer „jou(w)"
"jou(w)" in
0,
er isis meer
meermoois!
moois! De
Degedichten
gedichten 'Viaticum',
'Viaticum', en
en 'Herfstavond',
'Herfstavond', veel inin
0, er
'Herfsttij', dat is allemaal
allemaal den ouden,
ouden, d.w.z.
d.w.z.den
denjongen,
jongen,Scheltema
Scheltemawaardig
waardig—
En dat
dat een
eendichter
dichter die
die ons
ons prachtige
prachtige dingen
bundel met
met wat
wat min
min
dingen gaf,
gaf, een
een bundel
gelukkige specimina zijner kunst
zou ook
ooknauwelijks
nauwelij ksverdienen
verdienen
kunst publiceert:
publiceert, dat zou
symptoom was;
was; een
een
zoo
zoo nadrukkelijk
nadrukkelijkteteworden
worden aangewezen,
aangewezen,als
als het
het niet symptoom
symptoom
van meer
meer beteekenis
beteekenis dan
dan tijdelijk
tijdelijk wat
watmin
minsterke
sterkekunstkracht;
kunstkracht;
symptoom van
1)
woord in
IJl't'tvoorafgaande
voorafgaandedit
dit„haar"
"haar"slaat,
slaat,isIsmij
mijniet
nietduidelijk.
duidelijk,
1) Op welk woord
2)
vergelijke het prachtgedicht 'Het
'Het Geluk'
Geluk' in
in 'Van
'Vanstilte
stilteen
enstemming'.
stemming',
2) Men veegelijke
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symptoom namelijk
namelijk van zijn ontreddering,
symptoom
ontreddering, waarvan
waarvan deze
deze dichter,
dichter, met
metde
dehem
hem
eigene heerlijke
eigene
heerlijke eerlijkheid
eerlijkheid getuigt;
getuigt;dedeontreddering
ontredderingwaarin
waarinhij
hijverkeert,
verkeert,nu
nu
hij wat hem het dierbare
hij
een
dierbarewas,
was,zich
zichvoelt
voeltontvallen.
ontvallen.En
Enhij
hijheeft
heeftnog
nog wel
wel een
ziehet
hetbelangrijke
belangrijke gedicht
gedicht „O
,,0 Tijd
Tijd die
diekomt"
komt"
vage
vage hoop
hoop op
op de toekomst, --- zie
maar wat
wat onder
onder de
de "dorre
„dorre lagen" van
- maar
van het
het heden
hedengroeit,
groeit,hij
hijgetuigt
getuigthet
hetzelf,
zelf,
die vermóéde
vermóéde schoonheid,
schoonheid, neemt
neemt hij
hij nog
nog niet
niet waar
waar--die
--

Ik
periode welke
welke
Ik geloof,
geloof, dat
dat hij
hij ze
ze ééns
ééns wèl
wèl zal
zalwaarnemen.
waarnemen.Hij
Hijisis in
in een periode
één'il hun
hunhart
hartbonden
bondenaan
aande
deschoonheid
schoonheidder
deraarde,
aarde, en
en wien
wien
duizenden,
duizenden, die
die ééns
tothun
hunvertwijfeling
vertwijfeling
deze schoonheid en bliiheid
blijheid ontviel,
ontviel,hebben
hebbendoorgemaakt;
doorgemaakt;tot
en loutering.
loutering. Ik
Ik denk
denknu
nuinin't ttbijzonder
bijzonderaan
aaneen
eenanderen
anderen dichter, Luyken.Luyken.-Maar men moet
lVIaar
moetScheltema
Scheltemadaarover
daarover nog maar
maar niet te veel spreken en
en preeken.
preeken.
Hij behoort
die willen
Hij
behoort niet
niet tot
tot de
de nederigen
nederigen die
willen luisteren;
luisteren; hij
hij behoort
behoort tot
tot de
de
eigenwijzen,zijzijhet
hettot
tot de
de moedige,
eigenwijzen,
moedige, de
de eer
eerlijke,
debeminnelijk-parmantige
beminnelijk-parmantige
lijke, de
eigenwijzen.
moeten
het voelen
zelf voelen
en vinden. J. J.
L.L.
WALCH
eigenwijzen.
DieDie
moeten
het zelf
en vinden.
WALCH

In den
den Lusthof
LusthofArkadië,
Arkadië, door
N. VAN
VAN
door P. N.
MOERxERKEN.
Amsterdam,
P.P.H.
MOERKERKEN.
Amsterdam,
H.Van
VanKampen
Kampen
z. j.j.
en Zoon, Z.
Van Moerkerken
zet zijn
Van
Moerkerken zet
zijn serie
serie De Gedachte
Gedachte der
der,Tijden
Tijden voort
voort in deze
nieuwe geschiedenis
van het Holland
Holland na
nà het
hetBestand,
Bestand,toen
toendedetwisten
twistenvan
van
nieuwe
geschiedenis van
Arminianen en Gomaristen
Arminianen
Gomaristen wel
wel minder
minder fel,
fel, maar
maar nog
nog-gansch
-gansch niet
niet geluwd
geluwd
Verwildering inderdaad
verwildering der
der zeden
zedenaanving,
aanving,
waren. Wat in De Verwildering
inderdaad met verwildering
godsdienstwerd
werdin
inde
de nationale
nationale
is in dit verhaal reeds
reeds weer
weer voorbij.
voorbij. De vrijheid van godsdienst
vrijheid bevochten
nietgelukkiger
gelukkigerom.
om.Opnieuw
Opnieuw
vrijheid
bevochten en
en de
demenschheid
menschheidblijkt
blijktererniet
de eenheid,
eenheid, tot
totden
denprijs
prijsvan
vanzooveel
zooveellijden
lijden
verkregen,ininscherven
schervenen
en
viel de
verkregen,
raasde
minder dan
dan vroeger.
vroeger.
raasde de
de tweedracht,
tweedracht,een
eenbeetje
beetjeanders,
anders,maar
maarniet
niet veel minder
ook hierin
hierin blijkt
blijkt de
deblinde,
blinde,eenzelvige
eenzelvigegang
gangder
derdingen,
dingen,dat,
dat,terwijl
terwijlde
de
En ook
nieuw geloof
geloofbekeerden
bekeerden
zoon van Vrouwe
Vrouwe Josine
Josine (die
(die toenmaals
toenmaalsmet
met den
den tot het nieuw
Haarlemschen
Arminiaansche richting
richting
Haarlemschen poorter
poortertrouwde)
trouwde) een
een prediker
prediker van
van de Arminiaansche
derMoederkerk
Moederkerkterugkeert,
terugkeert, en
en
kleinzoon reeds
reeds weer
weerininden
denschoot
schootder
werd, de kleinzoon
het alalom
nietbegonnen
begonnen schijnt.
schijnt. Dat
Dat is
is 't'tdan
dan ook
ook wat
wat de
de auteur
auteur op
opzijn
zijn
zoo het
om niet
eigenlijk zegt: dat
dat de
dedingen
dingenommegaan
ommegaanen
enwederwederzorgvuldige, fijne
fijne wijze ons eigenlijk
er niets
niets nieuws
nieuws isisonder
onderde
dezon.
zon.Hij
Hijzegt
zegtdit
ditininde
de
keeren tot hun omgangen en er
keeren
dunkt
symboliek zijner
zijner personen
personenenenhun
hun
handelingenwel
wel
eens
watkleurloos,
kleurloos,dunkt
handelingen
eens
wat
mij, en minder
minder levend dan
dan in
in De
De Verwildering.
Verwildering. Er ligt
ligt iets
iets minder
minder bewegelijks,
bewegelijks,
nu enendan
danover
overdit
ditverhaal
verhaalenenjuist
juisthier
hierhad
haddit
ditniet
niet
zelfs iets
iets saais
saais nu
zelfs
zijn, deze
dezeslepende
slependetreurnis
treurnisom
omder
dermenschen
menschenijdel
ijdelbewegen.
bewegen. Zoo het
het
mogen zijn,
schijnt in
in dichterlijke
dichterlijke samenvatting
samenvattingover
overdat
datvoorafgaand
voorafgaandtijdvak
tijdvak
al geoorloofd schijnt
verwarring en
en verwildering,
verwildering,over
overdien
dienchaos,
chaos,een
eenwaas
waasvan
vanzwaarmoedigheid
zwaarmoedigheid
van verwarring
het goede
goedevan
vanvroeger
vroeger teteboor
loor ging
ging en
en het
hetnieuw-wornieuw-wordoen drijven,
drijven, waar
waar al
al het
te doen
enkel boos
boosleek,
leek,daar
daarkomt
komthet
hetmij
mijtoch
tochniet
nietbehoorlijk
behoorlijkvoor
voorde
devolgende
volgende
dende enkel
machtig groeiend
groeiendAmsterdam
Amsterdam
periode van
bevrijde jonge
van de bevrijde
jonge republiek
republiek en
en het machtig
De diepere
diepereondergrond
ondergrond van
van
dezelfde melancholieke
melancholieke wijze
wijze te
te bezingen.
bezingen. De
op dezelfde
ts werelds
werelds doelloos
doelloos bestaan
bestaan behoefde
behoefde niet
nietganschelijk
ganschelijkteteverdwijnen,
verdwijnen,ook
ookals
als de
's
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schrijver hier
hier op zijn
schrijver
ûjn stille
stille manier
manier gevierd
gevierd had,
had, wat ~ich
blijkbaar toen voor
voor
zich blijkbaar
bijna
als een
eenongedacht
ongedachtjubelfeest
jubelfeestdes
deslevens
levensvoordeed:
voordeed:de
deopkomst
opkomsten
en
bijna allen als
terloops,
bloei van het jonge
jonge gemeenebest.
gemeenebest.Dien
Dienbloei
bloeieven,
even~alsals
terloops,aan
aanteteduiden
duideninin
het plan
plan voor
voor een
eenwandschildering
wandschildering lijkt
lijktverre
verrevan
vanvoldoende.
voldoende.De
Dealgemeene
algemeene
weemoed
tijds, die
die toch
toch een
eenvan
van
weemoed weegt
weegtte
te zwaar
zwaaren
envervalscht
vervalschtden
dentoon
toon des
des tijds,
krachtvol
krachtvol leven
leven en
en blijmoedigheid
blijmoedigheid moet
moet ~ijn
zijn geweest,
geweest, trots al
al het
hetgeharrewar.
geharrewar.
.... Het
jammer,
Of juist deswege ••••
Hetis is
jammer,dat
dataldus
aldusVan
VanMoerkerkens
Moerkerkensééntonigheid
ééntonigheid
aan
afbreuk doet,
maakt. Want
Want behalve
behalve
aan het
het veeltonig
veeltonig leven afbreuk
doet, het minder levend maakt.
dat daarvoor
daarvoor de
de
de serie
serie minder
minder genietbaar
genietbaarwordt,
wordt,~ou
zou't't ook
ook beteekenen, hoe de
kunstenaarhet
hetten
ten slotte
slotte eenigszins
eenigszins aflegt
aflegttegen
tegen den melancholischen
kunstenaar
melancholischen sceptiscepticus, die
die in
indeze
dezeverhalen
verhalende
debelijdenis
belijdenis van
van den
den Prediker
Prediker tot
tot de
dezijne
zijnemaakt.
maakt.
En kunst
kunst zonder
zonderbeschouwingen
beschouwingenlijkt
lijktmij
mijininromanvorm
romanvormaltijd
altijdverre
verre verkieselijk
boven beschouwingen zonder (of met weinig kunst). In De Verwildering
Verwildering lekenbovenschuwigzder(ofmtingkus).I
beide zoo goed
goed en
eneerlijk
eerlijkgedistribueerd,
gedistribueerd, maar
maar hier
hier In den
den Lusthof,
Lusthof, waar't
waar 't zoo
anders verwacht werd, heeft
heeft de lust
lust aan gepeinzen den
eenvoudige
den lust
lust aan
aan het eenvoudige
leven
een gemis,
gemis, dat
dat door
door het
het toch
tochvele
vele
leven overwonnen
overwonnenen
enwij
wij voelen
voelen het
het als
als een
teer
en en
juist
gevoelde
nietniet
vergoed
wordt.
F. C.
C.
teer en
en zuiver
zuivergeteekende
geteekencle
juist
gevoelde
vergoed
wordt. F.

van Geluk,
Geluk,
Eiland van
Em. Querido
Querido 1920, Amsterdam.
In het licht getimmerte van dit boek schijnt eigenlijk
eigenlijk alleen
alleen die
die scène
scène aan
aan 't't
slot tusschen WeckeriinenAlbrecht
overige voorbereiding,
voorbereiding,
Weckerlin en Albrechtvan
van belang
belang en
en al het overige
zonder
die jonge
jongekunstenaars,
kunstenaars,
zonder bijzondere
bijzondere eigen
eigen waarde.
waarde.Want
Wantde
defiguren
figuren van
van die
in het Kunstlerheim,
K ünstZerheim, door twee twijfelachtige Maecenassen
niet erg
erg
Maecenassen gesticht,
gesticht, zijn niet
stevig opgezet en
en de
delandschapbeschrijvingen,
landschapbeschrijvingen, hoewel
hoewel met
metvoorliefde
voorliefdebedreven,
bedreven,
blijken weinig suggestief,
suggestief,ten
tendeele
deelewijl
wijlzij
zijtelkens
telkensininmaar
maarhalf
halfgevoelde,
gevoelde,banale
banale
beelden verloopen.
Bovendien doet de algemeene
algemeene geest
geest van
van het
hetverhaal
verhaal niet
niet onverdeeld
onverdeeld sympasympathisch aan.
daar een, voor
voor mijn
mijn gevoel,
gevoel, onmiskenbaar
onmiskenbaar teveel
teveel aan
aan zedelijke
zedelijke
aan. Er is daar
hunarme
armedaden,
daden,een
eenhooghartig
hooghartig zich
zich
critiek op een
een aantal
aantal arme
arme stervelingen
stervelingen en
enhun
verheven voelen boven de
de Maecenassen
Maecenassen zoowel
zoowelals
alshun
hunbeschermelingen,
beschermelingen,dat....
dat ••••
precies
anti-àrtistiek moet
moet hebben.
hebben.Doch
Dochde
deslotscène,
slotscène,waarin
waarinhet
hetverhaal
verhaal zijn
zijn
precies anti-artistiek
hoogtepunt
bereikt, maakt
maakt weer
weerveel
veelgoed.
goed.Er
Erisisdaar
daarniets
nietsvan
vanzedelijke
zedelijke ververhoogtepunt bereikt,
ontwaardiging
overgebleven,. alleen
alleenontroering
ontroeringenendroefheid
droefheidom
om'stevens
'slevensonveronverontwaardiging overgebleven,
biddelijke
Het jonge
jongekunstenaarsidealisme,
kunstenaarsidealisme,dat
datzich
zichonbesmet
onbesmet
biddelij ke strijdigheden.
strijdigheden. Het
bewaren
kan geen
geencompromissen
compromissen met
met voordeel
voordeel en
enbelang
belang sluiten,
sluiten, doch
doch de
de
bewaren zal, kan
welmeenende rijkaard, die
die geen
geen andere
andere dan
te bieden
bieden
dandeze,
deze, bezoedelde,
bezoedelde, hulp
hulp te
heeft,
weet dat
dat zoodanig
zoodanig compromis
compromis nog
nog de
deeenige
eenige vorm
vorm is,
is,waaronder
wáaronder de
de
heeft, weet
maatschappij
tracht hij
hij maatschappelijk
maatschappelijk te
te
maatschappij dat
dat idealisme
idealisme aanvaarden
aanvaardenkan.
kan.Zoo
Zoo tracht
behoudenwat
watuitteraard
uitteraardmaatschappelij
maatschappelijkk niet
niet leven
levenkan,
kan,en
en,de
deander
ander waardeert
waardeert de
de
behouden
goede
•• zonder
zonderideaal.
ideaal.
goede bedoeling,
bedoeling,maar
maareindigt
eindigttoch
tochinineen
eenmunitiefabriek.
munitiefabriek• ....
haarhuichelachtig
huichelachtigidealisme,
idealisme,
Die met zijn kunst de wereld
wereld niet
niet stijven
stijven wilde
wildeininhaar
moest dan maar
maar met zijn physieke kracht
kracht haar
haar hebzucht en wreedheid dienen.
dienen.
Zoo heeft,
heeft,op
opontroerende
ontroerende wijze,
wijze, de
deschrijver
schrijver ons
ons het
het alte
alte natief
natief gesteld
gesteld en
enwij
wij
gevoelen
hoehoe
het ver
over
ditover
enkeledit
geval
heengaat.
F. C.
gevoelen
het
ver
enkele
geval heengaat. F.
EDUARD COENRAADS.
COENRAADS. ----
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Het Gevloekte
Gevloekte Land,
Land, door
door E. G. VAN
BOLHUIS.
BOLHUIS. - N. V. Drukkerij Jacob van
Campen, Amsterdam.
Amsterdam. -— z. j.j.
De omslag
omslag prijkt
prijkt met
meteen
eenopgeplakt
opgeplaktplaatje
plaatjeenendedehoofdstukken
hoofdstukkenzijn
zijnversierd
versierd
De
Dat
erg tamme
tamme vignetjes,
vignetjes,Hollandsche
Hollandschepolderlandschapjes
polderlandschapjes verbeeldend.
verbeeldend. Dat
door erg
En ook
ookde
deschrijfwijze
schrijfwijze isislief
liefén
engemoedelijk,
gemoedelijk,als
alsdit
ditbegin
begin:
staat heel lief. En
:
„De
"De zon
zon stond
stond aan
aan den
den blauwen,
blauwen, wolkenloozen
wolkenloozen hemel
hemel en
enoverstraalde
overstraalde de
de
aarde met
Die lag
lag roereloos,
roereloos, liet
liet zich
zich koesteren
koesteren in
inbehaagbehaagaarde
met mild-gouden
mild-gouden gloed. Die
lijke roereloosheid".
"Hanna Stins
Stins had
had het
hetalaldagen
dagenlang
langdruk,
druk,ontzettend
ontZettend
roereloosheid". Of: „Hanna
.. .
ontzettend druk.
druk ••••
druk". Ja, druk, ontzettend
kneuterig, peuterig, leuterig, schreven
schreven ook in de
de vijftig,
vijftig, zestig
zestig jaar
jaar der
der
Zoo kneuterig,
vorige eeuw de auteurs
auteurs hun
hun lange, gemoedelijke verhalen. Bijv.
Bijv. van
van het
hetboerenboerenen bedrijf.
bedrij(.Zij
Zijstalden
staldenererhun
hunkennis
kennisuit
uitininanecdotieke
anecdotiekerelazen
relazenvan
vaneen
een
leven en
oogstfeest
een bruiloft
bruiloft.en
eneindigden
eindigden zwak
zwak romantisch.
romantisch. Precies
Precies als
als deze
deze
oogstfeest of een
schrijver, die van
schrijver,
van den
denbraven,
braven,degelijken
degelijltenGert-Jan
Gert-Janvertelt,
vertelt,hoe
hoehij
hijlaat
laathuwt
huwt
met het zwakke
zwakke naaistertje
land koopt,
koopt, hoe
hoe
naaistertjeHanna,
Hanna,hoe
hoehij
hijeen
eenstuk
stuk behekst
behekst land
lijn
de bevallling
bevaillinglangzaam
langzaamwegsterft
wegsterften
enGert-Jan
Gert-J andan
dan nog
nog eens
eens
zijn zwakke vrouw na de
trots de
de belofte
belofte aan
aan zijn
zijn gestorven
gestorven vrouw
vrouwgedaan.
gedaan.
huwt met zijn nichtje Stien, trots
.... dien
tengevolge
door
haar
geest
„gehaald"
dien
tengevolge
door
haar
geest
"gehaald"wordt,
wordt,zoo
zoomaar
maarpardoes
pardoes
En ••••
meegetrokken, de
••••.
meegetrokken,
desloot
slootin,
in,tot
totde
dedood
doodererop
opvolgt
volgt...
Het schijnt
schijnt moeilijk
moeilijk iets
iets tetebedenken,
bedenken,dat
datmeer
meerop
opwater
wateren
enmelk
melkgelijkt
gelijkt(be(behalve
dan deze
materi. zelve)
zelve) dan
dan zulk
zulkeen
eenvertelsel,
vertelsel,
slaptypeerend,
typeerend,slap
slap
halve dan
deze materie
slap
realistisch,
anecdotisch, slap
slap romantisch
romantisch· en alleen
alleen bar
barvervelend.
vervelend.
realistisch, slap
slap anecdotisch,
Wat
een zeurig
zeurig volk
volk moeten
moeten wij
wij toch
toch zijn,
zijn,hoezeer
hoezeermoeten
moetenonze
onzehoofden
hoofden
Wat een
"donsen"
(om een
een geliefd
geliefdwoord
woordvan
van den
denschrijver
schrijver te
tegebruiken)
gebruiken) dat
dat wij
wijzulke
zulke
„donsen" (om
flauwigheden accepteeren en min
min of
ofmeer
meerals
alslitteratuur
litteratuurwaardeeren.
waardeeren.Ofschoon
Ofschoon
flauwigheden
het toch ook
ook weer
weer merkwaardig
merkwaardig is te zien,
zien, hoe
hoehet
hetoude
oudeonkruid
onkruidwortel
wortelschiet:
schiet:
de Hollandsche
Hollandsche brave
zeurigheid en lijzige
lijzige interessantigheid,
interessantigheid, de
devervelende
vervelende
brave zeurigheid
C.
landelijke
idylle idylle
en het knusse
huiselijk
leven. huiselijk leven. F.F.C.
landelijke
en het
knusse

door LODE
Aan Wal,
Wal, door
LODEMONTEIJNE,
MONTEIJNE,
Gust Janssens,
Janssens, Antwerpen 192o.
1920.

Het boek ziet er
er niet bepaald
bepaald aanlokkelijk
aanlokkelijk uit:
voorstelling van
van
uit: een
een bruine voorstelling
een driemaster
driemaster op
op gelen
gelen ondergrond
ondergrond maakt den omslag. Het
Het papier
papier is goed
goed en
en
de druk
bladzijden, dat
er eenige
eenige
druk eveneens,
eveneens, maar
maarzoo
zooklein
kleinop
opdie
die overvolle
overvolle bladzijden,
dat er
moed
vereischt wordt zich
drukwoestenij tetebegeven
Eneigenlijk
eigenlijk
moed vereischt
zich in die
die drukwoestenij
begeven••••
.... En
is de
de geschiedenis
geschiedenis ook niet aanlokkelijk
aanlokkelijk voor
de
voorden
dengewonen
gewonenlezer,
lezer, vrees
vrees ik: de
lotgevallen van
die voor
voorzijn
zijnaan
aanboord
boordovergespaarde
overgespaardegeld
geldgaat
gaat
van een half-neger, die
timmert niet hoog en
en
samenwonen
Antwerpsche barmeid.
samenwonen met
met een Antwerpsche
barmeid. De
De zeeman timmert
is ook geenszins
geenszins overdreven
overdreven in de eischen,
eischen, die
die hij
hij aan
aan 't'tleven
levenstelt.
stelt.Een
Een weinig
weinig
hartelijkheid, een
een weinig
weinig huiselijkheid,
huiselijkheid, een
een weinig
weinig genegenheid,
genegenheid, het
het isis niet
niet
veel, maar
maar het
vrouw houdt het
het ten
ten leste
leste niet
niet
het blijkt
blijkt toch
toch nog te veel. Want de vrouw
uit in dit
dit doodstroomig
doodstroomig kamerbestaan,
kamerbestaan, zij, die de prikkeling
prikkeling van
van het
het nachtleven
nachtleven
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goeierd
heeft gekend.
gekend. De
Dezwarte
~arte
goeierdgaat
gaathaar
haarvervelen,
vervelen,die
diegeen
geengeweldenaar
geweldenaaren
en
geen vrouwen
omvrouwentyran
tyranis.
is.Zoo
Zoowil
wilhet
hethaar
haarnoodlot,
noodlot,de
deeigen
eigenaard,
aard,door
door de
de omstandigheden ontwikkeld.
ontwikkeld. Natuurlijk
Natuurlijk is
is er
duureen
eenandere
andereman,
man,die
die
standigheden
er op
opden
denduur
meer uit2;icht
uitzicht op
op avonturen
avonturen biedt.
biedt. Zij
Zij stuurt
stuurt haar
meer
haar zwarten
zwarten Jimmy
Jimmy weer
weernaar
naar
zee en
en --- dedebaan
baanis is
vrij.Dat
Dat
echteronverhoeds
onverhoedsterugkomt
terugkomt en
en in
in een
een gegevrij.
hijhijechter
vecht met den
den nieuwen
nieuwen aanbidder
aanbidder gedood wordt, was een
een door
door haar
haar niet voorvoorHet was
was haar
haar schuld
schuld niet,
niet, dat
dat
zien, maar
maar toch
toch voorzienbaar
voorzienbaar einde der
der historie. Het
Jimmy te
te veel
veel van
van haar
haarverlangde
verlangde Zij
Zijhad
hadnauwelijks
nauwelijksvan
van hem
hem gehouden
Jimmy
gehouden en
en
haar
diezijzijnu
nuverkreeg
verkreeginineen
eenmoord
moord
haar leven
leven behoefde
behoefdescherpere
scherpereprikkels
prikkels••••
.... die
en een
een vlucht
vluchtvan
vandedetwee
twee
mannen,door
doorwie
wiezijzijbegeerd
begeerdwerd.
werd.Zoo
Zoo iets
iets gegemannen,
beurt bijna
bijna dagelijks
dagelijks in
in een
eendrukke
drukkehavenplaats.
havenplaats.Zooals
ZooalsJimmy
Jimmyen
enJenny
Jennyleven
leven
duizenden, en Lode
zonder
emphase,
duizenden,
Lode Monteyne
Monteyneheeft
heeftons
onsditdit
zonder
emphase,zonder
zondersentisentimentaliteit doen meegevoelen en
en meeleven
meeleven op
opde
deschijnbaar
schijnbaaronontroerde-wijze
onontroerde-wijze
eener streng realistische studie.
studie. Dergelijke
Dergelijkeschrifturen
schrifturenworden
wordenininHolland
Hollandhaast
haast
niet meer voortgebracht.
levenSlust zijn
zijn er
erniet
nietsterk
sterk
voortgebracht. De levensbelangstelling, de levenslust
genoeg
meer voor
voor en
en ook
ookbestaat
bestaat hier
hier niet
niet meer
meer dat
dat curieus
curieus Zola-iaansch
Zola-iaansch pespesgenoeg meer
simisme,
te toonen
toonen
simisme, dat
dat aan
aan het
het lot
lot van
van den
den enkeling
enkeling een
een sterk
sterk relief
relief geeft,
geeft, om
om te
hoe hopeloos
hopeloos inin't'talgemeen
algemeen't'tleven
levenis.
is.Al
Aldeze
dezefactoren
factorenzijn
zijnin
indit
ditboek
boekaanaanwezig: de wereld
wereld dier
dier arme
arme tobbers
tobbers van de
de zee
zee met
methun
huntrieste
trieste„wederhelften"
"wederhelften"
aan land
landisiseen
eenvolkomen
volkomenhopelooze,
hopelooze,het
het heele
heele bestaan
bestaan grauwen
grauw en cynisch. DaarDaaraan
tegen staat
staat dan
dan het
het primitief
tegen
primitief zielsleven
zielsleven van
van dien
dien halfzwarte
halfzwarte en
en de
desombere
sombere
fataliteit
zoo een
een bijna
bijna dierlijk
dierlijk vrouwenbestaan,
vrouwenbestaan, beide
beide het
het onbewust-noodonbewust-noodfataliteit van zoo
zakelijk
zakelijk offer
offer van
van de
de blinde,
blinde, wreede
wreede machten
machten die
die dit
dit leven beheerschen
beheerschen •••
.. .
Zoo, in grooten
grooten ernst,
overernst, voelt
voelt en
en zegt
zegt het
het deze
deze Vlaamsche
Vlaamsche schrijver
schrijver en
en overtuigt een
een oogenblik
oogenblik van
vanzijn
zijneenzijdige
eenzijdigewaarheid
waarheidook
ookons,
ons,die
diesedert
sedertalweer
alweer
zoo"eel
zagen. F. F.
C.
zoo"eeJ
andere andere
"waarheden" „waarheden"
zagen.
C.

Heldere Gezichten,
Gezichten,
Vlaamsche
voor g.
g.
Vlaamsche Bibliotheek.
Bibliotheek. Mpij
Mpij voor
en goed
goedk.lect.
k. lect. Amsterdàm
Amsterdam- -- i1920.
glo.
De „Meij
"Mpij voor
voor goede
goede en goedkoope
goedkoope lectuur"
lectuur" geeft nu
nu ook
ook een
eenVlaamsche
Vlaamsche
Bibliotheek
"onder leiding
leiding van
van Emmanuel
Emmanuel De Bom"
Bom" wiens
wiens leiding
leiding o.a.
o.a.
Bibliotheek uit,
uit, „onder
Hetisison-zware
on-~arelectuur:
lectuur:
tot
bundeltje verhalen
verhalen van
van hemzelven
hemzelven leidde.
leidde. Het
tot dit bundeltje
genoegelijke
Vlaamsche steden
steden en
en landouwen
landouwen ininden
den
genoegelijke reisbelevingen
reisbelevingen in
in diverse
diverse Vlaamsche
jare 1907,
1907, heel
heelvluchtige
vluchtigezedebeeldjes
zedebeeldjesuituitVlaanderenland,
Vlaanderenland,dieper
diepergetaste
getasteen
en
jare
Avondmaal der
derTwaalf
TwaalfApostelen"
Apostelen"enen
ietwat
wrange tafreelen,
tafreelen, als
als ,,Het
ietwat wrange
„Het Avondmaal
"Zigeunersleven",
eenmeer
meernovellistisch
novellistisch ingerichte
ingerichte beleving
beleving als
als ,,Een
,,Zilte unersleven", ook een
„Een
Romance".
inhoud van dit
dit gele
gele boekje,
boekje, dat
dat zich
zich in
inde
dezeer
zeer ververRomance". Ziedaar
Ziedaar de
de inhoud
lezen laat en een
een overzicht
overzicht geeft
geeft van
van
zorgde,
zorgde, fijne
fijne zegging
zegging van
van De
De Bom
Bom wel
wel lezen
hetgeen dezen gecultiveerden geest bezighield en beroerde
beroerde in
in zijn
zijn vrije
vrije oogenoogenblikken •...
•• lang
langvóór
vóórden
denoorlog.
oorlog.Dat
Dat
leutige,
frissche,
speelsche,argelooze
argelooze
blikken
leutige,
frissche,
speelsche,
geeft er
er thans
thans zelfs
zelfseven
eveneen
eenweemoedig
weemoedigair
airaan,
aan,en
endie
diezin,
zin,waarmee
waarmee 't't bunwij hebben
hebben de
dehoop
hoopop
op't'theerlijke,
heerlijke,nieuwe
nieuwejaar
jaar!"
19II-I2,
deltje besluit: Maar
Maar wij
l" 1911-12,
is wel
peinzen tetebrengen.
brengen.Twee
Tweeen
eneen
eenhalf
halfjaar
jaarlater
later begon
begon
wel geschikt ons tot peinzen
de oorlog.
oorlog ...
de
••
F. C.
EMMANUEL
EMMANUEL DE BOM,
BOM,
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Vlaamsche Volksvertelsels
VolksvI1'tels.ls opgeteeopgeteekend
voor 't eerst
eerst
GUIDOGEZELLE,
GIZELLE, voor
kend door
doorGUIDO
in boekvorm
MAURITS
MAuRITS
boekvormuitgegeven
uitgegevendoor
door
DE
MEIJER, m. teekeningen
DRMEIJBR,
teekeningen v. G.VERDICT,
De
De Sikkel,
Sikkel,Antwerpen.
Antwerpen. Em.
Em.Querido
Querido—
Amsterdam z.
2:. j.
Amsterdam
zwaar roomkleurig
roomkleurig papier,
papier, met breede
breede randen
randen en
enaardige
aardigeletter,
letter,door
door
Op zwaar
naive houtsneetjes
houtsneetjes opgeluisterd,
opgeluisterd, hebben
hebben „uitgever"
"uitgever" en
en teekenaar
teekenaar en
en ook
ook de
de
naive
anderen „uitgevers"
"uitgevers" aan
aan Gezelle's
Gezelle's vijf
vijfvertellingen
vertellingen hier
hieralle
alleeer
eerbewezen.
bewezen.
beide anderen
eigene en
enbehoorlijke
behoorlijke dier
dierdingskes
dingskeszit
zithem
hemininGezelle's
GezeUe'saardige,
aardige,naïeve
naïeve
Het eigene
Vlaamsch, dat
narre-belletjes in
een
Vlaamsch,
dat klinkt als narre-belletjes
in de
de sneeuw
sneeuw of als een deuntje
deuntje op een
mqndharmonika in
in den
denavondval.
avondvaI.Ieder
Iederkent
kentwaarschijnlijk
waarschijnlij kdeze
deze vertelsels,
vertelsels,in
in een
een
mondharmonika
of anderen
anderen vorm,
vorm, al
al uit
uitzijn
zijn kinderjaren.
kinderjaren. In
In de
desprookjesboeken
sprookjesboeken van
vanGrimm
Grimm
vindt
maar zoo
zoo zoet en
vindt men
men ze,
ze, soms
soms zelfs
zelfswel
welkleuriger
kleuriger en
endramatischer,
dramatischer, maar
en
die 't't willen
willen worden
worden heeft
heeftde
de
welluidend zeker
zeker niet.
niet. En
En voor
voor de
de folkloristen,
folkloristen, of die
„uitgever" eenige
"uitgever"
eenige aanteekeningen
aanteekeningenbijgevoegd,
bijgevoegd,waar
waarvele
veletijdschriften
tijdschriftenenenboeken
boeken
staan genoteerd,
genoteerd,die
dieverdere
verderestof
stofen
en uitleg
uitleg ter
staan
ter zake
zake geven.
geven. Voor
Voor de
de vele
vele
vereerders
van Guido
Guido GezelIe
Gezelle is dit
dit boekje
boekje een
een beminlijke
beminlijke herinnering
herinnering aan
aan
vereerders van
F. C.
den
meester.
den
meester. F. C.

JAN BRON.
BRON.
Objectief
Objectief tooneelspel
tooneelspel in
in vier
vier tafereelen
tafereelen
door
CYRIEL BUIJSSE.
BUIJSSE.
VOORWOORD.

Dit tooneelstuk
tooneelstuk werd
werd ter
teropvoering
opvoering gezonden
gezonden aan
aan den
den bestuurder
bestuurder
van den
ken Vlaamschen
en
den Koninklij
Koninklijken
Vlaamschen Schouwburg
Schouwburg te Antwerpen
Antwerpen en
hem geweigerd.
geweigerd.
door hem
Dit is
is op
op zichzelf
zichzelf niets
niets bijzonders.
bijzonders. Wat
Watechter
echterwel
welbijzonder
bijzondermag
mag
met deze
deze weigering
weigering gepaard
gepaard gingen.
gingen.
heeten, zijn sommige feiten, die met
In den
den brief,
brief, die
die de
de terugzending
terugzending van
van het
hetmanuscript
manuscriptvergezelde,
vergezelde,
schreef de Antwerpsche directeur
directeur onder
onder meer:
meer:
„Nu kan
het mij
mij spijt
spijt uu het stuk
"Nu
kan uu begrijpen
begrijpen hoezeer
hoezeer het
stuk terug
terug te
te
moeten sturen.
stu-'en. De
De dialoog
dialoog is
is prachtig,
prachtig, mooie
mooie taal,
taal, kortom
kortom het
hetisisvan
van
Buysse; maar het onderwerp
•..• het
het publiek
publiekisis hier
hier van
van oorlogstukken
oorlogstukken
onderwerp....
nutwee
twee jaar
jaargeleden
geleden België
België binnenkwamen
binnenkwamen
beu. Toen
Toen de
de geallieerden
geallieerden nu
waren
toen te
te
waren de
de oorlogstukken
oorlogstukken aan
aan de
de orde
orde van
van den
den dag,
dag, ik heb er toen
Brussel twee gespeeld
gespeelden
en goede
goede zaken
zaken mee
mee gemaakt,
gemaakt, nu zou zulk stuk
stuk
het publiek niets meer interesseeren, al wat er in betoogd
betoogd wordt
wordt heeft
heeft
gelezen; en men zou er niet
niet meer
meer
men honderde malen in de kranten gelezen;
naar
naar luisteren."
Dit alles
alles leek mij zeer aannemelijk. Het geldt
geldt hier
hier wel
wel geen
geen ooroorhoudt er toch
woord; maar 't houdt
den eigenlij
eigenlijken
logstuk
logstuk in den
ken zin van 't woord;
verband
als ongeschikt op te
verband mee.
mee. Ik was dus gansch bereid om het als
bergen,
diepe verbazing, twee dagen
dagen nadat het stuk
stuk
bergen, toen
toen ik, tot mijn diepe
weer
!tje aantrof
weer in
in mijn
mijn bezit
bezit was,
was,een
eenkort
kortartike
artikeltje
aantrof in het Amsterdamsche
Arnsterdamsche
dagblad
opvallenden titel:
titel: Een
Een gegedagblad De
De Telegraaf, waarin, onder den opvallenden
weigerd
volgende te lezen stond:
stond:
weigerd toonee1stuk
tooneelstuk van
van Cyriel
Cyriel Buysse,
Buysse, het volgende
"Cyriel
directeur van
van
„Cyriel Buysse
Buysse heeft
heeft aan
aan den heer van Kerckhoven, directeur
den
Nederlandschen Schouwburg,
aangeboden dat
"Jan
den Nederlandschen
Schouwburg, een
een stuk
stuk aangeboden
dat „Jan
Bron"
waarin hij
hij beweert
beweert een
een objectief
objectiefbeeld
beeldte
tegeven
geven van
van den
den
Bron" heet en waarin
Vlaamschen
directeur heeft
heeft
Vlaamschenstrijd
strijdonmiddellijk
onmiddellijkna
na den
den oorlog.
oorlog. De
De directeur
LXXVII
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LXXVII i6
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JAN
JAN BRON.
BRON.

echter
echter gemeend,
gemeend, dat
dat het
het activisme
activisme in
in dit
ditstuk
stuktetegunstig
gunstigwordt
wordtvoorvoorgesteld
stuktechnisch
technisch zeer
zeer zwak
zwak vindt
vindt „Jan
"Jan
gesteld en
en ook
ook omdat
omdat hij
hij het
het stuk
Bron"
geweigerd!'
Bron" geweigerd."
Hoe had
had ik
ik het
het nu?
nu? En
Enwat
watmoest
moest ik
ik gelooven?
gelooven? Talrijke
Talrijke vragen
vragen
Hoe
drongen zich
ûch aan
aan mij
mij op.
op. De
Dedirecteur
directeur vond
vondde
dedialoog
dialoog„prachtig"
"prachtig"en
en
de Antwerpsche
Antwerpsche Telegraaf-correspondent
Telegraaf-correspondent noemde
noemde het
het stuk
stuk technisch
technisch
de
zeer zwak!
dat met
metelkaar
elkaar teterijmen?
rijmen? Misschien
Misschienwel.
we1.Maar
Maarhet
het
zwak! Was
Was dat
bezwaar
van den directeur,
dat zulk een stuk het
het publiek
publiek niets
niets meer
meer
bezwaar van
directeur, dat
interesseeren, was
was dan
dan toch
toch van
vangansch
ganschanderen
anderenaard,
aard, dan
danhet
het
zou interesseeren,
T e1.-correspondentaangehaalde,
aangehaalde,waar
waardeze
dezebeweerde
beweerdedat
dathet
het
door den Tel.-correspondent
stuk
stuk geweigerd
geweigerd was
was omdat,
omdat, onder
onder een
eenschijn
schijnvan
vanobjectiviteit,
objectiviteit,de
deacacer te
te gunstig
gunstigin
invoorgesteld
voorgesteldwerd.
werd.Wie
Wiesprak
spraknu
nu
beweging er
tivistische beweging
waarheid: de directeur of
of de
de correspondent?
correspondent? En
En hoe
hoe en
enwaarom
waarom werd
werd
correspondent zoo dadelijk
dadelijk op de
de hoogte
hoogte gebracht
gebracht van
van wat
wat er
er tustusdie correspondent
schen
schen directeur
directeur en
en mij
mij was
was afgehandeld?
afgehandeld? Het
Het gold
goldhier
hiertoch
tocheen
eenzaak
zaak
tusschen directeur
directeur en
en auteur,
auteur,waarmede
waarmede een
eendagblad-correspondent
dagblad-correspondent
vooreerst niets te
te maken
maken had!
had! Waarom
Waarom die
die derde
derde daar
daar dus
dus mee
mee gegevooreerst
moeid en hoe kwam
ten onrechte,
onrechte, er
er
kwam het
het dat
dat hij,
hij, eenmaal,
eenmaal, en, m. i.i. ten
mee bemoeiende,
bemoeiende, zijn
zijn betoog
betoogzoo
zoogansch
ganschanders
anders liet
lietluiden
luidendan
dan
zich mee
wat de directeur mij als reden
reden voor
voor de
de weigering
weigeringaangaf?
aangaf? Wie
Wie van
van die
die
vraaghet
hetnog
nogeens,
eens,sprak
- sprak
waarheid,enenwie
wieniet?
niet?
twee, -ik ik
vraag
hierhier
waarheid,
twee,
Of spraken
spraken ze soms
soms beiden
bt.iden half-waarheid
half-waarheid en
en half....,
half.••.•niet-waarheid?
niet-waarheid?
En zou dan
dan per
per slot
slotvan
vanrekening
rekeningde
degrond-oorzaak
grond-oorzaakder
derweigering
weigering
wellicht toch gelegen
gelegen zijn
ûjn in
inhet
hetdoor
doorden
dendirecteur
directeurniet-vermelde,
niet-vermelde,
uitgesproken bezwaar,
bezwaar, dat
dat het
hetacacmaar
maar door
door den correspondent wèl uitgesproken
dit stuk,
stuk, naar
naar hun
hun meening,
meening,tetegunstig
gunstigwordt
wordtvoorgesteld!
voorgesteld!
tivisme in dit
Hier
spreken. Uitdrukkelijk,
Uitdrukkelijk, en
en niet
niet
Hier kan mijn werk voor zichzelf spreken.
tooneelspelbetiteld!
betiteld!
het als
als een
een objectief
- Ik
Ik
zonder
objectief tooneelspe1
zonder reden,
reden, heb
heb ik het
tee ken op.
op. De feiten gebeuren;
sta vóór een geval; ik zie; ik hoor; ik teeken
de personen handelen en spreken;
spreken; de
de toeschouwer
toeschouwerof
oflezer
lezermaakt
maaktzelf
zelf
Ikzelf sta
sta achter geen enkel
zijn conclusies. Meer heb ik niet bedoeld. Ikzelf
van mijn personages; poog niet,'
niet,~aan
eigen meening
meening
aan een
een van
van hen, mijn eigen
op te dringen. Het
Het is
is een
een schilderij.
schilderij. Leeft
Leeftze
zenaar
naar waarheid;
waarheid; dan
dan is
is ze
ze
goed.
goed. Leeft ze niet, of leeft ze valsch, dan is ze slecht.
De
De lezer oordeele.
Een
activisme te
te gunstig
gunstig voorstellen
voorstellenen
en
Een laatste
laatste woord:
woord: Tusschen het activisme
zelf
als activist te worden
worden uitgescholden
uitgescholden ligt
ligt er
er maar
maar een
een kleine
kleine afafzelf als
stand.
dus, .... activist?
activist? Sta mij toe dat
dat ik glimlach.
glimlach. De
De heeren
heeren
stand. Ik ook dus,....
't zeker'tniet
gdooven!
C. E.
B.
activisten-zelven
zullenzullen
activisten-zelven
zeker
niet gelooven! C.
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EERSTE TAFEREEL.
TAFEREEL.
Personen
het Eerste
Eerste Tafereel:
Tafereel:
Personen van het
jan
JanBron.
Bron.
Berthier.
Berthier.
Tijmans.
Tijmans.
Van Veerdeghem.
Veerdeghem.
Maclou.
Verghinst.
Verghinst.
Verwee.
Verwee.
Ondereet.
Ondereet.
Irma.
Mannen en
en Vrouwen.
Vrouwen.
manHet tafereel
tafereel stelt
stelteen
een kleine
kleinemeeting-zaal
meeting-zaalvoor.
voor.Een
Een
twintigtal
twintigtal
mannen en vrouwen
hier en
en daar
daarverspreid.
verspreid.DeDemeeste
meestemannen
mannen
dragen
volle
vrouwen hier
dragen
volle
baarden. Enkelen
Enkelen baardeloos
baardeloos en
enheel
heeljong.
jong.Een
Eenpaar
paargeestelijken.
geestelijken.DeDe
vro uwen doorgaans
doorgaans zonder
links.
Een
vrouwen
zonder sierlijkheid
sierlijkheidgekleed.
gekleed.Een
Eendeur
deur
links.
Een
deur rechts.
rechts. Tegen
Tegenden
denachtergrond
achtergrondontplooide
ontplooide
leeuwenvlag
stok.
leeuwenvlag
metmet
stok.
eenkoffiehuis.
koffiehuis.Velen
Velenhebben
hebbenglazen
glazen
bier
Een kellner
kellner bedient
bedient als
alsinineen
bier
of of
kopjes
zich staan
staanopoptafeltjes.
tafeltjes.OpOp
een
verhoogeeneen
groote
kopjes koffie
koffie voor zich
een
verhoog
groote
JanBron
Bronmet
metnog
nogtwee
tweemannen
manneneneneen
eenvrouw.
vrouw.BijBij
tafel, waar
waaromheen
omheenJan
het ophalen van
van'tttgordijn
gordijnrumoer
rumoervan
vanstemmen.
stemmen.
Berthier
staat,
Berthier
staat,
bij bij
eeneen
der kleinere
kleinere tafeltjes,
tafeltjes,overeind
overeindenenzet,
zet,
met nu
n u en
en dan
dangroote
grootegebaren,
gebaren,
met
zijn
redevoort.
voort.
zijn rede
Berthier
(spreektmet
met
eenigemoeite
moeite
nederlandsch) Iek herhaal het
Berthier (spreekt
eenige
nederiandsch)
en heeren,
heerent iek
iek bijn
bijn kontent
kontenten
endankbaar,
dankbaar, dat
dat mijnmijnnog eens, dames
dames en
heer de president
president
Maclou
(aan een
een der
dertafeltjes).
tafeltjes). Voorzitter!
Mac lou (aan
.... Iek
Iek bijn
bijn konkonBerthier (glimlachend).
(glimlachend). Best.
Voorzitter. Dank
Best, Voorzitter.
Dank uu....
Berthier
dat mijnheer
mijnheer de
de voorzitter
voorzitter hier
hier volle
volle vrijheid
vrijheid van
van spreken
spreken
tent, zeg ik,
ik, dat
heeft verloofd....
verloofd ....
M aclo u. Verleend!
Maclou.
ja maar, meneer Maclou,
Berthier (ietwat
(ietwatkregel).
kregel). Ja
Mac1ou, als
als ge
ge mij
mij voortvoortBerthier
durend onderbreekt,
onderbreekt, dan
dan komt
komt er
er ook
ook van
van die
die geroemde
geroemdevrijheid
vrijheidniets
niets
ik nog
nogtetezijggen
zijggenheb.
heb.
terecht. Gij
Gij belet
belet mij
mij van
van te
te zijggen
zijggen wat
wat ik
Verwee. (spottend).
(spottend). Zijg
Zijg het
het dan
dan maar.
maar. (Gelach).
zwijg het!
het! G'hebt
Gthebt al
allang
Verghinst. (idem).
(idem). Of zijg het liever niet; zwijg
lang
genoeg
gezijijgd;
genoeg gezij
i j gd. (Gelach).
Verwee.
gelach).
Verwee. Gezaagd! (Bulderend
(Bulderend gelach).
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Tymans.
de de
verstoorders).
Tymans. (met
(metverwoeden
verwoedenblik
bliknaar
naar
verstoorders). Taisez-vous
Taisez-vous
d'un chien;
chien;laissez
laissezleIeparler!
parler!
nom d'un
donc, nom
Stemmen. Alij, alij!....
aHj!. ••• (jouwend)
(jouwend) Hoe-oe!...
Hoe-oe! ••• Hoe-oe!
Hoe-oe! In
InVlaanderen
Vlaanderen
Stemmen.
Vlaamsch!
Tymans. (als
Tymans.
(alsboven.
boven.In
Inplat
platvlaamsch).
vlaamsch). In Vloanderen
Vloanderen vrijheid!
vrijheid!
Verghinst.
met de
defranskiljons!
franskiljons!
Verghinst. Weg met
Verwee.
de blauwvoet?
blauwvoet?
Verwee. Vliegt de
(brallend). Storm op zee!
zee!
Stemmen. (brallend).
Verwee.
In
Vlaanderen
••••
?
Vlaanderen....?
Verwee.
Stemmen. (krachtig).
(krachtig). Vlaamsch.
Stemmen.
Verwee.
Io Vlaanderen
Vlaanderen Fransch?
Fransch?
Verwee. In
Stemmen.(10
(jouwend).
Stemmen.
uwend) . Hoe-oe! Hoe-oe!
janBron.
Bron.(opstaande;
(opstaande;ernstig;
ernstig;gezagvoerend).
gezagvoerend). Laat den heer BerBerfan
thier uitspreken. Onderbreek niet meer. Wie wenscht
wenscht te
te antwoorden
antwoorden
(Gaat weer
weer zitten.
zitten.Gehoorzame
Gehoorzame stilte).
stilte).
zal zijn beurt
beurt krijgen.
krijgen. (Gaat
besluiten.... Die
Dievrijheid
vrijheid
Berthier. Laat ik dus met enkele woorden besluiten....
Berthier.
van spreken dus,
dus, waarvoor
waarvoor ik
ik den
denheer
heervoorzitter
voorzitterzeer
zeerdankbaar
dankbaarben,
ben,
gegeven hier
hier in volle oprechtheid
oprechtheid
drukheeft mij de gelegenheid gegeven
uit
te
druk,
ken
wat ik voel en meen.
meen. Men
Men heeft
heeft mij,
mij, en
en de
&partij
partij waartoe
waartoe lk
Ik bebeken wat
hoor, afgeschilderd
afgeschtlderd en zelfs uitgescholden
uitgescholden als
als vijanden
vijanden van
van alles
alles wat
wat
VlaamschlS.
is. Dat
Dat is niet
niet waar.
waar. Dat
Dat isis niet
nietrechtvaardig.
rechtvaardig. Iek
Iek bija
bijn
Vlaamsch
immers Vlaming van geboorte en
....
en....
Verghinst.
franskiljon in de
de ziel!
ziel!
Verghinst. En franskiljon
(rumoer. st!
st! st!).
st!).
Berthier.
(met nadruk).
nadruk). Vlaming van geboorte, zeg
zeg ik,
ik, maar
maar vriend
vriend
Berthier. (met
van Frankrijk; (Tlfet
moed) Franskiljon, als ge wilt, zooals
zooals die
die meneer
meneer
(riet moed)
st .... st....)
st.... ) omdat ik de
dç grootheid van Franmij daar verwijt (rumoer; st....
krijk
fransche taal
taal en
en van
van den
denfranschen
franschen
krij ken
en de
de schoonheid
schoonheid van
van de fransche
Vlamingen, aan
aan Frankrijk,
Frankrijk,
geest bewonder; omdat
omdat ik weet wat wij, Vlamingen,
als algemeene ontwikkeling te danken
danken hebben.
hebben. Frankrijk
Frankrijk staat
staat hoog
hoog
in mijn waardeering, héél hoog,
hoog, daar
daar kom
kom ik rond voor uit; en ik zou
het als een wereldramp beschouwen, een
een ramp
ramp voor heel de wereld
wereld en
en
indien Frankrijk
Frankrijk en
en de
de fransche
fransche bebevoor Vlaanderen
Vlaanderen in 't bijzonder, indien
schaving moesten ten onder
onder gaan.
gaan.
(Geweldig
Gezwaai van
vanknuppels
knuppelsenen
armen.
Stemmen
(Geweldig rumoer.
rumoer. Gezwaai
armen.
Stemmen
heffen
Vlaamschen Leeuw" aan.
aan. DeDevlag
vlag
wordt
heen
weer
heffen den"
den „Vlaamschen
wordt
heen
enen
weer
gezwaaid).
gezwaaid).
Verlangt ge
ge nog iets meer
Jan
Bron.(verzoekt
(verzoektgebiedend
gebiedendom
omstilte).
stilte). Verlangt
Jan Bron.
te zeggen, meneer
meneer Berthier?
Berthier?
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(gaat zitten).
zitten). Neen, meneer de president.
president. Iek
lek heb
heb gezegd
gezegd
Berthier. (gaat
wat
zeggen had.
had.
wat iek
lek te zeggen
1 an Bron.
Bron. Dan neem
Jan
neem ik even
even het
het woord.
woord.
M aclo u. Leve Jan
Maclou.
Jan Bron!
Bron!
Talrijke
stemmen. Leve,
Leve, lang
lang leve
leveJan
Jan Bron!
Bron!
Talrijke stemmen,
(Haalt even
Bron. Ik zal kort
kort zijn.
Ûjn. (Haalt
even zijn
zijnhorloge
horlogeuit).
uit). Het is laat
Jan Bron.
heer
Berthier
geworden. De tijd dringt.
dringt. -DeDe
heer
Berthierheeft
heeftons
onsdaar
daargesprogesproken
en bewondering
bewondering voor
voorFrankrijk
Frankrijk en
ende
defransche
fransche
ken over zijn liefde en
geest. Ik
Ik zal
zal niet
niet zeggen,
zeggen,dat
datik
ikonvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk zijn
zijn „liefde"
"liefde" voor
voor
Frankrijk deel;
deel; maar
maar wel
wel deel ik zijn
Frankrijk
ûjn bewondering voor heel veel
veel van
van
wat de fransche
fransche geest in
in den
denloop
loopder
dereeuwen
eeuwenheeft
heeftvoortgebracht,
voortgebracht,
voor heel veel schoons en groots
groots in de fransche cultuur. Ik
Ik geloof,
geloof, als
als
ik Franschman was, dat
het
dat ik,
ik, alles
alles bij
bij elkaar
elkaargenomen,
genomen, het
het goede en het
slechte door elkaar,
elkaar, wel trotsch zou zijn
zijn op
op mijn
mijn volk
volk en
enmijn
mijnland,
land,
in vergelijking met veel
veel andere
andere volken
volken en
enlanden.
landen.
Ondereet. De revolutie
Ondereet.
revolutie van
van 1789!
1789!
Stemmen.
••••! Laat
Laat spreke"h!
Stemmen. St
St....!
spreka!
jan
Maar ik ben geen
Jan Bron.
Bron. Maar
geen Franschman;....
Franschman; •••• ik
ik ben
ben Vlaming....
Vlaming ••••
Handgeklap,
gejuich, gezwaai
gezwaai met
metleeuwenvlag,
leeuwenvlag,gezang:
gezang:„Zif
"Zij
Handgeklap, gejuich,
zullen hem
hem niet
niettemmen...."
temmen ••• :'
Stemmen.
••• .! St....!
St •••• !Laat
Laatspreken!
sprekenl
Stemmen. St
St....!
Bron., ik
Ikben
benVlaming,
Vlaming,en,
en, als
als zoodanig, kan
kan ik
ik ook
ook niets
niets meer
meer
Jan Bron
voor
Frankrijk voelen,
voel voor
voor onze
onzeandere
andere groote
groote
voor Frankrijk
voelen, dan
dan wat
wat ik voel
buren:
ik voeg
voeg er
er onmiddellijk
onmiddellijk aan
aan toe:
toe:
buren: Engeland,
Engeland, Duitschland. En, ik
als
en rechtschapen
rechtschapen Vlaming
Vlaming moet
moet ik
ikvoor
voorFrankrijk
Frankrijk minder
minder
als goed en
voelen dan voor welk
welk ander
ander land
land ook
ook (langzaam,
metnadruk)
nadruk) omdat
(langzaam, met
Frankrijk
laat gelden,
gelden, die
die van
van aard
aard zijn
zijn
Frankrijk hier,
hier, in
in ons land, invloeden laat
ons bestaan als zelfstandig
zelfstandig volk
volk te
teondermijnen.
ondermijnen. (Applaus).
(Applaus).
Berthier.
(heftig). Volstrekt niet! Volstrekt
Volstrekt niet!
niet!
Berthier. (heftig).
Tymans.
C'est idiot!
idiot!
Tymans. C'est ridicule! C'est
(rumoer; protesten).
protesten).
heer Berthier
Berthier heeft
heeft het
hetgewaardeerd,
gewaardeerd, dat
dat men
menhem
hem
JJan
an Bron. De heer
hier vrijuit heeft
laten
spreken.
Hij
zal
het
ook
wel
willen
goedvinden,
heeft
goedvinden,
dat ik van
van diezelfde
diezelfde vrijheid
vrijheid gebruik
gebruik maak om, van
van mijn
mijn kant,
kant, ook
ook
ronduit mijn meening te verkondigen. Welnu, ik meen, en ik beweer,
beweer,
dat menschen als de
de heer
heer Berthier
Berthier en
en zijn
zijn partij,
partij, —
...:... met
metandere
andere woorwoorden: de Franskiljons,
Franskiljons, —
- een
een slechten
slechten' dienst bewijzen
bewijzen èn aan
aan FranFrankrij
k, èn aan
aan Vlaanderen.
Vlaanderen.
krijk,
(Applaus.
Heftigprotest
protestvan
vanBerthier
BerthierenenTymans).
Tymans).
(Applaus. Heftig
)
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Tymans.
c'est trop
trop fort!
fort! (Rumoer;
Hoeh-geschreeuw).
Tymans. Ça
ga c'est
(R umoer; Hoeh-geschreeuw).
Bron. Zij
zoo mag
mag uitdrukken,
uitdrukken, nationale
nationale bastbastJan Bron.
Zij zijn, als ik het zoo
•••• (Geweldig applaus).
applaus).
aards
aards....
•••
Berthier (verontwaardigd).
(verontwaardigd). Meneer!.
Berthier
Meneer!.,..
Tymans.
insultez! (Geschreeuw; handgeklap).
handgeklap).
Tymans. Vous nous insultez!
Jan Bron,
Zij trachten,
trachten, bewust of onbewust, ons
Bron. Zij
ons gansche
gansche volk
volk tete
verbasteren; en verwekken daardoor,
verbasteren;
daardoor, onder de bewuste
bewuste Vlamingen,
Vlamingen,
een wantrouwen
wantrouwen en
een haat
haat ten
ten opzichte
opzichte van
van Frankrijk,
Frankrijk, die
die
en zelfs een
Frankrijk-zelf niet eens
eens verdient.
verdient.Het
Hetgevolg
gevolgdaarvan
daarvanis,
is,dat
datFrankFrankrij k van
van zijn kant
rijk
kant ons
onswantrouwt
wantrouwt en
enminacht,
minacht, terwijl het
het ons
ons ook,
ook,
van wege die
die halfslachtigheid,
halfslachtigheid,als
alseen
eenkarakterloos
karakterloosen
enminderwaardig
minderwaardig
DeFranschen
Franschendrijven
drijvenden
den
volk, ja, eigenlijk als geen volk beschouwt.
beschouwt. De
spot met
met ons.
ons. Zij
Zij spotten
spotten met
metonze
onzeonbeholpen
onbeholpen naaperij,
naaperij, met
met het
het
spreken en
en dat
dat zij
zij tetenauwernood
nauwernood verstaan.
slechte Fransch
Fransch dat wij spreken
Berthier.
schromelijk overdreven.
overdreven. De
De Franschen
Franschen verstaan
verstaan
Berthier. Dat is schromelijk
wij misschien
misschien slechter
slechter dan
dan de
de Marseillais
Marseillais en
en
ons heel goed. Spreken
Spreken wij
de Auvergnats!
Auvergnats!
Berthier zijn taalJan Bron.
Bron. (glimlachend).
(glimlachend). Ik constateer dat de heer Berthier
taalJan
ambities niet hoogex
hooger stelt dan
dan tot
tot het
hetpeil
peilwaarop
waaropde.
de Marseillais
Marseillais en
en
gelach). In zooverre
zoover-re moet ik toegeven
toegeven
Auvergnaten staan.
staan. (Gejuich; gelach).
dat de
over het algemeen
dat
de vlaamsche
vlaamsche Franskiljons
Franskiljons over
algemeen voor
voor die
die beide
beide
ons
stammen niet behoeven
behoeven onder
onder te
te doen
doen (heftig). Maar
Maar dat
dat voldoet ons
applaus.De
Devlag
vlagwordt
wordt
niet als
als Vlaming!
Vlaming! (donderend
(donderend en langdurig applaus.
„Zij zzullen
ullen hem
Gezang: "Zij
hem niet
niettemmen.")
temmen. tt ) Wij
heen
heen en
en weer
weer gezwaaid.
gezwaaid. Gezang:
willen ons zelf
zelf zijn. Wij willen, Fransch
Fransch kunnende
kunnende spreken
spreken zoo
zoo ongeongeveer
een Marseillais
Marseillais of
of een
eenAuvergnaat,
Auvergnaat, toch
toch eerst
eerst en
envooral
vooral
veer als een
Vlaamsch
een Vlaming.
Vlaming. Vlaamsch
Vlaamsch denken
denken en
en
Vlaamsch kunnen
kunnen spreken
spreken als een
ZIjn,
met
een
woord,
zooals
de
Franschman
Vlaamsch
voelen,
Vlaamsch
Vlaamsch voelen, Vlaamsch zijn, met een woord, zooals de Franschman
Fransch
Duitscher Duitsch,
Duitsch,de
deEngelschman
EngelschmanEngelsch.
Enge1sch.
Fransch is, de Duitscher
(Geweldig
en lawaai).
lawaai).
(Geweldig applaus en
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Meneer de voorzitter,
voorzitter, ik
ik vraag
vraag het
het woord.
woord.
Berthier (heftig
(heftiggebarend).
gebarend). Goed.
goed. Maar
Maar in
in name
name der
der
Goed. Heel goed.
Berthier
duizenden en duizenden
duizenden vrienden
vrienden van
van Frankrijk
Frankrijk hier,
hier, in
inVlaanderen,
Vlaanderen,
vragen wij, eischen wij van onzen
onzen kant
kant het
het recht
recht op
op Franschgezind
Franschgezindtete
inVlaanderen
Vlaanderen dat
datwaren,
waren,
mogen zijn, zooals
zooals ook
ook onze
onzevoorouders
voorouders in
eeuwen lang, daarvan
daarvan getuigt onze geschiedenis.
geschiedenis. Vlaanderen
Vlaanderen is
is een
een
tweetalig land,
land; dat is zoo
zoo waar
waar en zoo sterk als een muur.
muur. Dat
Dat isis door
dool'
niets omver te redeneeres.
redeneeren.
(Lawaai;
hoongeschreeuw).
(Lawaai; hoongeschree
uw).
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Tymans.
moyen de
de causer
eauser raisonablement
raisonablement avec
avee de
de
II n'y a pas
pas moyen
Tymans. 11
pareils
énergumènes. Je m'en vais.
vais. (Hij wil
wilweg).
weg).
pareils énerguménes.
Berthier
Mais, reste
reste done,
donc, nom
nom de Dieu! Ne
Berthier (woedend).
(woedend). Mais,
Ne me
me laisse
laisse
blijft).
pas seul dans
dans cet
cet antre.
antre. ((Tymans
Tymans blijft).
Maclou (uitdagend).
(uitdagend). In Vlaanderen
Vlaanderen Vlaamsch.
Vlaamsch.
Tymans (insgelijks
Tymans
(insgelijks uitdagend).
uitdagend). We zillen
zi11en de toale klappen
klappen die we
we
willen.
la porte
porte de
de Franskiljons!
Franskiljons! Aan
de
Maclou. A la
Aande
de deure!
deure! Vliegt
Vliegt de
Blauwvoet?
Blauwvoet?
Stemmen. Storm op zee!
Stemmen.
zee!
M aclo u. In Vlaanderen?
Vlaanderen?
Maclou.
Stemmen.
Stemmen. Vlaamsch!
Vlaanderen Fransch?
Fransch?
Maclou. In Vlaanderen
uwend.) Hoe
Stemmen. (jo
Hoe...oe!
Stemmen.
(jo uwend.)
...oe! Hoe....oe!
Hoe ....oe!
Jan Bron.
Bron. Dames en heeren....
heeren ••••
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Meneer
vraag voor de
de tweede
tweede
Meneer de voorzitter, ik vraag
maal
woord.
maal het woord.
Jan
is aan
aan den
den heer
heer Van
Van Veerdeghem.
Veerdeghem.
I an Bron. Het woord is
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Dames
heeren, ik
ik hoor
hoorhier
hiervoortdurend
voortdurend
Dames en heeren,
spreken van Vlaanderen en Frankrijk, maar nooit van België. Bestaat
Bestaat
België misschien
misschien niet
nietmeer?
meer?
Tymans.
la Belgique!
Belgique!
Tymans. Vive la
Stemmen.
Vlaanderen! Leve
Leve Vlaanderen!
Vlaanderen!
Stemmen. Leve Vlaanderen!
Verghinst.
begrip België
België berust
berust op
op eer
een ethnographische
ethnographische
Het begrip
Verghinst, Het
dwaling.
(Geweldige opschudding.
opschudding.Handgeklap;
Handgeklap;protestkreten).
protestkreten).
Tymans.
des anti-patriotes.
anti-patriotes. C'est
C'esttine
unehonte!
honte!
Tymans. Vous êtes des
Jan
Bron.(gedecideerd).
(gedecideerd). Het Belgisch
Belgisch patriotisme
patriotisme heeft
heeft hier
hier voor
voor
Jan Bron.
't oogenblik
discussie niets
niets te
te maken.
maken.
oogenblik met onze discussie
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Pardon, meneer de voorzitter;
voorzitter; ik
ikprotesteer
protesteerzeer
zeer
beslist. De
De algemeene
algemeene politieke
politieke toestand
toestand in
in Europa
Europa isis tegenwoordig
tegenwoordig
geen dag
dag verzekerd
verzekerd zijn
zijn van
van wat
wat er
er 't'tvolgend
volgend
van dien aard,
aard, dat wij geen
uur gebeuren
kan.
Ieder
oogenblik
kan
een
wereldoorlog
uitbreken.
gebeuren
kan een wereldoorlog uitbreken.
Zullen wij daar buiten blijven?
blijven? Zal
Zal België zich niet
niet met
met alle
alle krachten
krachten
aaneen moeten sluiten
sluiten om
om zijn
zijn bestaan
bestaanals
alsonafhnakelijke
onafhnakelijkestaat
staattegen
tegen
nu wel
wel het
het meest
meest geschikte
geschikte
een of
of andere
andere partij
partij teteverdedigen?
verdedigen? Is
Is het
het nu
oogenblik
ombesprekingen
besprekingentetehouden
houdenover
overwat
watons
onsvan
vanelelkander
scheidt
oogenblik om
kander Scheidt
en verwijdert,
inplaats
plaatsvan
van pogingen
pogingenaan
aan te wenden
omde
debanden
bandenteteverververwijdert,in
wenden om
gezind in de
Vlaamsch-gezind
ster
ken, die als
als Belgen
Belgenons
onsvereenigen?
vereenigen? Ik ben Vlaamsch
sterken,
-
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ziel,
onze
ziel, meneer
meneer de
de voorzitter,
voorzitter, maar
maarik
ikzie
ziemet
metangst
angst en
en leed,
leed, dat onze
nationale eendracht gevaar
gevaar loopt.
loopt.
urmel).
(Gebrom,
gemurmel).
(Gebrom, gem
Ondereet
dialekt). Os
oorlog uitbreekt, 't't zal
zál de
de
Ondereet (in
(in plat
plat dialekt).
Os er nen oorlog
schuld zijn van 't kapitalisme.En
kapitalisme.En 't kapitalisme
den oorlog
oorlog
kapitalisme zal
zal deur
deur den
vernietigd warden,
worden, eerst
eerst in
in de
de landen
landen die
diede
denederloage
nederloagezullen
zullenWen
tijen
en daarachter
doarachter in de
de landen
landen die
die zullen
zullenoverwonnen
overwonnen hen.
hen. En
En heul
heul
ulderen
verwarringe als.
den
ulderen toalstrijd
toalstrijdzal
zal in
in de
de verwarringe
als.'n'n streutjen
streutjen in
in den
eurkoan meegesleept
meegesleept warden.
worden. (Handgeklap
luid protest).
protest).
(Handgeklap en luid
zien. Dat zullen we afwachten. Intusschen
Intusschen
Jan Bron. Dat zullen we 4Îen.
„wij" onvermoeid
,onzen" strijd
zetten "wij"
onvermoeid "onzen"
strijd voort.
voort. Die
Die strijd
strijdisisonbaatonbaatzuchtig, zuiver en heilig. Het is de strijd
strijd om
om 't zijn of niet zijn van een
een
volk.
Dames en heeren, verlangt er nog
nog iemand
iemand het
het woord?
woord? (Dof
volk. Dames
rumoer). Niemand meer? Dan
Dan verklaar
verklaar ik
ik de
demeeting
meetinggesloten.
gesloten.
Voorafgegaan door
doorhun
hun vlag,
vlag, zingend en armenzwaaiend,
Voorafgegaan
armenzwaaiend, verlaten
verlaten
de
vlaamschgezinden de
Irfna klimt
klimtop
ophet
hetverhoog
verhoogen
enspreekt
spreekt
de vlaamschgezinden
de zaal. Irma
met Jan Brim.
Brdn.
met
Berthier
naar den
den uitgang).
uitgang). eest
temps
Berthier (apart
(apart met
met Tymans naar
C'est du temps
perdu, que
que de
de parler
parleravec
avecces
cesgens-là.
gens-là.
Tymans.
n'est-ce pas!
pas!
Tymans. Je te l'ai dit d'avance, n'est-ce
ça c'est
c'est de
de la
la rhétorique,
rhétorique,du
duromantisme,
romantisme,du
dusenti.sentiBerthier. Tout ga
mentalismé.
Jan
Bron. (die
(die onder het stille
Jan Bron.
stille praten
praten met
met Irma
Irma naar het gesprek
gesprek der
der
twee
aftrekkende Franskiljons
Franskiljons geluisterd
geluisterd heeft; op
op hen
hen afkomend;
afkomend;inin
twee aftrekkende
très peu,
peu,messieurs.
messieurs. Du
Du romanromanzeer mooi
mooi Franseh:
Fransch: De la rhétorique, tris
tisme, peut être.
être. (Met trots)
trots) Du sentimentalisme, ou, plutêt,
sentiplut8t, du senti'"
J'alme,
. j'adore
., dore mon
de l'amour...,
I,amour ••••énormément!
J'aime,
enormement.
Ja
mon pays,
.pays, ma
ma
ment....
ment..., de
belle
et
forte
et
malheureuse
Flandre.
fidolatre
son
étendard,
son
belle forte malheureuse Flandre, ridontre son étendard, son
iion
noir sur
sur champ
champd'or,
d'or,que
quej'embrasse
j'embrasseparfois
parfoisavec
avecpassion,
passion,avec
avec
lion noir
des
larmes de
de tendresse
tendresse dans
dans les
les yeux,
yeux, comme
comme on
onembrasse
embrasse une
une
des larmes
femme. J'aime
faime son sol
sol (stampvoet) son terreau fertile, où
ou je
je me
me sens
sens
comme
dans son
son sein,
sein, gouflée
gouflée de
de son
son suc,
suc,
comme une plante vivace, nourrie dans
ne pouvant
pouvant vivre
et
fleurir
et
porter
des
fruits
que
lá-même
ou
vivre et fleurir et porter des fruits que lá-même où lala
nature l'a fait
fait mitre.
naître.Un
Unarbre
arbreflamand,
flamand,messieurs,
messieurs,flamand
flamand jusqu'à
jusqu'à
la moëlle et non pas une plante de serre-chaude
serre-chaudefrangaise.
française. Adieu,
Adieu,mesmessieurs! (Opgewonden
(Opgewonden terug
terug bij
bij Irma).
es foul
fout
Berthier (verbaasd).
(verbaasd). I1
Il es
Tymans.
dangereux!
Tymans. Un fou dangereux!
Berthier. Mais il parle
parle bien
bien leIefrangais,
français, ce
cecochon!
cochon!
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Tymans.
flamingants outrés.
outrés.
Tymans. Comme tous les flamingants

Berthier. Ah! non de Dieu, comme on voit que tout 9a c'est du bluff,
~~~~&D~~~oo~~~~~~hl~
du chiqué,
chiqué, de
de la
la comédie!
comédie! Viens,
Viens, nous
nousallons
allonsprendre
prendre un
unverre
verre au
au
(Beiden af).
Bodega. (Beiden
af).
JanBron).
Bron). Ach, man, wat hebt ge
ge mooi
mooi gesproken!
gesproken! Wat
Wat
Irma (tot Jan
goed gezegd!
gezegd! (omhelst
hem).
hebt ge 'ttt hun goed
(omheist hem).
Jan Bron.
Bron. (als
(als tt
geinspireerd). Mijn hart, mijn
ge't ware
ware geinspireerd).
mijn ziel heeft gesproken.
nu samen
samen naar
naar buiten
buiten gaan
gaan wandelen.
wandelen. Ik
Ik
sproken. Kom, laten
laten we nu
Vlaanderen ruiken,
ruiken,Vlaanderen
Vlaanderenomarmen!
omarmen!
moet Vlaanderen
Vlaanderen zien,
zientVlaanderen
ook wel
wel eens omarmen. Ben „ik"
Irma (streeknd).
(streelend). Ge moogt mij
mij ook
"ik" nu
nu
Irma
heelemaal niets meer
heelemaal
meer voor
voor u?
u?
Jan Bron
Bron (omheist
(omhelst haar).
haar). Gij zijt Mks
àlles1/00P
voor· mij. Gij zijt de
de schoonschoonheid van mijn ziel, de
de essentie
essentie van
vanmijn
mijnliefde.
liefde.Gij
Gijzijt
zijtVlaanderenVlaanderenzelf voor
voor mij!
mij!
DOEK.
TWEEDE TAFEREEL.
Personen:

Jan Bron
Bron.,
Berthier.
Berthier.
Ty
ma ns.
Tymans.
Van
Veerdeghem.
Van Veerdeghem.
Ludwig
Werlemann.
Ludwig Werlemann.
De Ordonnans.
Ordonnans.
Irma.
Else.
Het dienstmeisje.
dienstmeisje.
Het
vanJan
JanBron.
Bron.Deur
Deur
ramen
achtergrond.
Deur
studeerkamervan
De studeerkamer
enen
ramen
achtergrond.
Deur
en schoorsteen links.
links. Boekenkasten
Boekenkastenrechts;
rechts;tafel,
tafel, stoelen, fauteuils.
fa ute uils. leslessenaar.
Bij het
het ophaten
ophalen van
van'tttgordijn
gordijnzitzit
Jan
Bron
inspanning
in een
Jan
Bron
metmet
inspanning
in een
courant
te lezen.
lezen.Roerloos,
Roerloos,met
metden
denangst
angstop
ophet
hetgelaat,
gelaat,staan
staan
Irma
courant te
Irma
en en
zijnvoorlezing
voorlezingteteluisteren.
luisteren.AfAf
dreunt
dof,
heel
Else naar zijn
enentoetoedreunt
dof,
heel
in in
de de
verte, het
het kanon.
kanon.Soms
Somsrinkelen
rinkelendederamen.
ramen.
Onze goede
Jan
Bron.(van
(vanhet
hetblad
bladopkijkend:
opkijkend:
bitteren
toon). Onze
goede
Jan Bron.
opop
bitteren
toon).
ons tegen
tegenden
den
vrienden,
onze. vaste
vrienden, onzes
vasteen
en trouwe
trouwebondgenooten,
bondgenooten, die
die ons
vijand
en de
deFranschen
Fransehenwij
wijken
vijand zouden
zouden beschermen:
beschermen: de
de Engelschen en
ken
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langzaam maar
maar zeker,
zeker, steeds
steeds verder
verder terug.
terug. De
DeDuitschers
Duitschersdringen
dringen
langzaam
steeds feller
sneller; het
het zal
zalmij
mijverwonderen
verwonderen als
als ze
ze hier,
hier,
op, steeds
feller en
en sneller;
een paar
paar dagen,
dagen, niet
niet v66r
vóór ons
ons staan.
staan.
binnen een
[rma.(doodsangstig).
(doodsangstig). Och God! Och
Och God!
God!
Irma.
Jan Bron
Bron(geagiteerd).
(geagiteerd). Wat moeten we nu
nu doen:
doen: vluchten
vluchten of
ofhier
hier
Jan
blijven? Ik haat
haat vluchten.
vind het
het laf
laf te
te vluchten.
vluchten. Maar
Maar ik
ikben
ben
blijven?
vluchten. Ik vind
angstig
voor
u
en
Else.
angstig voor
Else.
[rma. Plegen de
de Duitschers
Duitsehers nog
nogsteeds
steedszulke
zulkegruwelen?
gruwelen?
Irma.
JanBron.
Bron. Helaas!....
Helaas!.. •• 'n
tn Schande!
Schande! 'n
tn Walgelijke, wraakroepende
wraakroepende
jan
schande! De mannen
mannen als
als schild
schild vooruitgedreven;
vooruitgedreven; vrouwen
vrouwen en
en meisjes
meisjes
door dronken
dronken soldeniers
soldeniers overweldigd....
overweldigd ..••
mishandeld, .••• door
mishandeld,....
[rma. (riliend).
(rillend). H000!....
Hooo!.. .. Maar
Maar isishet
hetwel
wel·waar!
waar!Overdrijven
Overdrijven die
die
Irma.
niet? Liegen
Liegen ze
ze niet?
niet?
gazetten niet?
Bron.(heftig
(heftigeen
eencourant
courant
verfrommelend). 't
tt Zijn
Zijn smerige
smerige
Jan Bron.
verfrommelend).
hangen aan elkaar
elkaar van
Nooit of
ofnooit
nooitzeggen
zeggenzij
zij
bladen; ze hangen
van leugens. Nooit
de waarheid,
waarheid, geheel
geheel de
de waarheid!
waarheid! Maar toch...
toch ...., ik vrees....
vrees .... ik
ik ben
ben
ons de
hier blijven.
blijven. Maar
Maar gij moet
beiden .... Laat
Laat ik hier
bang, doodsbang voor u beiden,...
gij moet
moetvluchten....
vluchten ....naar
naarHolland.
Holland.
Else weg....
weg .... gij
met Else
dat doe
doe ik niet. Ik
[rma. (handenwringend).
(handenwringend). Neen; dat
Ik laat
laat uu hier
hier niet
niet
Irma.
alleen in het gevaar
gevaar achter. Ik
Ik blijf
blijf bij
bij u op
op leven
leven en
en dood.
dood.Maar
MaarElse
Else
zal haar
haar morgen over de grens
grens brengen.
brengen.
zal weggaan. Ik zal
Ik ben
ben niets
niets bang.
bang.
Else. Waarom? Ik heb niets geen zin. Ik
Gij moet. Ik wil het.
Bron.(gebiedend).
(gebiedend). Gij
het. Ik
Ik laat
laat uu niet
niet weerloos
weerloos
jJan
an Bron.
metbijtende
bijtende
aan de liederlijkheid van dronken schurken
schurken over.
over. (Heftig,
(Ileftig, met
bitterheid).
Schurken! Een
Een volk
volk van
van onzen
onzen stam,
stam, dat
dat ons
onsals
als
bitterheid). Schurken! Schurken!
wilde
beesten behandelt!
behandelt! Wie
er ooit
ooit zoo
zooiets
ietsmonsterachtigs
monsterachtigs
wilde beesten
Wie had er
hun verwanten,
verwanten,
kunnen
kunnen uitdenken?
uitdenken? Zij
Zij drijven
drijven OUS,
ons, zij
zij dwingen ons, hun
hun natuurlijke
natuurlijke vrienden, hun broeders, in
in de
de armen
armen onzer
onzer traditiotraditiodreunt,de
deramen
ramentrillen,
trillen,allen
allenschrikken).
schrikken).
neele vijanden. (liet
(Het kanon dreunt,
Hoort ge dat?
dat? Daar
Dat zijn
zijn Germaansche
Germaansche kanonkanonDaar zijn
zijn ze. Ze komen. Dat
nen,
die
Germaansche
stamgenooten,
die
Germaansche
broeders
nen, die Germaansche stamgenooten, die Germaansche broeders
stommerikken! De
De schurken!
schurken!
doodschieten!
doodschieten! Vervloekt!
Vervloekt! De stommerikken!
[rma.
(schreiend). Man, wind u toch niet
niet zoo
zoo op.
op.Gij
Gijmaakt
maakt ons zoo
Irma. (schreiend).
bang,
ongelukkig!
bang, zoo ongelukkig!
Geklop
de deur.
de ur.
Geklop aan de
Jan Bron.
Bron. (opschrikkend).
(opschrikkend). Binnen.
Het Dienstmeisje
Dienstmeisje (met
(meteen
eenpresenteerblad).
presenteerblad). Meneer, daar
daar zijn drie
heeren,
spreken. Hier
Hier zijn
zijn hun
hun kaartjes.
kaartjes.
heeren, die u dringend wenschen te spreken.
Berthier....
Tymans...
Jan
Bron.(neemt
(neemt zen
zenuwachtig
kaartjes). Berthier
.... Tymans
...
uwachtig de kaartjes).
jan Bron.
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(verwonderd) Die drie te
Van Veerdeghem....
Veerdeghem •••• (verwonderd)
te zamen!....
zamen!. ... Verlangen
Verlangen ze
ze
samen mij te spreken?
Het Dienstmeisje).
Dienstmeisje). Ja, meneer.
Jan Bron.
Bron. Laat ze binnen komen.
komen. (Dienstmeisje af).
af). ((Tot
[rmaenen
Tot Irma
Else). Ik begrijp er niets van
van dat
dat ze
ze samen
samen komen.
komen.Schuif
Schuifwat
watstoelen
stoelen
bij.
Berthier. Tymans
Veerdeghem
binnen).
Berthier,
Tymansenenvan
van
Veerdeghem
binnen).
wij u
Berthier, (gejaagd).
(gejaagd). Excuseer, mevrouw,
Berthier,
mevrouw,en
en mejuffrouw,
mejuffrouw, dat
dat wij
Tot Jan
zoo laat komen storen.
Jan Bron)
Bron) Maar onze boodschap is drindrinstoren. ((Tot
wij ververgend. Wij zijn bij u afgevaardigd in naam van de partijen
partijen die
die wij
tegenwoordigen.
t egenwoordigen.
Bron. Gaat zitten, heeren.
heeren.
Jan Bron.
Van
VeerdeBerthier, Tymans
TymansenenVan
VanVeerdeghem
Veerdeghemnemen
nemenplaats.
plaats.
Van
VeerdeGij
hoort
het
kanon,
de
vijand
staat
ghem (bleek,
angstig,
gejaagd).
(bleek,
Gij
het kanon, de vijand staat
vóór de poort.
poort.' Onze
terug. Morgen,
Morgen, overmorgen
overmorgen op
op
Onze legers
legers trekken terug.
komen: uu vragen,
vragen, in
in name
name van
van
zijn laatst is de stad ingenomen.
ingenomen. Wij komen
onze
een gezamenlijke,
gezamenlijke, zuiver
zuiver vadervaderonze verschillende partijgenooten, een
landslievende gedragslijn
gedragslijn vast
vast te
te stellen.
stellen.Geen
Geeninnerlij
innerlijke
verdeeldheid
ke verdeeldheid
noch twisten meer onder
onder het
hetoog
oog van
van den
den vijand,
vijand, geen
geen politieke
politieke strijd,
strijd,
geen taalstrijd, geen
geen strijd
strijd op
opgebied
gebiedvan
vanreligie:
religie:dedeaaneengesloten,
aaneengesloten,
waardige,
tegen den
den overoverwaardige, onverbreekbaar-vaderlandsche
onverbreekbaar-vaderlandsche eendracht tegen
met ons
ons mee, Jan
Jan Bron,
Bron,en
enzijt
zijtge
ge bereid,
bereid,bij
bij
weldiger. Gaat ge daarin met
uw aanhangers en volgelingen, zooais
zooals wij doen
doen' bij
bij de
de onze,
onze, al
al uw
uwininvloed tot het bereiken
bereiken van
van dit
dit doel
doel te
tegebruiken?
gebruiken?Kunt
Kuntge,
ge,zooals
zooalswij,
wij,
tijdelij
het heil
heil van
van België
België boven
boven alles
alles stellen?
stellen?
tijdelijkk het
Jo..
Jan Bron.
Bron. (na
(na een
eenkorte
korteaarzeling).
aarzeling). Ja.
Van
Veerdeghem. Wij staan geen lettergreep van onze verschillenverschillenVan Veerdeghem.
beginselenaf
afvoor
voor later.
later.
de en, zooals ge wel weet, zeer uiteenloopende
uiteenloopende beginselen
Wij
leggen dat enkel op
op zij,
zij, en
en zwijgen
zwijgen daarover,
daarover, tot
tothet
hetvaderland
vaderland
Wij leggen
verlost
Gaan we
we accoord?
accoord?
verlost is. Gaan
Bron. (Na
(Nahen
henalle
alledrie
drieom
ombeurten
beurtenmet
metaandacht
aandachtinin't 't
gezicht
Jan Bron.
gezicht
gepeild
hebben). Ja
.... Als
Als gij die gedragslijn
gedragslijn volgt,
volgt, zal
zal ik
ik ze,
ze, van
van mijn
mijn
Ja....
gepeild tetehebben).
kant, ook
ook volgen.
volgen.
Berthier.
Wij hadden
hadden niets
niets anders
anders van
van uw
uw vadervaderBerthier. Wij
Wij danken u. Wij
t andsliefde verwacht.
verwacht.
Tymans.
qu'un seul
seul et
et male
mêmeennerni:
ennemi:leIeBoche
Boche
Tymans. Nous n'avons tous qu'un
exécré.
Stilte. Jan
JanBron
Bronkijkt
kijktTymans
Tymans
strak
aan.
Verwijderd
kanongestrak
aan.
Verwijderd
kanongebulder en
en gedreun
gedreun van
vanramen.
ramen.

248

JAN BRON
JAN
BRON

Irma. (tot
(tot Berthier),
Berthier). Gelooft ge werkelijk,
werkelijk, meneer,
meneer, dat
datze
zehier
hierzoo
zoo
spoedig zullen zijn....
zijn .... morgen....
morgen ....overmorgen?
overmorgen?
Berthier. Ik
Berthier.
wel, mevrouw.
mevrouw. Ze
Ze staan
staan op
op minder
minder dan
dan vijfvijfik vrees het wel,
tien
kilometer afstand
afstand en onze
onze troepen
troepen trekken
trekken terug.
tien kilometer
terug~
Jan Bron.
Bron. (bitter).
(bitter). Onze troepen!
... En de troepen van onze bondtroepen!...
genooten: de Engelschen, de Franschen....
Franschen.... (Opgewonden)
(Opgewonden) Maar waar
zijn die?
helpen .... ons
ons verlossen...
verlossen ...
die? Waar
Waar blijven
blijven die?
die? Ze
Ze zouden
zouden ons helpen....
den vijand terugdrijven! Hebt
Hebt gij
gij er
er al één
één enkele
enkelegezien?
gezien?
Berthier. Ze komen....
Berthier.
komen .... ze
ze zijn
zijn onderweg.
onderweg.
Tymans.
ut leur laisser le
Ie temps
temps d'arriver.
d·arriver.
Tymans. I1
Il fa
faut
Jan Bron. Maar vóór dien tijd zijn we vernietigd en dood.
dood. Begrijpt
Begrijpt
ge dat niet....?
niet••••? Wat
Wat doet
doetgij?
gij? Blijft
Blijft gij
gij hier
hierofofgaat
gaatge
gevluchten?
vluchten?
Berthier en Tymans.
Tymans. Wij
blijven .... wij
wij blijven,...
blijven •••• wat
wat er ook geWij blijven....
beure.
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Ik
blijf ook,
ook, maar
maar mijn vrouw
vrouwen
dochters ververik blijf
en dochters
trekken vanavond om elf
elf uur,
uur, met
met een
een rijtuig,
rijtuig, over
overde
degrens.
grens.
Jan Bron.
Bron. Vanavond
vertrekt mijn
mijn vrouw,
vrouw,
Vanavond nog!
nog! Morgen ochtend vertrekt
met Else.
Else.
Nee....!
Else. Nee
.... ! Nee....,
Nee ••• .!
Bron. (gebiedend).
(gebiedend). Ge
Ge zult! (tot de
de heeren)
heeren) Zou morgen niet te
Jan Bron.
laat zijn?
niet beter
beter ook
ookvanavond
vanavondgaan?
gaan?
zijn? Zouden ze niet
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Morgen zal het nog wel gaan, denk ik. De
De meeste
meeste
onzer kennissen vertrekken
vertrekken pas
pas morgen.
morgen. Mijn
Mijn familie reist enkel vanvanavond omdat haar
haar toevallig
toevallig een
een plaats
plaats werd
werd aangeboden
aangebodenin
indat
datrijtuig.
rijtuig.
Ik had
had het
het zelfs
zelfs liever
liever gehad
gehad als
als ze
ze maar
maar morgen ochtend
ochtend gingen.
gingen. Het
Het
ik
minder gewaagd
gewaagd dan
dan deze
deze avontuurlijke
avontuurlijke nachttocht.
nachttocht.
lijkt me minder
Irma. (wanhopig).
(wanhopig). O!
Wat 'n tijden toch! Wat
Wat 'n tijden!
Irma.
0! Wat
(Rumoer
uiten).
(Rumoer bbuiten).
Jan Bron.
Bron. Wat is dat?
dat?
luisteren.
Allen luisteren.
eender
derramen
ramenstaan
staanenenkijkt
kijkt
naar
buiten). 't Is
(Gaatbij
bijeen
Berthier. (Gaat
naar
buiten).
Ik zie
zie niet
niet goed;
goed; 't is te
te donker
donker in
in de
de straat.
straat.
een soort van optocht. Ik
Toch zie
zie ik
ik iets
ietsals
alsuniformen.
uniformen.
(aan 't andere
andere raam).
raam). Ce sont
sont des
des cavaliers.
cavaliers. (Eensklaps
(EensklapsgegeTymans. (aan
weldig
ontroerd)
tt
Zijn
uhlanen!
Ce
sont
des
Boches!
omringd
door
weldig ontroerd) 't
uhlanen!
des Boches! omringd door
menigte. (plots jubelend)
jubelend) Weet ge
ge wat
wat het
het zijn!
zijn! 'ttt Zijn
een enorme menigte.
krijgsgevangenen! Je
moet ik
ik
krijgsgevangenen!
Je pense
pense qu'on
qu'on les conduit aà la prison. Da moet
zulle! (Grijpt
(Grijpt naar
naar zijn
zijn hoed;
hoed; holt
holtbuiten).
buiten).
zien, zulle!
tK ga mee!
mee! (af)
Berthier. Wacht! 'K
Berthier.
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Van
Veerdeghem. Zou het
het waarachtig....!
waarachtig .... t (af).
Van Veerdeghem.
0, maar,
maar, dat
datmoet
moetik
iktoch
tochook....
ook ••••
Else. (rent
Else.
(rent naar de
de deur)
deur) 0,
Jan Bron.
Bron. (verspert
(verspert haar
haar den
den weg).
weg). Gij blijft hier.
Jan
Irma. (snikt).
(snikt). 'K
tK ben
ben bang.
bang. 'K
tKben
bentoch
tochzoo
zooangstig!
angstig!
uid daarbuiten.
uisStilte. Allen
Allen staan
staanteteluisteren
luisteren naar
naarhet
hetgel
geluid
daarbuiten. De
De hhuisStilte
bel gaat over).
Jan Bron.
Bron. (schor).
(schor). Wat is dat?
Jan
roerloos. Opnieuw
Opnieuw wordt
wordtgebeld).
gebeld).
Allen staan
staanroerloos.
Allen
Irma. Ze zijn daar!
daar!
Jan Bron.
Bron. (als
(als boven).
boven). Wie?
Jan
Irma. (doodsangstig).
(doodsangstig). Ik weet het niet.
niet.
Irma.
Dienstmeisje. (gejaagd
(gejaagd binnen).
binnen). Meneer!....
Meneert •••• Meneer.....
Meneer •••• !
Het Dienstmeisje.
Bron. Wat is er?....
er? ••• Spreek.
Spreek.
Jan Bron.
Dienstmeisje. (hijgend).
(hijgend). Meneer....
Meneer •••• daar
daarzijn
zijnbeneden
benedentwee
tweesolsolHet Dienstmeisje.
daten....
•••• Duitschers....
Duitschers ••••en
ende
deeen
eenvraagt
vraagt om
om uu te
te spreken.
spreken.
daten
Wat....?
Bron. Wat
••••? Krijgsgevangenen?
Krijgsgevangenen?
Jan Bron.
••• solsolDienstmeisje. (verbluft).
(verbluft). Geen krijgsgevangenen, meneer
meneer...
Het Dienstmeisje.
daten
....
gewapend.
daten.... gewapend.
Bron. (met
(met schrik).
schrik). Gewapend!
Jan Bron.
Bron. (tot
(tot Irma
Irma en
en Else).
Else). Ga weg...
weg... verstopt
verstopt u!
u! (Irma en
en Else
Else
Jan Bron.
links af.
af. Tot
TotDienstmeisje.
Dienstmeisje.Met
Metinspanning
inspanningkoelbloedig).
koelbloedig).
Laat ze binnen.
binnen. (Dienstmeisje af).
af). '
In'tttopen
opendeurgat
deurgatverschijnt
verschijnteen
eenDDuitsch
Een pauze.
pauze. In
uitsch cavalerie-offiVriendelijk gezicht,
gezicht, Innemende
Innemende glimlach.
glimlach.
cier,
cier, die
die militair
militair aanslaat. Vriendelijk
(opden
dendrempel).
drempel). Mijnheer Jan Bron.
Bron.
Ludwig
Werlemann.(op
Ludwig Werlemann.
Jan Bron.
Bron. (stug). Om u te dienen, meneer.
L
udwig. (spreekt
(spreekt zzuiver
nederlandsch) Mag ik
ik zoo vrij zijn binnen
binnen te
Ludwig.
uiver nederlandsch)
komen?
Jan
Bron. (als
(als boven)
boven) Komt u binnen, meneer.
Jan Bron.
ordonnans, die stram in
in
(Ludwig
gevolgd door
(Ludwig treedt binnen, gevolgd
door zijn
zijn ordonnans,
zijn
plaats op
op den drempel
drempel der
zijn plaats
der kamer
kamer blijft
blijft staan.
staan.
Ludwig. (innemend
(innemend glimlachend).
glimlachend). Ik heb
heb het
hetvoorrecht
voorrecht met
met mijn
mijn
spijt mij
mij zeer
zeer dat
dat wij
wij zoo
zoo
ordonnans bij u ingekwartierd te zijn. Het spijt
hoopuuzoo
zooweinig
weinigmogelijk
mogelijk last
last te
te
laat
laat bij
bij uu moeten aankomen. ikIkhoop
veroorzaken.
Bij mij ingekwartierd
Jan Bron.
Bron. (geschokt,
(geschokt, verbaasd)
verbaasd) Bij
ingekwart1erd!! Is....
Is .... is
is u
dan geen
geen krijgsgevangene
krijgsgevangene!!
Ludwig. (insgelijks
(insgelijks zeer
zeer verbaasd).
verbaasd). Krijgsgevangene
.. .! (half-lachKrijgsgevangene...!
.... ee....
ee .... nnee....
nnee .... zeker niet. (ernstig) De stad is ingenomen.
€nd)
end) Nn
Nn....
.
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Jan Bron.
Bron.(geschokt).
(geschokt). Is de stad ingenomen!
L
udwig. Nog geen uur
Ludwig.
uur geleden. Ik
Ik ben
ben van
van de
de voorhoede.
voorhoede. Morgen
Morgen
komt het heele legerkorps.
leger korps.
de,,.,
Jan Bron.
Bron. Is....
Is •••• de
•••• stad...,
stad •••• ingenomen!
ingenomen! (ongeloovig) Maar
Maar onze
troepen, meneer;
meneer;..,.
•••• de Franschen..,.
Fransehen.... de
de Engelschen!
Engelschen!
troepen,
Ludwig. (ernstig;
Ludwig.
(ernstig;bezadigd).
bezadigd). Uw
troepen, meneer
meneer Bron,
Bron, zijn
zijn terugterugUw troepen,
getrokken; en Franschen of Engelschen hebben wij
wij niet
niet gezien.
gezien.
getrokken;
Jan Bron.
Bron. (bitter).
(bitter). Te laat....
laat .... te
te laat!
laat! Altijd
Altijd en
en overal
overal te
te laat!
laat!
Ludwig.
te laat,
laat, maar
maar totaal
totaal afwezig.
afwe2;ig.
L
udwig. Niet te
Jan Bron.
Bron. (slaat
(slaat de
dehanden
handenaan
aanzijn
zijnhoofd).
hoofd). Ach!... Maar komt u
binnen, meneer. Neemt
Neemt plaats.
plaats. Zeg
Zeg mij
mij wat
wat ik voor u moet
moet doen.
doen.
L
udwig. (beleefd).
Ludwig.
(beleefd). Voor
Voor mij
mij "moet"
„moet" uu niets doen, meneer Bron. Ik
kom u alleen
kom
alleen maar
maar vragen
vragen of ik tijdelijk
tijdelijk bij uu mijn
mijn intrek
intrek „mag"
"mag"
nemen.
Bron. U noemt mij bij den naam.
naam. Kent
Kent uumij
mij dan?
dan?
Jan Bron.
Ludwig.
Ludwig.(voorkomend).
(voorkomend). Of ik u ken? Zeker ken
ken ik
iku.
Ikhebumeeru. Ik
heb u meermalen ontmoet.
ontmoet.
Bron. (verbaasd).
(verbaasd). Waar?
••• u spreekt
spreektvoortreffelijk
voortreffelijk nedernederJan Bron.
Waar?...,
landsch. U is
landsch.
is dus
dus toch
tochgeen
geenvijand;
vijand; geen
geenDuitscher?
Duitscher?
Ludwig.
een Duitscher,
Duitscher, maar
maar beschouw
beschouw mijzelf
mijzelf niet
niet als
als
L udwig. Ik ben wel een
een vijand der Vlamingen. Wel
Wel integendeel.
integendeel.Waar
Waar ik
ik uuontmoet
ontmoetheb?
heb?
Ik heb
heb
Op taalcongressen, hier, in Vlaanderen,
Vlaanderen, en ook in Nederland. Ik
in Utrecht
Utrecht gestudeerd.
gestudeerd. Herinnert
Herinnert uu zich
zich Ludwig
LudwigWerlemann
Werlemann niet?
niet?
(Neemt glimlachend
glimlachend zijn
zijnhelm
helmaf).
af).
Jan Bron.
Bron.(roerloos
(roerloos van
vanverbazing).
verbazing). Ludwig Werlemann...!
Werlemann ...! Dat
Dat wij
wij
Jan
elkaar
zulke omstandigheden
omstandigheden moeten terugzien!
terugzien! Gaat
Gaat uu zitten,
zitten,
elkaar in
in zulke
meneer.
L udwig. (neemt
(neemtplaats).
plaats). Gelooft
maar dat
dat ik
ikliever
lieveranders
anderswas
was gegeLudwig.
Gelooft uu maar
geweest.
komen. Maar wij
wij zijn er toe gedwongen geweest.
Bron. (gaat
(gaat ook
ookzitten).
zitten). Gedwongen! (Na een aarzeling;
aarzeling;met
met
Jan Bron.
handelen 2;ooals
Dinant, te
te
inspanning) Gedwongen
Gedwongen te
te handelen
zooals uu te Visé, te Dinant,
te Dendermonde
Dendermonde met
met ons
ons gehandeld
gehandeld hebt!
hebt! Ik..
Ik....
ik...,
Leuven
.. ik
.... neemt
Leuven;.
r te
u mij niet
niet kwalijk....
kwalijk .... ik mag
mag misschien
misschien niet zoo
zoo spreken....
spreken .... het
het kan
kan
.... ik
ik
gevaarlijk zijn
.... voor mijn gezin
.... maar
maar ik begrijp niet
zijn voor
voor mij
mij.,..
gezin...,
niet...,
begrijp
Godsmogelijk is geweest
geweest dat
dat Duitschland....
Duitschland ....
begrijp niet
niet hoe het Godsmogelijk
Ludwig. (zegt
(zegt enkele
enkele woorden
woorden in
in 'tttDuitsch
Duitschtottot
ordonnans,
de de
ordonnans,
die,die,
na stram
stramgegroet
gegroettetehebben,
hebben,weggaat).
weggaat).
Spreekt u maar
maar vrij
moogt ge
ge alles
àlles zeggen.
zeggen.
vrij uit, meneer Bron. Mij moogt
Ik zal u niet
niet verraden,
verraden.
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Jan Bron.
Bron. (geagiteerd).
(geagiteerd). Ik dank u. Wat ik
ik zeggen
zeggen wil
wil isisdit:
dit: Hoe
Hoeisis
het Godsmogelijk
Godsmogelijk dat
dat Duitschland
Duitschland van
van ons
onsaartsvijanden
aartsvijanden heeft
heeft gegewijwaren.
waren.
maakt in plaats van de
de goede
goede vrienden
vriendendie
diewij
Ludwig. (even
(evennaar
naardededichte-deur
dichte-deur
in den
achtergrond
omkijkend).
Ludwig.
in den
achtergrond
omkij
kend).
Wij
moesten •••• wij
wij moesten
moesten door
door België.
België. Het
Het was
was voor
voor ons
onseen
een
Wij moesten....
manier waarop....
waarop ••••
kwestie
dood. (aarzelend)
(aarzelend) Maar
Maar de manier
kwestie van
van leven
leven of dood.
(met droefheid
droefheidinindedestem)
stem) die zal ik niet
niet probeeren
probeeren goed
goed te
te praten.
praten.
Bron. Gij hebt ons vermoord,
vermoord, fyziek
fyziek en
enmoreel!
moreel!
Jan Bron.
Ludwig.
niet ••••
Ludwig. Ik niet....
Gij niet. Ik
Jan Bron,
Bron. Gij
Ik geloof
geloof u.
u. Maar
Maar zoo niet
niet gij,
gij, dan
dan toch
toch uw
uw
volk, dat
dat bijna
bijna ons volk
volk was.
was.
Ludwig.
(gedecideerd). Endat
ondanks
worden.
L udwig. (gedecideerd).
En dat het, ondan
ks alles, weer zal worden.
Jan Bron.
Bron. Hoe zoo? Wat
Wat meent
meent u?
u?
Wij zullen den oorlog
Ludwig.
oorlog winnen
winnen en
enVlaanderen
Vlaanderen uit
uit de
de klauklauL
udwig. Wij
Erzijn
zijngruwelij
gruwelijke
miswen van de Fransche
Fransche overheersching
overheerschingredden.
redden.Er
ke misgrepen gepleegd....
gepleegd....
.
Jan Bron.
Bron. Noemt uu dat
dat misgrepen:
misgrepen: Leuven?
Leuven? Dendermonde?
Dendermonde?
Ludwig.
oogen zijn
zijn
Ludwig. Gruwelijke misgrepen. Maar
Maar nu
nu wéét men. De oogen
opengegaan.
niet meer
meer gebeuren.
gebeuren.
opengegaan. Het zal niet
Jan Bron.
Bron. Het is
is gebeurd!
gebeurd!
Ludwig. Het is gebeurd,
gebeurd, helaas!.
helaas!.Honderdmaal,
duizendmaal helaas!
helaas!
Ludwig.
Honderdmaal, duizendmaal
Ons werk nu, mijn
mijn werk
werk hier,
hier, zal
zalvoortaan
voortaan zijn
zijn dat
dat weder
weder goed
goed tete
maken.
Jan Bron.
Bron. Uw werk?
werk?
Ludwig.
Ik ben
ben hier
hier
L udwig. Ja,
Ja, mijn
mijn werk.
werk. Ik blijf hier.
hier. Ik ga niet verder. ik
om Vlaanderen met Duitschland
Duitschland te
te verzoenen,
verzoenen.
Jan Bron.
Bron. Onmogelijk!
veel gebeurd!
gebeurd!
Onmogelijk! Er is te veel
(Pauze.
Debeide
beidemannen
mannenkijken
kijkenelkaar
elkaarrecht
rechtinindedeoogen
oogenaan.
aan.Een
Een
`Pauze. De
licht
gerucht
achterdeur
de urlinks.
links.Beiden
Beidenkijken
kijken
om:
L udwig
wantro
uwig;
licht ger
ucht achter
om:
L udwig
wantro
uwig;
Jan Bron
Bronschrikkend).
schrikkend).
Is daar soms iemand die
die ons
ons kan
kanafluisteren?
afluisteren?
Ludwig.
L
udwig. is
Jan Bron.
Bron. Niemand anders
anders dan mijn vrouw
vrouwen
dochter. Ze
Ze zijn
zijn
en dochter.
daarheen gevlucht toen
toen ze u hoorden boven komen.
Ludwig. (gerustgesteld).
(gerustgesteld). Laat
toch binnenkomen;
binnenkomen; ik
ik zal
zal haar
haar
Ludwig.
Laat ze toch
meteen volkomen geruststellen.
geruststellen.
Jan Bron.
Bron. (gaat
(gaat naar
naardededeur).
deur). Irma
.... Else....
Else .... kom
kom binnen.
binnen.
Irma....
en dochter
dochter aarzelend
aarzelendop.
op.
Moeder en
Ludwig.
(staatop,
op,gaat
gaatnaar
naar
dame
buigt
diep). Mevrouw
...
Ludwig. (staat
dede
dame
toe,toe,
buigt
diep).
Mevrouw...
Mejuffrouw
....
Mejuffrouw....
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Benauwd
snikt.
Else
Bena uwden
enbevend
bevendstaan
staanIrma
IrmaenenElse
Elsevoor
voorhem.
hem.Irma
Irma
snikt.
Else
kt hem
hem aandachtig
aandachtigaan.
aan.
kij
kijkt
an Bron. Dit is
Jan
is meneer
meneer Ludwig
Ludwig Werlemann,
Werlemann, die
die ik
ikvroeger
vroeger op
op
J
taalcongressen ontmoette.
ontmoette. Ge weet
ik heb
taalcongressen
weet wel,
wel, ik
heb uu nog
nog over
over hem gesproken.
Irma. (opgelucht
(opgelucht maar
maarnog
nogdiep
diepontroerd).
ontroerd). 0,
jaja, ik herinner
herinner mij
mij
Ø, jaja,
goed. Aangenaam, meneer....
meneer .... ach,
ach, wat
wat zeg
zeg iik
•••• excuseer
excuseer mij,
mij, wij
wij zijn
zijn
k...,
zoo geschokt.
dat wij
wij zoo
zoo met
met elkander
elkander moeten
moeten
zoo
geschokt. Hoe vreeselijk,
vreeselijk, dat
(Reikt
hem
bevend
de
hand).
hem bevend de hand).
kennis maken.
Frau ••••
Ludwig. (handkussend).
(handküssend). Gnädige
Gndige Frau....
zend). Mijn dochter.
Jan Bron.
Bron. (naar
(naarElse
Elsewij
wijzend).
dochter.
L
udwig. (handk
ussend). Gnädiges
Gndiges Fraulein....
Ludwig.
(handkussend).
Fraulein ••••
Irma. Spreekt meneer
meneer geen
geennederlandsch?
nederlandsch?
Irma.
Jan Bron.
Bron. Zoo goed
goed en
en wellicht
wellicht beter
beter dan
dan wij.
wij. Meneer
Meneer heeft
heeft in
in
Utrecht gestudeerd.
gestudeerd.
Irma. Ach, zoo! Gaat
Gaat u zitten,
zitten, meneer.
meneer. Wat
Wat mag
mag ik
ik u11aanbieden?
aanbieden?
U hebt
hebt zeker
zeker honger....
honger ....dorst?
dorst?
Ludwig.
(glimlachend). Geen honger,
dorst.
honger, mevrouw, maar wel dorst.
L
udwig. (glimlachend).
Irma.
Dan zal
zal ik
ik al
al gauw
gauw iets
iets gaan
gaan halen.
halen.
Irma . Dan
Jan
Bron.(tot
(totIrma,
Irma,bijbij
de ur
achtergrond). Meneer
Werleman blijft
blijft
jan Bron.
deur
achtergrond).
Meneer Werleman
hier, is hier met
met zijn
zijn ordonnans
ordonnans ingekwartierd.
ingekwartierd.
Irma. Ja,
het al;
al; ik
ik zal
zal goed
goedvoor
vooralles
alleszorgen.
zorgen. (af).
Ja, ja,
ja, ik weet het
Irma.
Jan Bron. (tot Ludwig). Gaat u zitten. (Ludwig
(Ludwig neemt plaats
plaatsalsook
alsook
JanBro.(tLudwig)
Sigaar?
Jan Bron
Bron en
en Else).
Else). 'n
'n S.igaár?
Ludwig.
•••• dank u.
u. (tot Else)
Else) Hindert
rooken u niet,
niet,
Hindert het rooken
Gaarne....
L
udwig. Gaarne
mejuffrouw?
Else. (opgewekt).
(opgewekt). Integendeel. Ik rook ook wel
wel eens.
eens.
Ludwig.
(verrast).
Werkelijk!
(Hoffelijk)
Mag
ik
u dan misschien 'n
'n
(Hoffelijk)
Ludwig. (verrast).
sigaret aanbieden?
aanbieden?
Else. (verlegen
(verlegen glimlachend).
glimlachend). 0,
meneer .... (Jan Bron
Bron kijkt
kijkt haar
haar
0, meneer....
heel streng aan).
aan). Nee
Nee....
•••• heusch....
heusch •••• dank
dank u....
u •••• liever
liever nu
nu niet.
niet.
Af en
en toe
toe hoort
hoort men
mennog,
nog,doch
dochminder
minderzwaar,
zwaar,
gedreun
Af
hethet
gedreun
vanvan
het het
verre
geschut.
oerre geschut.
Meneer Werlemann, twee dingen zou ik uu
Jan Bron.
Bron.(diep
(diepernstig).
ernstig). MeneerWerlemann,
Jan
heel gaarne
gaarne willen vragen.
vragen.
Irma
op met
metwij
wijnflesch
glazen.Else
Elsestaat
staatopopomomhaar
haar
te helpen.
Irma op
of lesch en glazen.
te helpen.
Ludwig
staateveneens
eveneenshoffelijk
hoffelijkop.
op.
Ludwig staat
Irma. Blijft u als 't u belieft toch zitten,
zitten, meneer.
meneer. (Ludwig
gaatweer
weer
(Ludwig gaat
zitten).
een glas
glas Rijnwijn
Rijnwijn aanbieden?
aanbieden?
zitten). Mag ik u een
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Ludwig.
weer op). Heel gaarne,
Ludwig.(dadelijk
(dadelijkweerop).
gaarne, mevrouw
.... Dank u zeer.
mevrouw....
Irma. U ook, man?
man?
Jan Bron
Bron knikt
kniktzwijgend.
zwijgend.
ook, Else.?
Else.?
Irma. U ook,
beetje, moeder.
moeder.
Else. 'n Klein beetje,
Irma schenkt
schenkt ook
ook voor
voorzichzelf
zichzelfin.in.
meneer Bron.
Bron.
Ludwig. Prosit, mevrouw. Prosit mejuffrouw. Prosit, meneer
Ludwig.
Prosit. (Gaan zitten).
zitten).
Allen. Prosit. Prosit.
(totJan
JanBron).
Bron). U wou
wou mij
mij twee
twee dingen
dingen vragen,
vragen, meneer
meneer
Ludwig. (tot
Bron.
Jan
Bron(somber).
(somber). Ja....
Ja .... Berstens
denkt dat
dat de
de stad
stad gebombargebombarJan Bron
Eerstens of u denkt
zal worden?
worden?
deerd zal
Ludwig. Zeer zeker
Ludwig.
zeker niet
niet door
door ons,
ons,aangezien
aangezienwij
wijerin
erinzijn.
zijn.En
Enwaarwaarzemorgen
morgenaan
aanden
den dag
dag
schijnlijk
Belgen, omdat
omdat ze
schijnlij kook
ook niet
niet door
door de Belgen,
reeds verre zullen weg zijn.
zijn. Hoort
Hoort uu wel:
wel:het
hetgedreun
gedreunder
derkanonnen
kanonnen
neemt af.
Jan Bron.
Bron. (langzaam
(langzaamhoofdknikkend).
hoofdknikkend).Hm
....'t't Zal
Zal waarschijnlijk
waarschijnlijk
Hm....
gaan zooals
zooals u zegt.
gaan
Ludwig. (beleefd).
(beleefd). Enne
.... de
de tweede
tweedevraag?
vraag?
Ludwig.
Enne....
Jan Bron.
Bron. Of mijn vrouw
vrouwen
mijn dochter hier
hier wel
wel in
in veiligheid
veiligheid
en mijn
zijn?
Ludwig. (verwonderd).
(verwonderd). Waarom
u?
Ludwig.
Waarom niet?
niet? Wat
Wat meent u? Wat vreest u?
Jan Bron.
Bron. Die gruwelijke
gruwelijke verhalen,
verhahm, waarvan
waarvan wij in de
de couranten
couranten
hebben gelezen....
gelezen ....
Ludwig. (langzaam;
(langzaam;ernstig).'t
ernstig). 't Is mogelijk dat
dat er
er hier
hier en
en daar,
daar, als
als
uitzondering, als groote uitzondering, op dat gebied een misdaad
misdaad gegeIs oorlog
oorlog en
ende
deoorlog
oorlogontketent
ontketentsoms
somsde
delaagste
laagstedriften.
driften.
pleegd is. 't't Is
(heftig en
en plechtig)
plechtig) Maar ik
u, dat
dat er
er hier, in
in dit
dit huis
huis
ik beloof u, ik zweer u,
vrouwen
dochter niets
niets zal
zal voorvallen,
voorvallen, zoolang
zoolang ik
ik nog
nog een
een
met uw
uw vrouw
en dochter
ik nog
nog een
eenadem
adem heb.
enkel woord te zeggen heb;
heb; zoolang
zoolang ik
Bron. U vindt het dus
dus niet
niet noodig
noodig dat
dat ik
ikmijn
mijndochter
dochternaar
naar
Jan Bron.
Holland stuur,
stuurt zooals ik
ik van
van plan
plan was?
was?
Ludwig. Absoluut
er voor
voor in
in voor
voor alles
alles wat
wat ik
ik
Absoluut niet noodig. Ik sta er
Ludwig.
bezit
.... voor
voor alles
alles wat
wat mij
mij lief
lief is....
is ....voor
voor mijn
mijn leven-zelf.
leven:"zelf.
bezit....
(jubelend). Goddank.
Else. (jubelend).
Jan
Bron.(ontroerd).
(ontroerd). Ik dank u.
Jan Bron.
Ut meneer; ik dank u.
Irma. Ik dank u,
Else
kijkt Ludwig
Ludwiglang
la!lgenenzwijgend
zwijgendaan.
aan.
Else kijkt
Ludwig.
(opstaande).
En
vraag ik u permissie om
om mij
mi;
nu,
mevrouw,
Ludwig. (opstaande).
17
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trekken. Ik
Ik ben
benvermoeid
vermoeid en
enmoet
moetmorgen
morgenvroeg
vroegop.
op.
terug te mogen trekken.
[rma. Ik heb uw kamer
kamer laten in orde brengen. Het
Het meisje
meisje zal uu den
den
Irma.
wijzen.
weg wijzen.
Ludwig.
Wel te
te rusten,
rusten, mevrouw.
mevrouw.
L
udwig. Ik dank u ten zeerste, mevrouw. Wel
(Handkus).
(Handkus).
te rusten,
rusten, meneer.
meneer.
[rma. Wel te
Irma.
(handkusElse).
Else). Goede nacht,
nacht, mejuffrouw.
mejuffrouw. Wees
Weesuumaar
maar
Ludwig. (handkus
angstig.
niet angstig.
0,ikikben
benheelemaal
heelemaalniet
nietbang.
bang.
Else. Wel te rusten, meneer. 0,
Ludwig.
nacht, meneer
meneer Bron.
Bron.
L
udwig. Goede nacht,
(Aarzelt even;
Bron. Goede nacht. (Aarzelt
even;reikt
reikthem
hemdedehand)
hand) Goede
Jan Bron.
(Ludwig af.
af. Pauze).
Pauze).
nacht. (Ludwig
[rma (met
(metgedempte
gedemptestem).
stem). Hij is beleefd.,..
beleefd .... hij
hij isis vriendelijk....
vriendelijk •••• hij
hij
Irma
heéft mij gerustgesteld. Ik
Ik ben
ben zoo
zoobang
bangniet
nietmeer.
meer.
heeft
is,
Jan
Bron. Waren ze maar allen
alten zooals hij is.
fan Bron.
[rma. Hij zal ons tegen de slechten beschermen.
beschermen. Hij heeft
heeft het
het zoo
zoo
Irma.
Ik heb
heb vertrouwen
vertrouwen in
inhem,
hem.
eerlijk
eerlijk en plechtig beloofd. Ik
Jan
Bronloopt
looptneerslachtig
neerslachtigheen
heenenenweer.
weer.
Jan Bron
Else. Hij heeft fijne manieren. Hij is zeker wel
wel van goede familie.
familie. ik
Ik
vind dat wel aardig
aardig die handkus
handkus geven. Hebt ge
ge gezien
gezien welke
welke mooie
mooie
laarzen
beenstukken hij
hij draagt?
draagt? En
En die
die oranje
oranje kraag
kraag met
met gouden
gouden
laarzen en beenstukken
een mooi
mooi uniform.
uniform. Goddank
Goddank dat
dat ik
ik niet
niet
sterretjes.
sterretjes. Ik
Ik vind
vind het wel een
naar
moet!
naar Holland moet!
Jan
Bron.(zakt
(zaktopopeen
eenstoel
stoelneer.
neer.Somber,
Somber,
eUeboog
tafel
Jan Bron.
denden
elleboog
opop
de de
tafel
vijandl De vijand!
vijand 1 ik
Ik begrijp
begrijp het niet,...
niet•••• Ik
Ikbegrijp
begrijp het
het
geleund). De vijand!
niet!
Dof bromt in
in de
de verte
vertehet
hetkanon.
kanon.Even
Evenrinkelen
rinkelen
ramen.
doek
dede
ramen.
HetHet
doek
zakt
langzaam.
zakt langzaam.
DERDE TAFEREEL.
TAFEREEL.
Personen:
Jan
Bron.
fan Bron.
Ludwig.
Ludwig.
Van Veerdeghem.
Veerdeghem.
[rma.
Irma.
Else.
Ordonnans.
Ordonnans.
an
De
eetkamer van Jan Bron.
Bron. Aan
Aan tafel
tafelJan
JanBron,
Bron,Ludwig,
Ludwig,V Van
De eetkamer
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Veerdeghem,
Else. Deur
Deurachtergrond.
achtergrond.••Vier
Vier
jaar
tijdverloop
Veerdeghem, Irma, Else.
jaar
tijdverloop
tusschen
en derde
derdetafereel.
tafereel.
usschen tweede en
Irma. (voorkomend;
(voorkomend; tot
totLudwig).
Ludwig). Neemt
toch nog
nog een
een stukje,
stukje,
Neemt u toch
meneer
eet niets.
niets.
meneer Ludwig; een klein stukje. U eet
Ludwig.
Ludwig. (gedrukt).
(gedrukt). Heusch,mevrouw,ik
weinig
Heusch, mevrouw, ik dank u, ik heb heel weinig
trek vanavond. _
Irma. (bezorgd).
Irma.
(bezorgd). Het isis niet
niet fijn,
fijn, helaas;
helaas; maar
maar 't't wordt
wordt uu gaarne
gaarne gegegund. Wij
Wij hebben
hebben niets
niets anders
anders in
in deze
dezetreurige
treurigetijden.
tijden.
Ludwig.
mevrouw••••
Ludwig. 0,
0, mevrouw....
Irma. (aandringend).
(aandringend). Toe, nog een heel klein
klein stukje,
stukje, om
om mij
mij pleipleizier te doen.
Ludwig. Ik zou niet kunnen,
kunnen, mevrouw.
Ludwig.
Else. (pruilerig
(pruileriggebiedend).
gebiedend). U moet. Ik
Ik wil
wil het!
het!
Ludwig.
Ludwig. (gedwongenglimlachend)
(gedwongen glimlachend) Als ik dan
dan toch
toch absoluut
absoluut moet!
moet!
zich).
Ce que femme vent....
Ce
veut •••• (Bedient zich).
Else.
•••• En
En eet
eet het
het nu
nu ook
ook op.
op.
Else, Zoo
zoo....
Ik zal probeeren. (Eet lusteloos).
Ludwig. Ik
lusteloos).
Ludwig.
Jan Bron.
Bron. Wat voor nieuws
nieuws vandaag?
vandaag?
Ludwig. Niet veel
Ludwig.
veel bijzonders.
bijz;onders. Aldoor
Aldoor dezelfde
dez;elfde misère!....
misère!. ••• Ja,
Ja, toch
toch
•••• iets
iets vervelends.,..
vervelends ••••'Berthier
Berthier en Tymans
Tymans zijn
zijnnaar
naar Duitschland
Duitschland
iets
iets....
gedeporteerd.
Van Veerdeghem
Veerdeghem(opschrikkend).
(opschrikkend). Zoo?
•••Waarom?
Waarom?
zoo?....
Ludwig. (met
(meteen
eensoort
soortweerzin).
weerzin). Wegens
aanhoudende kuikuiLudwig.
Wegens hun aanhoudende
JanBron)
Bron) Wegens
perijen
de bewuste
bewuste Vlamingen.
Vlamingen. (tot Jan
perijen tegen
tegen de
Wegens hun
aster ook ten opzichte
gemeen ge
gelaster
opz;ichte van u.
Jan Bron.
Bron. (haalt
(haaltminachtend
minachtendziin
zijnschouders
schoudersop).
op). Pfeu
•••• ! Wat
Wat
Pfeu....!
hebben
van mij
mij gezegd?
gezegd?
hebben ze van
Ludwig. Ze
Ze noemen
noemen uu een
eenlandverrader....
landverrader •••• een
een werktuig
werktuig van
van den
den
Ludwig.
••••
wat
weet
ik
al.
vijand
vijand....
al.
Jan
Bron. Juist. Vlaming zijn....
z;ijn •••• het
het recht
recht der
der Vlamingen
Vlamingen verdediverdedijan Bron.
Ludwig) Heeft u
u ze
gen, dat is voor zulke
zulke menschen
menschenlandverraad.
landverraad. (tot Ludwig)
doen deporteeren?
deporteeren?
L udwig. (verontwaardigd).
(verontwaardigd). Ik!
•••• Ik heb er
er mij
mij met
met al
al mijn
mijn kracht
kracht
Ik!....
Ludwig.
tegen verzet, hoewel
hoewel ze
zezeer
zeeronhebbelij
onhebbelijk
tegen
mij
zijn
geweest.
Maar
k tegen mij
geweest. Maar
't heeft niets mogen baten. 't'tIsIsaan
aanMaclou
Maclouen
enVerghinst
Verghinstdat
dat ze
ze hun
hun
deportatie
hebben. (Heftig) Ik ben tegen
tegen deportaties,
deportaties, dat
dat
deportatie te danken hebben.
Ik heb
heb dit
dit trouwens
trouwens nooit
nooit onder
onder stoelen
stoelen of
of banken
banken gestogestoweet u wel. Ik
ken en 't is mij
(bitter) Ik sta in de gratie
mij ook genoeg kwalijk genomen. (bitter)
niet meer.
meer.
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Jan Bron.
Bron.(alsgeinspireerd).
(alsgeinspireerd). De
De liefde
liefde voor
voor mijn
mijn land,,..,
land, •••• de
de liefde
liefde
Jan
voor
voor Vlaanderen
Vlaanderen is ten slotte
slottesterker
ster kerin
inmij
mij geworden
gewordendan
danalalhet
hetandere.
andere.
(tot Ludwig)
L udwig) Ik heb het
het eerste
eerste optreden
optreden van
van uw
uw volk
volkalhier
alhier verfoeid
verfoeid
(tot
gehaat en gelaakt
gelaakt en
en ik
ik haat,
haat, verfoei
verfoei en
en laak
laak het
het nog
nog zooals
zooals den
den
en gehaat
Maar toen
toen ik
ik zag
zag hoe
hoe Vlaanderen
Vlaanderen ook
ookvan
van andere
andere kanten
kanten
eersten dag. Maar
aangevallen werd, hoe het
zijn taal
taal en
en mishandeld
mishandeld in
in
het veracht
veracht werd
werd in
in zijn
verdediging van
van het
het gemeenschappelijk
gemeenschappelijk vadervaderzijn zonen, die voor de verdediging
loopgrachten stierven
stierven (heftig) toen ben ik in
in
land in de afschuwelijke loopgrachten
.... toen
toen heb
heb ik niet
niet meer
meer één
één vijand,
vijand, maar
maar al
àl de
de vijvijopstand gekomen
gekomen....
ikaan
aan mijn
mijn ongelukongelukdat ik
anden van Vlaanderen gehaat en gezworen, dat
zou wijden,
wijden, tot
totden
den
land al
al de
de krachten
krachten mijns
mijns levens
levens zou
kig en geliefde land
Dood ••••!
Dood....!
gedaan.
Irma. En gij hebt wel gedaan.
Bron. ik
Ikweet
weethet
hetniet.
niet.IkIkheb
hebgedaan
gedaanwat
watmijn
mijngeweten
gewetenmij
mij
Jan Bron.
beval, wat ik doen moest....
moest.... wat
wat ik niet laten kon.
kon.
gij uu zult vergist
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Ik vrees...,
vrees .... ik vrees voor u, dat gij
vergist
Wij zijn
zijn hier
hier gewend ons vrij
hebben, Jan Bron. (Plots
opgewonden) Wij
vrij
(Plots opgewonden)
te doen
doen in
in tegenwoordigtegenwoordiguit te spreken en ik heb geen angst dit ook te
heid van den
den heer
heer Werlemann
Werlemann die,
die, nationaal
nationaal gesproken,
gesproken, een
een vijand
vijand
wij toch
toch niet
niet als
als vijand
vijand kunnen
kunnenbeschouwen
beschouwen (Lud(Ludvan ons is en dien
dien wij
wig bukt
het hoofd;
hoofd;Else
Elsestaart
staarthem
hemangstig
angstigaan)
aan) omdat wij
wij weten dat
bukt het
hij
zich in
in onzen
onzen toestand
toestand kan
kan verplaatsen
verplaatsen en heel
heel veel
veel voelt
voelt van
van wat
wat
hij zich
wij
Jan Bron).
Bron). Ik haat en ik veracht zoo sterk als
als
wij zelven voelen. ((Tot
Tot Jan
u, Jan Bron, al dezen
dezen die
die ons
onsVlaamsche
Vlaamschevolk
volken
enonze
onzevlaaursche
vlaamschetaal
taal
heb het
hetuuwel
welhonderdreaal
honderdmaal gegebespotten en vernederen;
vernederen; maar....
maar .... ik heb
mogen ... juist
juist om
om ons
ons volk
volkte
teververzegd en ik herhaal het nog eens, wij mogen..,
heffen en te redden,
redden, niets
nietsuit
uitde
dehand
handvan
vanden
denvijand
vijandaannemen,
aannemen,ook
ook
al was die vijand
vijand eerder een vriend,
vriend, zooals
zooals de
deheer
heerWerlemann
Werlemannvoor
voor
hebben.
ons is,..4
is, ... ook al bracht hij ons dat,
dàt, waar wij het volste recht op hebben.
Wij
wachten, hoe
hoe lang
lang het
hetmisschien
misschienook
ook
Wij moeten wachten, wachten, wachten,
nog duren zal.
Jan Bron.
Bron. (bitter).
(bitter). Wachten
.... en lijden....
lijden.... en onrecht
onrecht dulden...
dulden ... en
en
Wachten....
bukken onder den smaad.....
smaad .....
Ja. Eerst en vóór alles weer
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Ja.
weer vrij
vrij zijn. Denkt
Denktaan
aan
onze vrijheid
vrijheid sterven.
sterven.
hen die op de slagvelden
slagvelden voor
voor onze
Wachten....
Jan Bron.
Bron. (heftig).
(heftig). Wachten
.... tot de
delangzame
langzame verwording....
verwording....
tot den
den finalen
finalen ondergang....
ondergang.... tot
tot
tot
de totale
totale vernedering...,
vernedering.... tot
tot de
den Dood!
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. (fier).
(fier). Een volk sterft niet.
niet. Een
Eenvolk
volkzal
zalniet
niet verver-

JAN BRON

257

gaan.
maar wij zullen weer
weer opstaan
opstaan en
en fier
fier ons
onsrecht
recht
gaan. Wij
Wij slapen nu, maar
doen
gelden.
doen gelden.
Jan
Jan Bron.
Bron.(meteen
(meteenvuistsiag
vuistslagop
opde
detafel).
tafel). Maar ik
ik wil niet slapen; ik
wil mijn volk 1;ien
strijden en zien leven, léven, in zijn
zijn volle
volle kracht
kracht
zien strijden
leven, volgens
volgens zijn
zijnaard,
aard,volgens
volgenszijn
zijnrecht,
recht,nu,
nu,zonder
zondernog
noglanger
langer te
te
ge dat
dat dan
dan niet!
niet! Ik
Ikwil
wilniet
nietmeer
meerwachten;
wachten;
talmen. Begrijpt ge, voelt ge
is te
te lang
lang gewacht.
gewacht. Er komt
komt een
een oogenblik
oogenblik dat wachten lafheid
lafheid wordt.
wordt.
er is
Irma.
(smeekend). Ach,
man, wind
toch niet
niet zoo
zoo op.
op. (tot Van
Van
Ach, man,
wind u toch
Irma. (smeekend).
we liever over iets anders spreken. Het doet
Veerdeghem).
doet hem
hem
Veerdeghem). Laten weJiever
hij weer van heel den nacht niet
niet slapen.
slapen.
zooveel kwaad,
kwaad, weet
weet u. Nu zal hij
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Het spijt mij,
mij, mevrouw.
mevrouw. - Toch moest ik het
het
zeggen. Ik
Ik voel
voel het
het als
als een
een heilige
heilige plicht.
plicht. - (tot Jan
Jan Bron
Bronen
en de
de andeandeik heb
heb mij
mij daar
daar straks, in 't't naar
naar hier komen,
komen, weer
weer dood
dood geërgerd
geërgerd
ren) Ik
in drie
drie van
van uw
uwpartijgenooten:
partijgenooten: Maclou,
Mac1ou, Verwee
Verwee en
enVerghinst.
Verghinst. Zij
Zij
waren
Fransch antantwaren grof-onbeleefd
grof-onbeleefd tègen
tegen een
een dame,
dame, omdat die in 't't Fransch
Vlaamsch iets
iets vroeg.
vroeg.Laat
Laatdat
dat nu
woordde aan
aan iemand die haar
haar in 't't Vlaamsch
verkeerd zijn,
zijn, ik geef het toe, al is 't't ook
verkeerd
ook mogelijk
mogelijk dat
dat die
die dame
dame geen
geen
Vlaamsch kende.
kende. Maar
Maar is
is dat
dat nu
nu een reden om met
met hun
hun drieën
drieën die
die
Vlaamsch
te omringen
omringen en haar
haar uit
uit te
te jouwen met de kreten „In
"In
dame op straat
straat te
Vlaanderen
- zij
zij riepen
riepen „madam"
nmadam" en
en niet
niet
VlaanderenVlaamsch,
Vlaamsch,madame,"
madame,"
"mevrouw"
"Vliegt
Blauwpoot,
stormopopzee?
zeePDat
Datisisimmers
immers
„mevrouw" -en en
„Vliegt
dede
Blauwpoot,
storm
kwàjongens
Datdoet
doetonze
onzegoede
goedezaak
zaakkwaad!
kwaad!
kwajongens en schoelie-werk.
schoelie-werk. Dat
Jan
Bron. (ernstig).
(ernstig). Blauwvoet als 't u belieft.
Jan Bron.
belieft.
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. (kregel).
(kregel). BlauWvoet
•••• blauwpoot
•••• 't kan
kan me
me
Blauwvoet....
blauwpoot....
allemaal onzin
onzin en
en 't't komt
komt niet
niette
te pas.
pas. Het
Hetpubliek
publiek
niet schelen....
schelen •••• 't't IsIsallemaal
durfde natuurlijk
uit vrees
vrees voor
voor duitsche
duitsche wraakneming,
wraakneming,
natuurlijk niets zeggen, uit
maar
menschen zouden
zouden die
die kerels
kerels verscheurd
verscheurd
maar de
de oogen laaiden; de menschen
hebben hadden
't zoo dat
dat men onze
onze beweging
beweging sympasympahadden ze gedurfd.
gedurfd. Is 't
volk? Is
Is 't'tzoo
zoodat
datVlaanderen
Vlaanderen moet
moetontwaontwathiek zal maken onder 't't volk?
onderbescherming
bescherming
ken?
beleedigingen tegenover
tegenover vrouwen....
vrouwen •••• onder
ken? Met beleedigingen
der duitsche punthelmen? Ik moet uu zeggen:
zeggen: 'k'kheb
hebmij
mijgeschaamd.
geschaamd.
L
udwig.(somber).
(somber). 't Is
•••• die
oorlog,
Ludwig.
Is die
dieoorlog
oorlog...,
die ellendige,
ellendige, eindelooze oorlog,
die ons
ons allen
allen doodt
doodt of
of
die
ons allen
allen van
van streek
streek heeft
heeft gebracht....
gebracht .••• die
die ons
dooden zal.
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. (tot
(totLudwig).
Ludwig). Hebben
wij, Vlamingen,
Vlamingen, dien
dien
Hebben wij,
oorlog gewild?
gewild?
Ludwig.(als
(alsboven).
boven). Heb ik hem gewild?....
gewild? ••• Ach!....
Ach!. •••
Ludwig.
(lJp 't'tschreien
af). U mag
zoo
niet
spreken.
Else. (bp
schreien af).
mag zoo
spreken. Ik vind u zoo gedrukt vanavond.
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Ludwig. (aisboven).
Ludwig.
(als boven). Dat ben ik ook.
ook. En
En niet
nietzonder
zonder reden
reden.. Allen
Allen
kijken hem
kijken
hemverwonderd
verwonderdenenondervragend
ondervragendaan.
aan.
Else. (angstig).
(angstig). Wat is er toch?
Ludwig. Er is
Ludwig.
•••• er is.,,,
is •••• ja,
ja, ik moet het
het uu toch
toch zeggen....
zeggen •••• Er
Er is,
is, dat
dat
is.,,,
k hier weg ga, dat
dat ik
ik opgeroepen
opgeroepen ben..,.
ben ....naar
naar tt'tfront!
front!
...
Allen. Ach!.
Ach!....
Else. (heftigopschrikkend).
(heftig opschrikkend). Nee!....
Nee!. ... Dat
Dat isisniet
nietmogelijk!
mogelijk!
Ludwig. Helaas.,..!
Ludwig.Helaas
.... ! Ze hebben
hebben mannen
mannen noodig....
noodig .... Ze
Ze hebben
hebben álle
álle
mannen
mannen noodig.
(hartstochtelijk). Nee
.... nee....
nee .... nee....
nee .... dat
dat isisniet
nietmogelijk!
mogelijk!
Else. (hartstochtelijk).
Nee....
(Barst
plots in
in tranen
tranenuit).
uit). Je gaat
.... Ik
Ik wil
wil het
hetniet!
niet!
'
(Barst plots
gaat niet
niet,.,.
Algemeene ontzetting.
ontzetting.
Jan Bron.
Jan
Bron.(dreigend).
(dreigend). Else!.
.... wat
wat beteekent
beteekentdat!
dat!
Else!..... Else
Else.,.,
(hevig ontdaan). Maar
.... Maar Else!....
Else! ....
Irma. (hevigontdaan).
Maar Else!
Else!....
Else, (snikt;
(snikt; klampt zich
Ludwig
vast).
Else.
zichaan
aanden
denarm
armvan
van
Ludwig
vast). Nee!.,,.
Nee!. ...
Ikwil
wilhet
hetniet!
niet!Ze
Zezullen
zullenhem
hemdoodschieten!
doodschieten!
Nee!.
... Hij
Hij mag
mag niet,,,,
niet ••••Ik
Nee!.,,.
Else!,.,...
Jan Bron.
Bron. (brullend).
(brullend). Else!..
Ludwig.
Else....
Ludwig. (zacht-smeekend).
(zacht-smeekend). Stil, Else
.... ik smeek uu....
.... ik smeek u....
u....
(staat
op) Laat
.... Ik moet....
moet .... ik moet..,,
moet .... (Wringt zich
zich van
van
(staat op)
Laat me
me gaan
gaan....
haar los),
los).
.
weeraan
aanhem
hemvast).
vast).
.... ! Je
Je gaat
gaat niet!
niet!
niet...,!
Else. (klampt
(klamptzich
zichweer
JeJe gaat niet
Geklop
aande
dededeur.
Plotsestilte.
stilte.
Geklop aan
ur. Plotse
Bron. Binnen.
Jan Bron.
De deur
deur gaat
gaatopen
openenendedeOrdonnans
Ordonnans
verschijnt,
militair-groetend,
verschijnt,
militair-groetend,
op den
den drempel.
drempel.
Leutnant....
Ordonnans. Herr
Herr Leutnant....
De Ordonnans.
Ludwig. Ja
.... Een oogenblik. Ik kom
kom terug.
Ja...,
Ludwig.
Else.
hem na).
na). Ik moet weten,...!
weten ....!
Else. (holt hem
Irma. (volgt
(volgt haar).
haar). Else!..
.. Else....!
Else ....! Else....!
Else ....!
Else!...,
Somber, als
als gebroken, zakt
zaktJan
JanBron
Bron
met
gebaar
wanhoop
met
eeneen
gebaar
vanvan
wanhoop
op een stoel ineen.
ineen.
Van
Veerdeghem.(dringend).
(dringend). Mijn goede, oude, trouwe vriend, nog
nog
Van Veerdeghem.
eens, ik smeek u....
u.... ik smeek u....
u .... zie
zie de
dewaarheid
waarheid in,
in, laat
laat uu niet
niet ververhersenschimmen .... herzie
herzie uw
uwmeening....
meening ....verander
verandervan
van
blinden door hersenschimmen....
denkwijze
gedragslijn .... het is misschien
misschien nog
nog niet
niet te
telaat.
laat.
denkwijze en gedragslijn....
Jan Bron.
Bron.(somber;
(somber;toonloos).
toonloos). Hebt ge
ge dat
dat daar
daar gezien...
gezien ... gehoord?
gehoord?
Jan
Zij is verliefd op hem!
hem! Wat
Wat nu,
nu, mijn
mijn God?
God? Wat
Wat nu?
nu?
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Dat is een
een ramp,
ramp, maar
maar nog niet eens
eens de
de ergste.
ergste.
De ergste
ergste is
is uw
uw verblinding,
verblinding, uw
uwwaan,
waan, uw
uwverkeerd
verkeerd inzicht
inzicht van
van den
den
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d~n niet
•••• ziet
::;ict ge
ge niet,,..
niet •••• merkt
merkt ge
ge niet
niet aan
aan
waren toestand. Voelt ge dan
niet,.,,
alles dat het einde komt,,,.
komt ....dat
dat het
hetzoolang
zoolangverwachte
verwachte uur
uur der
der verlosverlossing nadert?
nadert? De verlossing,
verlossing, Jan
Jan Bron,
Bron, de
de weergekregen
weergekregen vrijheid..,.
vrijheid •••.de
de
herleving van ons gemeenschappelijk
herleving
gemeenschappelijk vaderland!
vaderland! Zegt u dat
dat niets
••••
niets,,,,
en moet ge dat niet bijwonen, en mee jubelen en juichen,,.,
juichen •••• gij.,..
gij .... onze
onze
ziel
en ons
ons hoofd.,.,
hoofd.... gij,,..
gij....het
ziel en
hetkrachtig-levende
krachtig-levende symbool
symbool van
van 't't
vlaamsche
volk,dat
datweer
weerverrijzen
verrijzengaat!
gaat!
vlaamsche volk,
Jan
een l ange pauze).
pauze). Ik
Jan Bron,
Bron.(na
(naeenlange
•••• ik weet het niet
•••• Ik ben gegeIk,.,,
niet....
knakt,
kan niet
niet meer
meer jubelen.
jubelen.
knakt, gebroken.
gebroken. Ik kan

DOEK.

VIERDE TAFEREEL.
VIERDE
TAFEREEL.
Personen:
Jan Bron.
Bron.
Van Veerdeghem.
Veerdeghem.
Irma.
Irma,
Eerste Belgische
Belgische soldaat.
soldaat.
Tweede Belgische
Belgische soldaat,
soldaat.
Eerste Hollandsche soldaat.
soldaat.
Eerste
Tweede Hollandsche
Hollandsche soldaat.
soldaat.
Het vrouwtje.
vrouwtje.
Het mannetje.
mannetje.
De Hollandsch-Belgische
Hollandsch-Belgische grens.
grens. Een
Een gesloten
gesloten hek
hekmet
metrasterwerk
rasterwerk
weg.Aan
Aanbeide
beidezijzijden
eenklein,
klein,
houten
optrekje.
dwars over
over den
denweg.
den een
houten
optrekje.
AanAan
de eene
eene zijde
deHollandsche
Hollandschewacht.
wacht.Aan
Aan
andere
zijde
Belgische.
zijde de
dede
andere
zijde
de de
Belgische.
Het najaarslandschap
najaarslandschapdaar
daaromheen.
omheen.
Bij 't't opgaan
opgaanvan
van't'tgordijn
gordijnstaan
staan
twee
Hollandsche
soldaten
kalm
Bij
twee
Hollandsche
soldaten
kalm
bij hun
hun huisje
huisje teterooken
rookenen
entetepraten.
praten.Van
Vandede
Belgische
soldaten
marBelgische
soldaten
marde een
een met
metgeweer
geweer en
enhelm
helmheen
heenen
enweer,
weeT,De
Detweede
tweedezitzit
cheert de
bij bij
zijnzijn
huisje op een omgekeerde
omgekeerde houten
houtenkist
kistopopeen
eenklein
kleinblaas-instrumentje
blaas-instrumentje
te te
spelen.
Eerste
een sigaret in
in zijn
zijnmond,
mond,zoekt
zoekt
Eerste Belgische
Belgische soldaat.
soldaat, (steekt een
in in
Allumetses
zijn
zakkennaar
naarlucifers.
lucifers.TotTot
tweede
Belgische
soldaat). A11umetses
zijn zakken
tweede
Belgische
soldaat).
tn
gij natuurlijk weere niet, ee-woar?
woar?
'n hedde gij
Gij euk niet,
Tweede
soldaat.(houdt
(houdteven
evenopopmet
met
spelen). Gij
niet,
Tweede Belg. soldaat.
spelen).
denke mij.
mij.
Eerste Belg. soldaat.
soldaat. Doarveuren vroag ik t'ou.
Tweede Belg. soldaat.
soldaat. Ge weet wel da
da k'ik
k'ik nie
nie 'n
'n reuke,
reuke. (gaat
weer
(gaat weer
aan 'tttspelen).
spelen).
.
-
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Eerste Belg.
Belg. soldaat.
Eerste
soldaat. Ne
militair die
'n reu
reukt!
Ne militair
die nie 'n
kt! Daar
Doar moest
moest 'n
straf op
op stoan!
Tot Eerste Holl,
straf
staan! ((Tot
Holl. soldaat)
soldaat) Hè!.++.
Kameroad++ •• kaasHè!..,, Kameroad.,.,
koppie....
koppie
•• ++
EersteHoll. sold aat. (goedgehumeurd omkijkend).Wat iser,zotteBels?
EersteHoll.soldaat.(goedgehumeurdomkijkend).Watiser,zot
te Bels?
Eerste Belg. soldaat.
Eerste
soldaat. (toont
(toontzijn
zijnsigaret).
sigaret). Hedde
gij
gien
allumetse
Hedde gij
veur mij
mij....
stekske..,.
••.• 'n stekske
••••'n
'nlucifertje?
lucifertje?
veur
Eerste Holl.
Holl. soldaat.
Wou je vuur hebben? (Reikt
Eerste
soldaat. Wou
hem zijn
zijn bran(Reikt hem
dende sigaar
Asjeblief...,
dende
sigaar over
overhet
hethek)
hek) Asjeblief..
.•
Eerste Belg. soldaat
Eerste
soldaat (steekt
(steektaan).
aan). Merci,
Dank je
je wel,
wel,kaas-.
kaasMerci, zulle. Dank
koppie.
Eerste Holl.
Holl, soldaat.
Eerste
soldaat. Tot je dienst, zotte Bels,
Bels. (Keert terug
terug bij
bijzijn
zijn
makker).
makker).
onder
denden
arm.
WilWil
doordoor
Het Vrouwtje.
Vrouwtje.(Links
(Linksop,
op,met
meteen
eenlijvig
lijvigpak
pak
onder
arm.
Woarom staat
stoat dat hekken
het hek).
hek). Waarom
hekken hier?
hier?
Tweede Belg. soldaat.
Tweede
soldaat.(opstaande).
(opstaande). Wa
daar in da
da pak?
pak?
Wa hedde doar
Het Vrouwtje.
(nijdig).
Vrouwtje. (nijdig). 't Waschgoed van mijn dochter.
Tweede Belg. soldaat,
Tweede
soldaat. 't
Waschgoed van ou dochter!
dochter! Wa
Wa moe-je
moe-je
't Waschgoed
doarmee in Oland
daarmee
Oland doen?
doen?
Het Vrouwtje.
Vrouwtje. Heur brijngen. (Wijst
voor zich
zichuit)
uit) Ze weunt ginter,
ginter,.
(Wijst voor
in da
da huizeken.
huizeken.
Tweede Belg. soldaat.
soldaat. Loat
Laat ne kier
kier zien.
zien.
Het Vrouwtje.
Vrouwtje. Kijk
Kijk moan,,,,
maar .... doar
doar 'n
tn zit
zit geen
geen smokkelwoar
smokkelwaar in.
in.
Tweed
e Belg. soldaat. Hedde nie
TweedeBelg.soldaat.
nie anders
anders op
opou?
ou? Ge ziet er mij zeudik
zeu dik
uit
veer iemand die
't land van den hongersneud
hongersneud komt.
uitveuriemand
die uit
uit't
komt. (Betast haar)
haar)
Het Vrouwtje
Vrouwtje(verontwaardigd).
(verontwaardigd). Zij-de
Zij-de gij nie
nie beschoamd
beschoamd van
van 'n
tn
vreiwemeinsch
vreiwemeinsch azen
azeut'overtasten!
t'overtasten!
Tweede
Tweede Belg.
Belg. soldaat.
soldaat.(schertsend).
(schertsend). Alij.,..
Alij .... alij,
aHj, moederken,
moeder ken, wa
wa
meende
wel dan!
dan! He-je
He-je'n'npaspoort?
paspoort?
meende wel
Het
Het Vrouwtje.
Vrouwtje. Hier....
Hier .... Woarveuren
Woarveuren zij-je guider
gulder zeu
zeu lastig?
lastig? 'K
tK hè
hè
hier heul
heul mijn
mijn leven
leven over
over end
endweere
weere geleupen.
geleupen.
Belg. soldaat,
soldaat.(opent
(openthethet
hek). Awèl, moederken,
moeder ken, leup
Ie up gij
gij
Tweede Belg.
hek).
nog moar
moar ne
ne keer.
keer.
Eerste
't 't
hek)
Eerste Holl. soldaat
soldaat(dadelijk
(dadelijkbijbij
hek) Paspoort.
Paspoort.
Het
Het Vrouwtje
Vrouwtje(verbaasd).
(verbaasd). Ha 'k
'k 'n
'n hè
hè't'them
hemdoar
daarmoar
maarloate
loatezien!
zien!
Eerste
Eerste Holl.
Holl. soldaat.
soldaat. Doet
Doet er
er niet
niet toe.
toe. Ik
Ik wil
wilhet
hetook
ooknog
nogwel
weleens
eens
zien.
(Wijstnaar
naarhet
hetpak)
pak) Wat
Wat zit
zit daarin?
daarin?
zien. (Wijst
Het
Het Vrouwtje.
Vrouwtje.(nijdig).
(nijdig). Ha
Ha da
da es
es nou
nounog
nogbeter!
beter!G'heurt
Gtheurthet
hetmij
mij
doar zeggen!
zeggen! Waschgoed
Waschgoed veur
mijn dochter,
dochter, zeg ik
ik ou,
ou, die
dieginter
ginter
doar
veur mijn
weunt,
weunt, inin- da
da huizeken.
huize ken.
.
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Holl. soldaat,
soldaat. Is
Is uw
uwdochter
dochtermet
meteen
eenHollander
Hollandergetrouwd?
getrouwd.?
Eerste Holl.
Vrouwtje.(nijdig),
(nijdig), Joa ~t.
••• al
al meer
meer dan
danvijftien
vijftienjoar.
joar.
Het Vrouwtje.
z'....
soldaat. Hoe komt
komt het
het dat
dat zij
zij haar
haar goed
goed in
in België
Belgiëlaat
laat
Eerste Holl. soldaat.
wasschen?
Vrouwtje. Veur de goekeup.
goekeup.
Het Vrouwtje.
maar, dat was
was immers niet mogelijk
soldaat. Ja maar,
mogelijk tijdens
tijdens
Eerste Holl. soldaat.
Duitsche bezetting.
bezetting. Jij
Jij kon
kon toch
toch niet
niet heen
heen en
enweer
weer over
over de
de grens.
grens.
de Duitsche
Het Vrouwtje.
Vrouwtje. Nien ik •••• moar da goed hè vier joar in de grond gegeHet
~eten.
zeten.
soldaat. Zoo! En nog niet eens zoo geel
geel geworden!
geworden! Mijn
Mijn
Eerste Holl. soldaat.
goed gewasschen.
gewasschen. Nou,
Nou, vooruit
vooruit dan
dan maar.
maar.
hoor; 't is goed
kompliment, hoor;
(Lachend).
als je
je dochter
dochter al
al dien
dien tijd
tijd haar
haar vuile
vuile wasch
wasch
(Lachend). Zeg, moedertje als
voor je bewaard heeft, dan
dan zal
~al jij
jij hier
hier straks
straks wel
wel met
meteen
eenaardig
aardigstastaterugkeeren.
peltje terugkeeren.
(Het
vrouwtje pruttelend
pruttelendafafenenHoll.
Holl.enen
Belg.
soldaten
lachend).
(Het vrouwtje
Belg.
soldaten
lachend).
mannetje. (op
(opHollandsch
Hollandsèhgebied,
gebied,rechts
rechtsop.
op.Opvallend
Opvallend
zwaar
Het mannetje.
zwaar
rookend).
heeren.
rookend). G'n avend, heeren.
Eerste
Holl. soldaat.
soldaat. G'n avend....
avend .... Paspoort....
Paspoort.... Waar
Waar ga
ga je
je heen?
heen?
Eerste Holl,
je in
in België
Belgiëuitvoeren?
uitvoeren?
Wat moet je
Mannetje. (zwaar
(zwaardampend).
dampend). Trachten
verTrachten mijn
mijn broodje
broodje te verHet Mannetje.
iets of
of wat
wat kan
kan inkoopen.
inkoopen.
dienen. Eens
Eens kij
kijken
ken of ik iets
Eerste Holl. soldaat.
soldaat. Wat heb je
je daar
daar in
in dat
dat pakje?
pakje?
Paar sigaren, meneer. Ik ben een
Het Mannetje.
Mannetje.(als
(alsboven).
boven). 'n Paar
een verslaafd rooker
.... eigenlijk
eigenlijk'n
ondeugd van
van mij.,..
mij .... Ik denk enkele dagen
dagen
rooker....
'n ondeugd
weg te blijven
blijven en heb
heb 'n klein voorraadje
voorraadje meegenomen.
meegenomen.
Eerste Holl. soldaat.
soldaat.(kijkt
(kijktnaar
naarhet
hetpakje).
pakje). Hou ons niet voor den
gek, zeg. Goed
Goed voor
voor één
één keer,
keer, hoor.
hoor. Denk
Denk er
er om.
om.
Het Mannetje.
Mannetje.(diep
(diepgroetend)
groetend) Ik zal er wel
wel aan
aan denken,
denken, heeren.
heeren.
Dank u wel, heeren.
heeren. Dank uu wel.
wel.
Eerste Belg. soldaat.
soldaat. (toeschietend),
(toeschietend). Sigaren?
Het Mannetje.
Mannetje.(uiterst
(uiterst
beleefd) Mag
soms een
een aanbieden,
aanbieden,
Mag ik er uu soms
beleefd)
meneer?
Eerste
soldaat. Joa,
meer of
of een
een euk
euk (Neemt enkele
enkele
joa, zulle, en meer
Eerste Belg. soldaat.
sigaren).
Het Mannetje.
Mannetje.(lichtelijk
(lichtelijkonthutst;
onthutst;tottot
tweede
Belg-soldaat). U ook
tweede
Belg-soldaat).
eentje, meneer?
meneer?
Eerste Belg soldaat.
soldaat. Die reukt
reu kt niet. 't Zoe verkeerd zijn veur zijn
zijn
'K zal
~al d'r
d'r ik
ik nog
nog eentsjen
eentsjen in
in zijn
zijn ploatse
ploatse nemen.
nemen. (Neemt
muziek-spel. 'K
sigaren).
nog twee sigaren).
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Mannetjehaast
haastzich
zichweg.
weg.
Het Mannetje
(hem nahollend).
nahollend). Hé....
Hè .... zeg...!
zeg ... !
Eerste Belg. (hem
Het Mannetje.
Mannetje.(met
(metontsteld
ontsteld
gezicht
even
weer
er u,
Ut
Het
gezicht
even
weer
op)op) Wat belieft er
meneer?
Eerste
Belg-soldaat.
gien allumetses
allumetses bij
bij ou....
ou ....lucifertjes?
lucifertjes?
soldaat. Hedde gien
Eerste Belg
Mannetje. Wel zeker, meneer.
meneer. Als 'ttt belieft.
belieft. (Geeft hem
hem een
een
Het Mannetje.
doosje).
doosje).
Belg. soldaat.
soldaat. Kijk ne keer...
keer ••• die
die sigaar
sigaar es gebroken.
gebroken. Mag
Mag ik
ik
Eerste Belg,
'n ander in de ploatse
ploatse nemen?
nemen?
Het Mannetje.
Mannetje.(eenigszins
(eenigszinsonwillig).
onwillig). Jawel, meneer.
Het
Eerste
gebrokene
de de
Eerste Belg-soldaat.
Belg-soldaat. (neemt
(neemteen
eensigaar
sigaarzonder
zonderdede
gebrokenein in
C'est 9a....
plaatsteteleggen).
leggen). Ctestça
•••• merci,
merci, zulle.
zulle.
plaats
mannetje zoo
zoospoedig
spoedigmogelijk
mogelijkaf.af.
Het mannetje
uze.Eerste
EersteBelg-soldaat
Belg-soldaatpatrouilleert
patro uilleert
1ustig
rookend
heen
Een pa
pauze.
lustig
rookend
heen
en en
weer.
Tweede Belg-soldaat
Belg-soldaatspeelt
speeltopopzijn
zijn
muziekinstrumentje.
Holweer. Tweede
muziekinstrumentje.
Hollandsche soldaten
soldaten in
inrustig
rustiggekavel.
gekavel.
Jan Bron.
Bron.(Komt
(Komtlangzaam,
langzaam,
over
Hollandsch
gebied
Ziet
verJan
over
Hollandsch
gebied
op.op.
Ziet
er er
veruderd,en zwaar
enensomber
dede
wachtpost
blijft
hij staan.
o uderd,en
zwaargedr
gedrukt
ukt
somberuit.
uit.BijBij
wachtpost
blijft
hij staan.
Eerste Holl. soldaat.
soldaat. Paspoort, meneer.
Jan Bron.
Bron. Ik ga niet over
over de
de grens.
grens.
Eerste Holl.
0, zoo. Mag ik u dan
dan vragen
vragen wat u hier komt
komt
Eerste
Holl. soldaat.
soldaat. 0,
doen?
hier wachten
wachten op iemand, die
Jan Bron.
Bron. (spreekt
(spreekt langzaam).
langzaam). Ik moet hier
straks aan
andere zijde
komen.
aan de andere
zijde van
van de grens zal komen.
Wacht u dan
Eerste
soldaat.(onverschillig).
(onverschillig). Wacht
dan maar,
maar, meneer.
meneer.
Eerste Holl. soldaat.
(Gaat
terugbij
bijzijn
zijnmakker.
makker.
Jan
Bron
loopt
gebogen
hoofd
heen
(Gaat terug
Jan
Bron
loopt
metmet
gebogen
hoofd
heen
.en
weer).
en weer).
Bron
Eerste
(tottweede
tweedeBelg.
Belg.soldaat,
soldaat,terwijl
terwijlhijhij
Eerste Belg.
Belg. soldaat
soldaat (tot
janJan
Bron
observeert).
Bels ....
observeert). Nen Bels....
Tweede Belg. soldaat.
soldaat. Zoe-je
ttpeizen?
Zoe je 't
Eerste
soldaat. Jjoa,
oa, zulle!
zulle! Gewed
Gewedveur
veur'n.tnsigare?
si gare? Wil
Wil ik het
Eerste Belg. soldaat.
meniere..,
tot JanBron)
JanBron) Hè...
Hè ••• meniere
... meniere,
meniere, zij-de
zij-degij
gij
hem ne
ne kier
kier vroagen? ((tot
gienen
Bienen Bels?
Jan Bron.
Bron. Ik ben Vlaming.
Vlaming.
Tiens....
Eerste Belg
Belg-soldaat.
(verwonderd). Tiens
•••• en
en ge
ge spreekt
spreekt Olandsch!
Olandschl
soldaat. (verwonderd).
Jan Bron.
Bron. Ik spreek nederlandsch.
nederlandsch.
(Holl-soldaten luisterend
luisterendbelangstellend)
belangstellend)
'T'n es moar
Eerste
Belg-soldaat. (tot
(totTweede
TweedeBelg-soldaat).
Belg-soldaat). 'T'n.
moar nen
nen
Eerste Belg-soldaat.
halven
Bels.
halven Bels.
-

-
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Eerste 11011.
soldaat (tot Tweede
Geheimzinnig).
Holl. soldaat
Tweedehloll.
Holl.soldaat.
soldaat.
Geheimzinnig). Ik
dat het
het een
een verbannen
verbannen activist
activist is.
is.
denk dat
Holl. soldaat.
soldaat. 't Is
Is wel
wel mogelijk.
mogelijk. 't't Schijnt
Schijnt dat
dat je
je ze
zekunt
kunt
Tweede Doll.
her kennen aan hun
hun volle
volle baarden.
baarden.
herkennen
Irma en
en Van
VanVeerdeghem
Veerdeghem(links
(linksop).
op).
Irma
Irma. God!....
God! •••• Daar
Daar loopt
loopt hij.
hij. Ik
Ik zie
zie hem!
hem! (diep ontroerd)
ontroerd) Q,...,
0, •••• wat
Irma.
verouderd! (schreit).
(schreit).
is hij
hij veranderd....
veranderd •••• verouderd!
Van
Veerdeghem. (tot
(tot Irma).
Irma). Houd
Houd uu goed....
goed.... (roepend)
(roepend)
Van Veerdeghem.
Jan Bron....!
Bron ••• .!
Jan
God!...
Jan
omkeerend)
Jan Bron.
Bron.(zich
(zichmet
meteen
eenruk
ruk
omkeerend) God!
••• zijn
zijn jullie
jullie daar!
daar!
gejaagd naar
naarhet
hethek).
hek).
(Komt gejaagd
Belg~ soldaat
soldaat(tot
(totVan
VanVeerdeghem
Veerdeghemenen
Irma). Paspoort, meEerste Belg.
Irma).
mere. Paspoort,
Paspoort, madammeke.
madammeke.
niere.
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. (haalt
(haaltzenuwachtig
zenuwachtig
enkele
sigaren
te voorschijn).
enkele
sigaren
te voorschijn).
gaan eigenlijk
eigenlijk met
grens. We
We zouden
zouden even
evendie
diemeneer
meneer
We gaan
niet over de grens.
daar
spreken •••• Een
Eensigaar?
sigaar?
daar willen spreken....
Eerste Belg.-soldaat.
Belg.-soldaat. Joa
da we
we
Joa moar,
moar, meniere,
meniere, as
as ge
ge soms peist da
Eerste
mee sigaren
sigaren om te keupen
keupen zijn....
zijn ••••
0, ja moar, vriend, ik denk er niet
Van Veerdeghem.
Veerdeghem.(schrikkend).
(schrikkend).O,ja
niet
maar uit
uitvriendelijkheid.
vriendelijkheid.
aan u om te willen koppen....
koopen •••• 't'tIsIsmaar
soldaat. Dat es 'n
'n ander
ander geval, meniere....
meniere •••• merci....
merci .... 'k
'k
Eerste Belg. soldaat.
neem
wel in
in dank.
dank.
neem het wel
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. (tot
(totTweede
TweedeBelg-soldaat)
Belg-soldaat) Ook een?
Eerste Belg-soldaat.
reukt
'k zal
zal z'in
z'i,n zijn ploatse
ploatse
kt nie,
nie, meniere;
meniere; 'k
Belg-soldaat. Hij 'n reu
•••• Merci....
Merci •••• merci.
merci.
nemen
nemen....
Wat 'n
Eerste
soldaat (Lachend;
(Lachend;tot
totTweede
TweedeHoll.
Holl.soldaat).
soldaat). Wat
Eerste Holl.
Holl. soldaat
schoelje!
Van Veerdghem.
Veer dg hem.(Tot
(TotEerste
EersteBelg-soldaat).
Belg-soldaat). Mogen we dus 'n woordje met die
die meneer
meneerdaar
daar spreken?
spreken?
Eerste Belg-soldaat.
Belg-soldaat. Spreek moar
'K zal
zal geboaren
geboaren da
da
moar op, meniere. 'K
'k
't nie
me 'n
'n heure.
heure.
'k 't
Beide Belg-soldaten
Belg-soldatenho
houden
zichop
opeen
een afstand.
afstand.Ook
OokDoll,
Holl.soldaten
soldaten
uden zich
trekken zich
zichbescheiden
bescheidenterug.
terug.
Jan Bron
Bron (zenuwachtig).
(zenuwachtig). Hoe gaat
gaat het, Irma?
Irlna? Hoe gaat
gaat het, Van
Van
Veerdeghem?
ginder?
Veerdeghemn?Welk
Welk nieuws
nieuws ginder?
Irma snikt,
snikt,kan
kanniet
nietspreken.
spreken.
Irma....
Jan Bron
Bron (schrikkend).
(schrikkend). Irma
•••• Irma, wat scheelt
scheelt er?
er?
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Niet zeer opwekkend,
opwekkend, het
het nieuws.
nieuws.
Jan Bron. Is't
heb, dat
dat
Is 't waar, zooals ik
ik hier in de couranten gelezen heb,
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geplunderd is?
mijn meubels
meubels en
en boeken
boeken
mijn huis verwoest, geplunderd
is? Dat ze mijn
hebben verbrand?
verbrand?
hebben
Irma.
[rma.(in
(inhortende,
hortende,afgebroken
afgebrokenwoorden).
woorden).'yerwoest
•••• is....
is •••• te veel...
vee1. ••
Verwoest...,
gezegd....
gezegd •••• 't't Huis
Huis is...,
is ••••nog
nogbewoonbaar....
bewoonbaar ••••hoewel...
hoewe1. ..zwaar
zwaar gehavend...
gehavend ...
Maar .... uw
uw boeken
boeken en
enpapieren
papierenzijn
zijnverbrand.
verbrand.
Maar...,
JanBron.
Bron.(maakteengebaar
(maakteengebaar
machtelooze
woede). De schurschurjan
vanvan
machtelooze
woede).
ken!....
ken!.. •• Is
Is 't't waar
waar dat Berthier en Tymans de
de brandstichters
brandstichters en plunplunderaars naar
hebben geleid?
geleid?
deraars
naar mijn
mijn huis hebben
Van
Veerdeghem. Berthier niet; maar wel Tymans.
Tymans.
Van Veerdeghem.
Bron. De schurk!....
schurk!. ••• De
De schurk!
schurk! (hevig ontsteld)
ontsteld) En Else....
Else ••••
Jan Bron.
Else....?
Else ••••? Is
Is 't't waar
waar hebben
hebben ze
ze haar
haar de
de haren
haren van
van het
het hoofd
hoofd geknipt?
geknipt?
[rma knikt
kniktbitter
bitterschreiend
schreiendvan
vanja.ja.
Irma
Gh000!....•• Had
Jan Bron.
Bron. Ghooo!..
Had ik de
de bandieten
bandieten hier
hier onder
onder mijn
mijn knuisknuisziek van?....
van? ••• Lijdt
Lijdt ze?
ze?
ten? Is 't't arme kind er ziek
[rma.
Ze heeft
heeft geleden....
geleden •••• gruwelijk....
gruwelijk •••• Nu
Nu gaat
gaat het
hetlangzaam
langzaam
Irma. Ze
beter.
Bron. En Ludwig....?
Ludwig ....? Is
Is er
er nieuws
nieuws van
van hem?
hem?
Jan Bron.
[rma.
(mettrage,
trage,sombere
somberestem).
stem). Ludwig
•••• is
is aan
aan den Yser gesneuIrma. (met
Ludwig....
veld.
Jan Bron
Bron maakt
maakteen
eengebaar
gebaarvan
vanschrik.
schrik.Pauze.
Pauze.Irma
[rma
snikt.
snikt.
Jan Bron.
Bron. En nu....?
nu ••••?
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Nu
••••? Nu
Nu gebeurt
gebeurt er
er wat
wat ik uu altijd
altijd voorspeld
voorspeld
Nu....?
heb. -- De
Dewraak....
wraak ••.•dedeblinde
blindewraak....
wraak ••••meedoogenloos
meedoogenloosen
endikwijls
dikwijls
onrechtvaardig.
het slachtoffer
slachtoffer geworgeworonrechtvaardig. Veel
Veel onschuldigen zijn reeds het
den -Ik zal
Ik zal
u maar
geen
verdereverwijten
verwijtennaar
naarhet
hethoofd
hoofdslingeren.
slingeren.
u maar
geen
verdere
Jan
meededen, hebt
hebtuuleelijk
leelijkvergist
vergist
Jan Bron; maar
maar gij,
gij, en
en zij
zij die met uu meededen,
en Vlaanderen
Vlaanderen een bitter-slechten dienst bewezen.
bewezen.
JanBron.
(opgewonden). Ik heb gehandeld uit liefde, uit
uit louter, ononJan Bron. (opgewonden).
baatzuchtige liefde.
liefde.
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Ik weet het. En
En toch
toch was
was het
hetverkeerd.
verkeerd.
Jan
Bron.
Waar
zijn
de
anderen:
Maclou
••••
Verwee
....Verghinst?
Verghinst?
Waar
zijn
anderen:
Maclou....
Verwee....
jan Bron.
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Alle11
gevlucht, zooals
zooals wel
wel te
te verwachten
verwachten was
was van
van
Allen gevlucht,
zulke kerels. Alleen Maclou is kranig
kranig geweest. Die
Die stond
stond roerloos
roerloos en
en
uitdagend,
gekruiste armen,
armen, vóór
deur te
te wachten.
wachten. Daar
Daar
uitdagend, met
met gekruiste
vóór zijn deur
hebberi
meegenomen.
hebben de gendarmen hem opgepakt en meegenomen.
Jan Bron. Dat is mooi....
mooi ••••dat
dat isis prachtig....
prachtig••••dat
datisis'n
'nkerel!
kerel! (met zelf-'
zelf.... ik ben niet kranig
kranig geweest
.... Ik
Ik ben
ben een
een lafaard.
lafaard.
verwijt)
geweest....
Maar ik
ik....
verwijt) Maar
[rma.
(schreiend). Maclou is niet getrouwd
.... heeft
heeft geen
geen kinderen.
kinderen.
getrouwd....
Irma. (schreiend).
"Ik
heb uu immers
immers gesmeekt
gesmeekt om te
te vluchten.
vluchten.
„Ik heb
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Jan Bron.
Bron. (hard).
(hard). Gij hadt het niet
niet mogen
mógel1 doen.
doen.
Jan
Irma.
't
gedaan
doen.
Wij
zijn
zoo ongelukkig....
ongelukkig .•••
Ik
heb
't
gedaan
om
wel
te
doen.
Wij
zijn
zoo
Irma.

ongelukkig•••• En
Enhoe
hoehebt
hebtgij
gijhet
hethier?
hier?
zoo ongelukkig....
Jan Bron.
Bron.(somber).
(somber). Ik....?
Ik ••••? Oo....
00.... ik
ik kan
kàn hier
hier niet
nietaarden.
aarden.
Jan
Irma. (smeekend).
(smeekend). Houd toch moed....
moed •••• houd
houd toch
toch moed!
moed!
Irma.
Belg-soldaat. Madammeke,
Madammeke, en meniere...,
meniere •••• ge'n
ge'n mengt
meugt hier
hier
Eerste Belg-soldaat.
toch niet te
Wordt stillekes
stillekesaan
aan oavend
oavend en
enden
den
te lange
lange blijven,
blijven, zulle.
zulle. 't'tWordt
'Kzoe
zoeop
opmijne
mijnekop
kopkrijgen,
krijgen,zulle!
zulle!
keune komen.
komen. 'K
officier zou keune
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. We gaan
gaan zoo
wel
zoo meteen
meteen weg. We mogen nog wel
as we
wemekaar
mekaar iets
ietstetezeggen
zeggenhebben?
hebben?
terugkomen, niet
niet waar,
waar, as
eens terugkomen,
k kèls komen of
Belg-soldaat. Van mij meugt-e
meugt-e zeu
zeudidikkels
of da
da ge
ge
Eerste Belg-soldaat.
'k zal de kameroaden
kameroadendie
woarschuwen.
wilt en 'k
die ons remplaceeren euk woarschuwen.
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. Dat is braaf.
braaf. Kijk,
Kijk, hier
hier zijn
zijn nog
nog enkele
enkele sigaren
sigaren
voor uw
uw kameraden.
kameraden.
Belg-soldaat. Merci, meniere, 'k neem het
het wel
wel in
in danke.
danke.
Eerste Belg-soldaat.
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. (tot
(totIrma).
Irma). Komaan,
afKomaan, mevrouw;
mevrouw; we
we moeten afscheid
s cheid nemen;
Jan,...,
Irma.
Irma. (snikkend,
(snikkend,over
overhet
hethek).
hek). Jan,
•••• mijn goeje,....
goeje ••••• mijn
mijn brave,....
brave, ••••
(zij
omhelsthem
hemhartstochtelijk)
hartstochtelijk) Houd
moed. Tot
Tot binnen
binnen kort.
kort.
Houd moed.
(zij omhelst
Jan Bron.
Bron.(diep
(diepontroerd).
ontroerd). Irma
••• tot
Elsje voor
voor mij.
mij.
Irma...
tot later.
later. En zoen Elsje
Jan
Irma. ik
Ik zal
zal het
het doen;
doen; 'k
'k beloof
beloof het
het u.
u.
Holl. en
en Belg.
Belg.soldaten
soldatenkomen
komennader
naderenen
kijken
stille
kijken
metmet
stille
bel belangstelangsteliz ng).
Jan....
Van Veerdeghem.
Veerdeghem. (drukt
(drukt Jan
JanBron
Érondedehand).
hand). Jan
•••. heb moed.
Hendrik....
Jan Bron.
Bron. (met
(meteen
een-snik).
snik). Hendrik
.•••
Irma ,nikkend
Snikkend en
enVan
VanVeerdeghem
Veerdeghemgedrukt
gedruktaf.af.Jan
Jan
Bron
staart
Bron
staart
Danbukt
bukthij
hijzich
zicheensklaps,
eensklaps.steekt
steekt
zijn
hand
onder
hen langdurig na.
na. Dan
zijn
hand
onder
't hek
hek en
en bevoelt
bevoeltmet
metbevende
bevendevingers
vingersden
dengrond).
grond).
Wat doet
doet uu daar,
daar,
Eerste
soldaat.(wantrouwig
(wantrouwig
toesnellend). Wat
Eerste Holl. soldaat.
toesnellend).
meneer?
Jan
Bron. (langzaam
(langzaam
zich
oprichtend;
trage.
bevende,
als 'tware
Jan Bron.
zich
oprichtend;
metmet
trage,
bevende,
als'tware
geïnspireerde
stem). Watikdoe
••.• Ik
.• Ik bevoel,
bevoel, met
met mijn
mijn vinvinWat ik doe....
Ik voel..
voel....
geinspireerde stem).
gers,
den hartstochtelijk-beminden,
hartstochtelijk-beminden. den
den gebenedijden
gebenedijden Vlaamschen
Vlaamschen
gers, den
langzaamheen).
heen).
grond. (Gaat langzaam
Eerste Holl. soldaat.
soldaat.(verbaasd
(verbaasdhem
hemnastarend).
nastarend). Da's 'n rare sinjeur,
zeg.
Tweede Holl. soldaat.
soldaat.(onder
(onderhet
hethek
hekvoelend).
voelend). Wat te drommel mag
hij
hij daar
daar gevonden hebben?
Eerste Belg.
(met zijn
zijnvoet
voetover
over
plek
heen
weer
schuiBelg.soldaat.
soldaat. (met
dede
plek
heen
en en
weer
schui-
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vend). D'r
Dtrligt
ligt niets.
niets. (tot Tweede
Tweede Holl.
Holl. soldaat), Zeg, kaaskoppie,
kaas koppie, wilt
wilt-vend).
e mij nen borrel verkeupen veur tn sigare?
emijnborlvkupe'nsigar?
soldaat. Wou je
je soms 'n
tn slokkie
slokkiehebben?
hebben?
Tweede Holl. soldaat.
zulle!
Eerste Belg-soldaat. Joa, zulle!
in zijn
zijnhuisje;
huisje;komt
komtererweer
weeruituitmet
metflesch
flesch
Tweede Holl. soldaat gaat in
en glaasje.
englasj.
Zeg,
zotte
koels,
hoeEerste Holl.
soldaat.
(tot
Eerste
Belg.
soldaat).
Zeg,
zotte
Bels,
hoeHoll.
(tot Eerste
soldaat),
heb je
je de
de menschen
menschennu
nualalafgetroggeld?
afgetroggeld?
veel sigaren heb
Eerste Belg.
Belg. soldaat.
soldaat.(met
(metgemaakte
gemaakteverontwaardiging)
verontwaardiging) AfMEerste
getroggeld!
gij ,,mooi
"mooi praten"
praten" (wijst naar
naar Tweede
Tweede Belg.
Belg. soldaat).
soldaat). Ik
... G'hebt
Gthebt gij
moet immers zurgen
veur
ons
alle
twieë.
Mee
dat
hij
nie
tn renkt
reukt 'n
tn
zorgen
alle twieë. Mee
'n
tn ben.
ben.
krijgt hij noeit iets as iker
ik er nie bij 'n
Eerste Holl.
er een,
een, hoor!
hoor!
Eerste
Holl. soldaat.
soldaat. Jij bent er
Tweede Holl. soldaat.
soldaat. (schenkt
(schenkt een
een borrel
borrel in).
in). Hier....
Hier.... zuiplap.
zuiplap.
Tweede
Eerste Belg.soldaat
Es
Eerste
Belg.soldaat (drinkt
(drinkt smakkend).
smakkend). Verdeeke, da es goen! 'ttt Es
Santus, kaaskoppie....
kaas koppie ....
kaptein, zulle! Santus,
Tweede
(tot Tweede
Tweede Belg.
Belg. soldaat)
soldaat) Jij moet er zeker
zeker
Tweede Holl.
HoB. soldaat. (tot
geen hebben?
Tweede
Belg.soldaat. (schertsend).
(schertsend). 'n
t 11 Klein beetje moar, van boven
boven
Tweede Belg.soldaat.
gloazeken. Wat
Wat er
er van
van onder
onderin
ines
es 'ntnkan
kanmij
mijnie
schelen. (Drinkt)
in 'ttt gloazeken.
nie schelen.
000,
.... da es goed! 'ttt Es
Es lijk
lijk suiker!
suiker!
Ooo,....
JaTl Bron.
Bron.(komteensklapsgedecideerd,
(komt eensklaps gedecideerd,met
metvlugge
vluggeschreden,
schreden, bij
bijhet
het
Jan
opgewonden). Doet uu dat
dat hek
hekasjeblief
asjeblief voor
voor
hek terug.
terug. zenuwachtig
zenuwachtigopgewonden).
mij
mij open.
Eerste
Eerste Holl.
Holl. soldaat.
soldaat. Uw pas, meneer.
Jan
Bron (als
(als boven). tn
Pas!.. .. Waar ik
ik naar
naar toe
toe ga
ga kom
kom ik
ik ook
ook wel
wel
'n Pas!....
Jan Bron
zonder pas. (dringend) Doet 'u
asje blief voor mij open.
open.
'u het asjeblief
Als tiu mij uw pas
Eerste
(hem den
den weg
weg versperrend)
versperrend) Als
pas
Eerste Holl.
Holl. soldaat. (hem
laat
meneer.
laat zien, meneer.
Jan Bron.
Bron.(eensklaps
(eensklapswoedend).
woedend). Wat!.
... (duwt met
met geweld
geweld Eerste
Eerste
Wat!....
Holl. soldaat
soldaat op
op zij,
zij,schopt
schopthet
hethek
hekopen.
open. Tot
TotEerste
EersteBelg.
Belg. soldaat).
soldaat). Hier
ben ik! Houd
Houd mij
mij aan!
aan!
ben
moar,
Eerste
insgelijks den
den weg
weg versperrend).
versperrend). Joa moar;
Eerste Belg. soldaat.
soldaat. (hem insgelijks
meniere, wa
date?
wa beteekent datte?
Je komt er niet
Eerste
Holl.
soldaat.
(het
weer sluitend.
sluitend. Boos).
Boos). Je
Eerste Holl, soldaat. (het hek weer
meer
meer in, hoor!
ik wil er niet meer in
in....!
Jan Bron.
Bron. (uiterst heftig). Ik
....! Ik
Ik wil
wil niet meer,
meer,
uI ik
Ik ga
ga daar
daar waar
waar ik
ik voel
voel dat ik wezen moet.
moet. (tot Eerste Belg.
begrijpt u!
...
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soldaat) Ik kom mij aangeven,
aangeven, zeg ik u!
u! ik
soldaat)
Ik kom
kom mij
mij gevangen
gevangen geven.
geven.
(Steekt
zijnhanden
handenuit).
uit). Sla mij de boeien om!
(Steekt zijn
Eerste Belg.
Eerste
Belg. ssoldaat.
maor, meniere, loat
loat ons
ons ne
nekier
kier serieus
serieus
oldaat. Joa
Joa maor,
zijn, e-woar.
z;îjn,
e-woar. Wie
Wie zij-de
zij-degij?
gij?
Jan Bron.
Bron. (fier).
(fier). Ik ben Jan
Jan Bron.
Bron.
Eerste
soldaat.(tot
(totTweede
TweedeBelg.
Belg.soldaat)
soldaat) Weet-e
dat
Eerste Belg. soldaat.
Weet e gij wie dat
dat es?
es?
Tweede Belg. soldaat.
soldaat. Nee, zulle!
zulle!
soldaat.(verontwaardigd).
(verontwaardigd). Een gek is 't!
't!
Eerste Holl.
hioll. soldaat.
Bron. Ik wil in de
de gevangenis....!
gevangenis .... !Voor
Voor mijn
mijn geloof,
geloof, voor
voor mijn
mijn
Jan Bron.
liefde...,
liefde
.... voor
voor Vlaanderen.
Vlaanderen.
Eerste Belg. soldaat.
soldaat. Joa
meniere ....
Joa moar
moar enfin, meniere....
Jan Bron.
Bron.(gaat
(gaat.JJpgewonden
naar
houten
huisje).
Waar is je teJan
opgewonden naar
hethet
houten
h nisje).
Waar
ial me 'zelf
aangeven.
lefoon? Ik zal
zelf aangeven.
soldaat.(volgt
(volgthem).
hem). Loat da gerust.Da
gerust. Da zal ik wel doen.
Eerste Belg. soldaat,
(Neemt het telefoon-apparaat.
telefoon-apparaat.Gebiedend
GebiedendtottotJan
Jan
Bron). Goa doar
Bron).
binnen. (Jan Bron
Bron gaat
gaatbinnen).
binnen).
.... Ja....
Ja .... allo,
allo,
Eerste Belg.soldaat.
Belg.soldaat.(telefoneert).
(telefoneert).A1lo!
.... Hoofdwacht
Hoofdwacht....
Allo!....
'k zit
zit hier
hier mee
mee ne
nezot
zotaan
aan de
de grens....
grens ....hij
hij hè
hèhier
hieralaleirde
eirde
zeg
.... Zeg,
Zeg, 'k
zeg....
.... hij komt
komt hem
hem als
als gevangene
gevangene aangeven..
aangeven ....
opgeroapt
opgeroapt van
van de
de grond
grond....
Wa
doarmee doen?
.... Hij
hij, .... hij
hij hè
hè
Wa moe
moe 'k doarmee
doen?....
Hij heet Jan Bron, zegt hij,....
Ja....
Ja....
....? Jan Bron, ja....
ja .... Jan Bron....
Bron .... Ja....
Ja .... Ja .... Ja ....
doar
.... Wat?....
Wat? .... Hè
doar....
Hè....?
Terwijl Eerste
Eerste Belg.soldaat
Belg.soldaattelefoneert
telefoneertgaat
gaatTweede
TweedeBelg.
Belg.
soldaat
soldaat
in in
de dalende
dalende schemering
schemering weer
weer op
op zijn
zijnhouten
houtenkist
kistzitten
zitten
speelt
er op
en en
speelt
er op
zijn instrumentje
instrumentje de
de Brabanconne.
Brabançonne. De
DeHoll.
Holl.soldaten
soldatentrekken
trekken
zich
Gijn
zich
hunhokje
hokjeen
ensteken
stekenerereen
eenlichtpitje
lichtpitjeaan.
aan.
tl!rug
in hun
terug in
daaltlangzaam.
langzaam.
Het gordijn daalt
-
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Novembermist, een
een dichte
dichte vuil-gele
vuil-gelenevel
nevelomsluierde
omsluierdealles;
alles;ruchtruchtloos en
en ongezien
ongezienlieten
lietendaarin
daarinde
deboomen
boomenhun
hunlaatste
laatsteloover
glippen,de
de
loos
loover glippen,
in
fladderden onafgebroken
onafgebrokennaar
naaromlaag,
omlaag,al
al waaide
waaide het
hetin
wingerdblaren fladderden
geheel niet.
niet. In
Inluttele
lutteledagen
dagenlag
lagde
degansche
ganscheherfstpracht
herfstprachtgevallen
gevallen
het geheel
en vertreden.
de huizen
huizen aan
aan
onderscheidde Minne flauw, in de
Vanuit het venster onderscheidde
overkant den rooden
rooden gloed
gloed der
der haardvuren.
haardvuren. Ook in
in de
de eigen
eigen
den overkant
woonkamer vlamde
vuur; nu
nu ze zich op een
een pouf
pouf dicht
dicht er
er voor
voor
woonkamer
vlamde het vuur;
ophaar
haarrug
rugde
dekilte
kilte
blakerde de
de hitte
hittehaar
haar gezicht,
gezicht,terwijl
terwijlzezeop
neerliet, blakerde
bleef. Ze
Ze huiverde
huiverde in
inhaar
haar dunne
dunnemorgenjapon.
morgenjapon.
voelen bleef.
jij toch
toch kouwelijk!
kouwelijk! plaagde
plaagde haar
haar zuster, die
die het
hetontbijt
ontbijt
- Wat ben jij
—
het
stond af te wasschen.
wasschen. En nu
nu vriest
vriest het
het nog
nog niet
niet eens,
eens, hoe
hoewil
wiljejehet
winter stellen!
stellen!
dan wel van den winter
Dolf ben,
ben, heb
heb ik het
het altijd
altijd koud, zei Minne eeneen- Als ik niet bij Dolf
voudig.
vou ig.
De
gloed van
van het
het vuur
vuur tintte haar
haar bleeke wangen, ze hield de lippen
lippen
De gloed
in zich
zichtetelaten
latendringen.
dringen.Ze
Ze
even geopend als om de
de warmte
warmte volledig
volledig in
leek heel jong
jong zoo,
zoo, kinderlijk
kinderlij k bijna
bijna met
met haar
haar korte
korte ronde
ronde kin
kin en
en haar
haar
verwonderde oogen.
oogen. VTanonder
Vanonder het
haar lagen de
de waswashet zachte
zachte bruine haar
witte oorschelpen uit.
een deernis
deernis in
in zich
zich die
die
Nell keek
keek naar
naar haar,
haar, en plotseling voelde ze een
wel:
haar
haar deed
deed vragen,
vragen, al
al wist ze het eigenlijk wel:
je nog
nog bericht
bericht uit
uit Holland?
Holland?
-— Heb je
Minne ging er grif op in.
weleens
eensschrijven.
schrijven.
--- Nee,
Nee,niets
nietsna
nadie
dieeene
eenekeer.
keer. ik
Ikwou
wouhem
hemnog
nogwel
--- Wàt
Wàtwou
woujejehem
hemeigenlijk
eigenlij kvertellen?
vertellen?
raadd~ afkeuring in haar
haar zuster's stem, verdrietig
verdrietig haalde
haalde ze
ze
Minne raadde
de schouders
gerinkel bergde
bergde Nell
Nell het
het ontbijtgerei
ontbijtgerei in
in het
het
schouders op.
op. Met gerinkel
buffet, ze zette zich
zich dan
dan ook
ook bij
bij den
den haard,
haard, de
de armen
armen om
om de
de opgetrokopgetrokken
ken knieën.
knieën. Beslist zei ze:
--
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-— Als
hem zeker
zeker niet.
niet.Geloof
Geloofme
me
Als ik
ik in jouw plaats was, schreef ik hem
je moet
onmoet de
de mannen
mannen niet naloopen. Als hij niets van je hoort, zal hij onrustig worden,
worden, verlangen
verlangen naar
naar eenig
eenigbericht,
bericht,jejewel
welzelf
zelfschrijven.
schrijven. Ben
jij de eerste, dan voelt hij zich zeker, scheept je af met een paar regels, jiderst,anvolhzicekrsptjafmnregls,
als
onverschilliger je je
je tegenover
tegenover hem
hem betoont,
betoont,
als de vorige keer. Hoe onverschilliger
sterker je staat.
staat.
hoe sterk~r
herMinne antwoordde niet. Starend in het vuur, verwerkten haar hervele malen,
malen, dat z;ij
zij oneenigheid gehad hadden;
sens de vele
hadden; nog
nog meende
meende ze
ze
te ondergaan het gevoel
gevoel van ellende dat haar
haar beving,
beving, noodra
zoodra ze
ze de
de
in het
het slot
slot hoorde
hoorde vallen.
vallen. Zeker
Zekerzou
zouniet
nietaltijd
altijd
voordeur achter hem in
nu •••• Doch
Dochtoen
toenhad
had
het ongelijk aan haar kant zijn geweest, dacht ze nu....
dat weten in het
het minst
minstniet
niethaar
haarspijt
spijtverminderd,
verminderd,noch
nochverzachtte
verzachttehet
het
koude
de armelijke gewaarwording,
gewaarwording, als
als van
van te zijn buitengesloten in koude
en duisternis. Ze prevelde,
prevelde, zonder op te
te zien:
zien:
datonverschilligheid
onverschilligheidveel
veeldoet
doetop
op Dolf.
Dolf. En
Enik
ikkan
kan
--- IkIkgeloof
geloofniet,
niet,dat
zijn, ik voel
voel me
me dan zoo
zoo ongelukkig.
ongelukkig. Ik ben nu
nu
ook niet onverschillig z;ijn,
eenmaal
.... jij
altijd de
de flinke
flinke van
van ons
ons beiden
beidengeweest.
geweest.
eenmaal zwak
zwak....
jij bent altijd
- Je moet sterk willen z;ijn,
zijn, weerlegde
weerlegde Nell.Denk
Nell.Denk je niet,dathetmij
niet,dathetmij
eens moeite
moeite kost vol te houden tegenover Jack? Maar ik weet dat
dat
wel eens
als ik toegeef, ik het
het een
een andere
andere keer
keerverlies.
verlies.
- Jullie
om het
het argument.
argument. Dolf
Dolfisis
Jullie zijn even
even oud, zei Minne, blij om
ouder dan ik,
ik, meestal
meestal heeft
heeft hij
hij ook
ookwel
wel gelijk....
gelijk ....
dit geval
geval toch
toch zeker
zeker niet?
niet?
- In dit
- Ik ben altijd
altijd zoo
zoo angstig,
angstig, praatte
praatte Minne
Minnevoort,
voort,zonder
zonderteteletten,
letten
op Nellts
Nell's schamperen
schamperen toon.
toon.Dat
Datmaakt
maaktme
mezwak.
zwak.Als
Alshij,
hij,na
naeen
eenkweskwesuur over
over gewonen
gewonen tijd
tijd uitblijft,
uitblijft, begin
begin ik
ikalaltete
tie tusschen ons, een uur
Ikzeg
zeg mezelve,
mezdve, dat
dat het
het overdreven
overdreven is,
is, dat
dat ik
ik
denken aan een ongeluk.
ongeluk. Ik
onverschtllig ben
.... Ineens,
Ineens, is
is de
de angst
angster.
er.Als
i\.lserereens
eensiets
iets
volmaakt onverschillig
ben....
Demogelijkheid
mogelijkheidbestaat
bestaattoch...
toch ...IkIkloop
gebeurde, juist
juistnu...
nu •••De
met hem gebeurde,
loop
de kamer
kamer heen
heen en
en weer,
weer, ik word hoe
hoe langer
langer hoe
hoe ongeruster,
ongeruster, langzalangzaik me
me de
devreeselij
vreeselijkste
begrijpt, dat
daterer
merhand stel ik
kste dingen voor. Je begrijpt,
komt{ Nu
Nu ook
ook
weinig van mijn boosheid over is, wanneer hij naar huis komt!
ik dikwijls:
dikwijls: honderd
honderd maal
maal liever
liever zou
zou ik
ik hem
hemdie
dieandere
anderelaten,
laten,
denk ik
dan dat hij
hij stierf....
stierf.. ••
- Je bent niet
niet wijs,
wijs, onderbrak
onderbrak Nell
Nell kwaad.
kwaad. En
En dit
dit wil
wil ik
ik jeje wel
wel
z;ijn de
de vrouwen
vrouwen als
als jij
jij waar
waar een
een man
man mee
mee doet
doet
Minnelief: het
het zijn
zeggen, Minnelief:
wat hij wil. Met mij zou Jack niet
niet durven
durven handelen
handelen als
als Dolf
Dolf met
met jou
jou
gedaan!
heeft gedaan!
Minne zweeg verslagen.
verslagen.
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Nu
Nu was
was daar alleen het knetteren
knetteren van het
het vuur,
vuur, het
het regelmatig
regelmatig neerneerbuiten op het kozijn.
tikken van waterdroppels
waterdroppels buiten
koÛjn. Smoezelig als kolenkolendamp kleefde de mist
mist tegen
tegen de
de ruiten,
ruiten,zelfs
zelfsbinnen
binnende
dekamerwanden
,kamerwanden
leek een grijze wasem om te drijven. En ook op straat hing een onweonwealle geluid
geluid door
door de
de mist
mistwerd
werdopgeslorpt.
opgeslorpt. Minne
Minne
zenlijke
zenlijke stilte,
stilte, of alle
haar zuster,
zuster, zooals ze daar op het lage
en
keek naar
naar haar
lage stoeltje
stoeltje zat,
zat, klein
kleinen
sierlijk als
niet,
als een japansche
japansche pop in haar
haar hel-roode
hel-roode kimono, ze wist niet,
waarom ze daarbij
daarbij aan
aan de
de blikken denken moest,
waarom
moest, waarmee
waarmee Dolf
Dolfnaar
naar
of
haarzelve
boos of
haarzelve had
had gekeken wanneer ze er, na eenigeoneenigheid,
eenige oneenigheid, boos
behuild had uitgezien blikken
blikkenwaarin
waarinlag
lagopgesloten
opgeslotendat
dathij
hijhaar
haardan
dan
•••• Hij
wel gevoelig
gevoelig voor
voor het
hetuiterlij
uiterlij k!
k! Hoe
Hoe heugde
heugde
leelij
leelijkk vond
vond....
Hij was wel
haar
dat haar had doen
uren
haar het
het overweldigend
overweldigend geluk dat
doen snikken
snikken in
in bed,
bed, uren
lang,
ze bemerkte
bemerkte dat
dat hij
hij haar
haar begeerde
begeerde en
en niet
niet haar
haar zooveel
zooveel
lang, toen ze
•.•• Nog
Nogwist
wistze
zeniet,
niet,welke
welkede
degevoelens
gevoelensvan
vanhaar
haar zuster
zuster
zuster....
mooiere zuster
Dochvlak
vlakdaarna
daarna verloofde Nell
Nell zich
zich met
met
voor Dolf
geweest •••• Doch
Dolf waren geweest....
Met de
deArcher's
Archer's die
die zich
zich in
Jack
Archer, trouwde
trouwde spoedig daarop.
daarop. Met
Jack Archer,
zij mee
mee enenlieten
lietendaar
daarhun
hunhuwehuweLonden vestigden reisden
reisden Dolf
Dolfen
enzij
Vrij wilde ze hem
lijk voltrekken. Waarom
Waarom eigenlijk....?
eigenlijk .•••? Vrij
hem laten,
laten, zoo
zoo
min
haar toen,
toen, in
inhaar
haaralgeheele
algeheele
min mogelijk
mogelijkhem
hembinden,
binden, dat
dat leek
leek haar
overgave
eerste wat
wat ze
zeden
denkunstenaar
kunstenaar ininhem
hemwas
wasververovergave wel
wel het
het eerste
••••
schuldigd
schuldigd....
Nu dacht
dacht ze
ze daarover
daarover anders. Alsof
Alsof een
een man
man al
al niet
niet genoeg
genoeg geneigd
geneigd
is, zich
zich vrij
vrij te
te maken!
maken! Zeker
Zeker zou
zou Dolf
Dolfniet
nietzoo
zoolichtvaardig
lichtvaardigtot
totdeze
deze
,verhouding
overgegaan, zonder
zonder die wederzijdsche
wederzijdsche belofte, eeneenverhouding zijn overgegaan,
maal, wanneer ze niet meer
meer van
van elkaar
elkaar hielden,
hielden, goedschiks
goedschiksuit
uitelkaar
elkaar
te gaan.
gaan.
Het vuur
vuur brandde
brandde haar
haar in de oogen,
oogen, het
hetschroeide
schroeide haar
haar oogleden,
oogleden,
zeachteruit.
achteruit.Zij,
Zij,
heet als de tranen die ze
ze had
had gestort;
gestort; wrevelig
wreveligschoof
schoofze
z;e
hield immers
immers nog
nog van
van hem,
hem, meer
meer dan
dan ooit
ooit die
die andere
andere van
van hem
hem zou
zou
ze hield
kunnen houden! En ook
ook hij
hij hechtte
hechtteaan
aanhaar,
haar,tallooze
talloozekleinigheden
kleinigheden
hadden dat bewezen,
bewezen,de
dedagen
dagenvóór
vóórhaar
haar vertrek.
vertrek. In een siddering onderging ze in
in gedachten
gedachten zijn
zijn laatste
laatste omarming,
omarming, zijn
zijn stellige
stellige beloften
beloften
haar
haar gekweld herinneren. Tegelijk, in zelfzelfhaar terug
terug te
te halen stilde haar
spot, wist
wist ze:
ze:
Het is dus louter
louter een
een kwestie
kwestie van
van concurrentie,
concurrentie, wie van
van ons
ons het
het
zal!
winnen zal!
Nuchter
ging ze
ze dan
dan de
de partijen
partijen opstellen
opstellen tegenover
tegenoverelkaar.
elkaar. De
Depaar
paar
Nuchter ging
jaar
die
Linet
ouder
was,
maakten
geen
onderscheid.
Mooi
waren
ze
jaar die
Mooi waren ze
geen van beiden,
beiden, wel
wel bezaten
bezaten ze
ze bekoring.
bekoring. Doch
Dochwaar
waar haar
haar eigen
eigen
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charme
soepele en
en zwoele
zwoele gratie,
gratie, leek
leekbij
bijLinet
Linetalles
alles
charme school
school in
in een soepele
kracht, een
een ietwat
ietwat ongebreidelde
ongebreidelde kracht
kracht,
kracht als
als van
van een
een jong
jong en
en vurig
vurigdier.
dier.
Een
parvenu's-dochter! Smalend
Minne de
de lippen
lippen samen.
samen.
Een parvenu's-dochter!
Smalend trok
trok Minne
Nog brandde
afgunst in
in haar
Nog
brandde afgunst
haar op,
op, als
als zezezich
zichhet
hetjonge
jongemeisje
meisje
voorstelde, in haar
voorstelde,
haar gewild-losse
gewild-losse sportkleeding,
sportkleeding, het
hetharenblond
harenblond als
als
een trillendgulden
trillendgulden rand
rand kruivend
een
kruivend om haar
haar bloeiend
bloeiend zongebronsd
zongebronsd
gezicht.
haar geld
geld is het,
Om haar
het, haar
haar geld!
geld!
Aldoor, in haar
overspanning, had
had ze
ze dit
dit Dolf
Dolf voor
Aldoor,
haar overspanning,
voor de
de voeten
voeten gegeworpen, als een laatst
laatst en
en wanhopig
wanhopig argument,waarvoor
argument, waarvoor ze zich
zich diepdlepin schaamde.
schaamde. Hij
Hij had
had er
er niet
niet op
opgeantwoord,
geantwoord, enkel
enkel hooghartig
hooghartig de
de
schouders opgehaald....
schouders
opgehaald ...•
Plotseling, in een opwelling,
Plotseling,
opwelling, wendde
wendde ze
ze zich
zichnu
nutot
tothaar
haarzuster,
zuster,
die nog
die
nog altijd
altijd droomerig
droomerig staarde
staarde in de
de dansende
dansende vlammetjes
vlammetjes van
van
den haard!
haard!
Geloof jij,
- GelQof
jij, dat geld
geld werkelij
werkelijkk de gevoelens van
van een man
man voor een
een
vrouw beinvfoed?
beinvloed?
En zeker
zeker wel die van
-— Natuurlijk!
Natuurlijk! En
van kunstenaars,
kunstenaars, die heusch
heusch zoo
zoo
los niet
niet zijn
zijn van
van aardsche
aardsche zaken
zaken als
als ze
ze graag
graag voorgeven....
voorgeven ....
verwonderdeMinne
Minnehaar
haarzuster's
zuster'shatelij
hatelijken
toon,waar
Als zoo vaak verwonderde
ken toon,waar
Dolfbetrof,
betrof,zezevoelde
voeldespijt,
spijt,haar
haarmeening
meeningtetehebben
hebbenuitgelokt.
uitgelokt.
het Dolf
Doch of
ofNell
Nellhet
heteigenlij
eigenlijk
verband harer
harer gedachten
gedachten raadde,
raadde, zeide
zeide ze,
ze,
Doch
k verband
zich rechtend, op milder
milder toon:
toon:
—
- De fout van jullie huwelijk
hadt
huwelijk schuilt
schuilt in
in de
de losheid
losheid er
ervan.
van. Je
Je hadt
Dolf moeten
moeten laten
laten overhalen
overhalen hier in Londen te
te
je destijds nooit door Dolf
nog minder
minder tot
totdwaze
dwaze beloften
beloftenals
alsvrijwillig
vrijwilligvan
vanelkaar
elkaar
trouwen, en nog
scheiden bij
bij minder goede verhouding.
verhouding.
—
- Ik ben niet
niet overgehaald,
overgehaald, viel
uit. Van
Van mij
mij is
is het
het
viel Minne heftig uit.
niet, dat
dat een
eenkunstenaar
kunstenaarzich
zichniet
nietgebonden,
gebonden
uitgegaan! Begrijp je dan niet,
of gedwongen
gedwongen voelen mag?
mag? Dat ik
ik zonder
zonder deze
dezeovereenkomst
overeenkomst tustusons, geen
geen uur
uurvan
vanonvergald
onvergald geluk
gelukgenoten
genotenzou
zouhebben?
hebben?
schen ons,
hijgde van
van opwinding,
opwinding, uitdagend
uitdagend keek
keek ze
zehaar
haar zuster
zuster aan,
aan, die
die
Ze hijgde
zonder
zonder te antwoorden
antwoorden lichtjes
lichtjes de
de schouders
schouders schokte.
schokte. En
En plotseling
plotseling
haar opwinding;
opwinding; nuchter
nuchter begon
hoe het
het nog
nogzoo
zoopas
pashaar
haar
zonk haar
begon ze, hoe
had berouwd,
berouwd, Dolf
Dolfniet
niet vaster
vaster aan
aan zich gebonden
gebonden te hebben....
hebben .•••
zelve had
Vlijmend besefte ze
ze het
het belachelijke
belachelij ke van
van de
deeigen
eigenbeweringen,
beweringen,die
die
Vlijmend
doel hadden
hadden zichzelve,
zichzelve, dan
dan Nell
Nell teteovertuigen....
overtuigen ....
meer ten doel
Stellig
Stellig nam
nam ze
ze zich voor,
voor, dit
meer aan
aan te
te roeren
roeren
dit onderwerp
onderwerp niet
niet meer
tegenover
tegenover haar.
haar.
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x.
X.
Al vertrouwde Nell
Nell Archer
Archer voorzichtelij
voorzichtelijkk niet haar
haar man
mande
deware
ware
reden toe van Minne's
Minne'slange
lange logeerpartij,
logeerpartij, toch
tochving
vingJack
Jackaan
aan te
te begrijbegrijreden
dat er
er wat
wat haperde,
haperde,alalbij
bij voorbaat
voorbaatzijn
zijnzwager,
zwager,die
die hem
hemaltijd
altijdals
als
pen dat
werd voor
voor oogen
oogen gehouden, in
in het
het ongelijk
ongelij k
een toonbeeld van deugd werd
stellend. In
Inzijn
zijn goedhartigheid
goedhartigheidverzon
verzonhij
hijvan
vanallerlei
allerleiom
omMinne
Minneafaftete
stellend.
leiden.
Zoo
ze tot
tot gewoonte
gewoonte aan,
aan, het
het late
latemiddagmaal
middagmaal tetegegeZoo namen
namen ze
bruiken
in stad.
stad.De
Dezusters
zustershaalden
haaldendan
danJack
Jackvan
vanzijn
zijnkantoor
kantoor
bruiken in
ze door
door de
de lichte
lichteavondstraten,
avondstraten,
aan de fabriek,
fabriek, gedrieën
gedrieën slenterden
slenterden ze
uur de
de stroom
stroomvan
vanvoertuigen
voertuigenen
envoetgangers
voetgangershet
hetwoeligst
woeligst
waar op dit uur
golfde. Het verdroot
golfde.
verdroot Jack,
Jack, dat
datMinne
Minnezoo
zoolijdzaam
lijdzaammeestapte,
meestapte,
en gelaten
gelaten glimlach;het
gliwlach;het bedierf
bedierf zijn
zijn goede
goede
met een eenderen matten en
stemming. In het
stemming.
het drukbezochte
drukbezochte Italiaansche
Italiaansche restaurant,
restaurant, dat
dat de
de
Engelsche keuken,
keuken, en
endat
dat
meeste vreemdelingen
vreemdelingen verkozen boven de Engelsche
stond om
om het
hetuitgebreid
uitgebreidmenu,
menu,drong
dronghij
hijhaar
haartetedrinken
drinkenvan
van
bekend stond
de overzoete
overzoete witte
witte wijn,
wijn,tot
tothaar
haarbleeke
bleekewangen
wangenzich
zich kleurden.
kleurden. Een
Een
warrigheid ging
ging aan
aan genaam
omgonzen
in haar
gonzen in
haar hoofd,
hoofd, de
de kwelkwelwarrigheid
genaam om
gedachten
prikgedachten weken
wekenverderaf.
verderaf.Later,
Later,opopstraat,
straat, verdreef
verdreef wel
wel de
de prikkelende
lichte roes.
roes. Maar
Maar al
al dadelijk
dadelijk sloeg
sloeg daar
daar het
het
kelende koude
koude die
die lichte
avond
leven als
over hen
hen heen,
heen,meesleepend.
meesleepend.De
Dedreigende
dreigende
avondleven
als een golf over
lucht, waartegen
waartegen aldurig
reclames flitsten,
zwaar, als
als over
over
aldurig de reclames
flitsten, leek zwaar,
verzaad van al de geluiden rondom.
Hel streepten daardoorheen
daardoorheen de
de belklanken
belklanken van
van trams
trams en
en motorbusmotorbussen. Ze moesten langzaam gaan, waar bij
blonde
bij het opera-gebouw de blonde
vrouwen in haar bontkleurige
bontkleurige avondmantels
avondmantels blootshoofds
blootshoofds uit
uit de
de taxi's
taxi's
stapten
en
door
de
donkere
volte
gleden
op
haar
goudlij
kende
schoenstapten en door de donkere volte gleden op haar goudlij kende schoentjes.
zelf plaatsen
plaatsen in
in een
een music-hall,
music-hall,waar
waarJack
Jackverzot
verzotop
op
Dan zochten
zochten ze zelf
voelde Minne
Minne haar
haar
bleek te wezen. Al gauw, na de eerste nummers, voelde
de zaalschemering,
zaalschemering, waar
waar ze
ze staarde
staarde in
inhet
het
aandacht
verslappen. In de
aandacht verslappen.
schelle
de
schelle lichtvak
lichtvak van
van het
het open
open doek,
doek, dreven
dreven onder
onder haar
haar schedel
schedel de
Metoogen
oogen die
die niet
nietzagen,
zagen,droomde
droomdeze
zezich
zichweg,
weg,in
in
oude beelden aan. Met
het eigen thuis dat ze achterliet....
achterliet....
Dien
hetgras
grasvan
van het
het weiland
weiland aan
aan den
den
Dien warmen
warmenachtermiddag,
achtermiddag,- het
over
kant glansde
- had
hadhij
hijna
na
overkant
glansde goudig
goudigonder
onderden
denschijn
schijnvan
vanlagen
lagenzon,
zon,
hij er
zijn verblijf aan zee onverwacht voor haar gestaan. Hoe bruin
bruin hij
uit
zag, gansch
gans eh zongebronsd,
zongebronsd, dat
dat stond
stond hem
hem prachtig!
prachtig! Een
Een fijne
fijne
uit zag,
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duintak, besjes
besjes er
eraan
aanals
als bloedkoralen,
bloedkoralen,droeg
droeghij
hijachteloos
achteloosinin
groene duintak,
hand.
de hand.
Een rood
rood overtoog
overtoog haar
haar wangen,
wangen, een
een schaamrood.
schaamrood. Die
Die tak
takmet
met
werd mogelij
mogelijkk door
Dolf met
met
roode bessen werd
door die
die ander
ander geplukt, of door Dolf
haar samen. Tot
Tot nu
nu toe
toewas
was dit
dit niet
niet bij
bij haar
haaropgekomen,
opgekomen, doch
doch nu
nuin
in. eens vermoedde ze het.
het. Ze
Ze herinnerde
herinnerdezich
zichhoe
hoeze,
ze,zelve
zelveverzot
verzotop
op
en bloemen,
bloemen, met
met bizondere
bizondere zorg
zorg de
de sierlijke
sierlijke tak
takhad
hadinineen
een
planten en
vaas gezet....
gezet .... Haar blos
blos brandde,
brandde, hoe
hoe had
had ze
zezich
zichtegen
tegenhem
hemaangeaangerecht, hoe
hoe
omhelzing .... 0, waarom besefte ze nu pas recht,
vlijd voor zijn omhelzing....
had laten
latenkussen,
kussen,dan
danhaar
haarzoetjes
zoetjesvan
vanzich
zichafgeschoven
afgeschoven
links hij zich had
ze luisterde
luisterde naar
naar het
het
vertellend .... Zij,
Zij, argeloos,
argeloos, ze
in één adem vragend, vertellend....
diepe geluid
geluid van
van zijn
zijn stem,
stem,alle
alletweedracht
tweedrachtvergeten
vergetenininhet
hetzalig
zaligbesef
besef
hem weer bij zich
zich te
te hebben!
hebben!
d.itbezon
bezonze
zezich
zichthans
thanseenseenstrof haar
haar later
laterop
opden
denavond,
avond,—
- dit
Wel trof
klaarte, —
- zijn zonderlinge terughoudendheid,
terughoudendheid,
klaps met zonderlinge klaarte,
of er iets killigs
killigs van hem uitging....
uitging .... Maar
Maarhoe
hoegemakkelijk
gemakkelijklachtte
lachttehij
hij
weg: het
het was
was zoo
zoo zwoel en niet waar,
waar, ze bevonden
bevonden zich
zich toch
toch niet
niet
dat weg:
ha;;tr hoofd
hoofd
meer in de
de wittebroodsweken?
wittebroodsweken? Zijn
goede handen om haar
meer
Zijn goede
Ternog alle dingen
dingen waar
waar en zoo onzegbaar vertrouwd.
vertrouwd. Termaakten toen nog
....
wijl toch al die andere
andere....
schrikte Minne
Minne op,
op,verwezen
verwezenkeek
keekze
zeJack
Jackaan,
aan,
Hard handgeklap schrikte
een anecdote
anecdotescheen
scheentetevertellen
vertellenvan
van
gevierden
komIek.
Hij
die een
denden
gevierden
komiek.
1-113
al
gezien
aan
haar
oogen
hoe
ver
haar
gedachten
waren
afhad
had gezien aan
oogen hoe
haar gedachten waren afgedwaald.
Zijn goedige
goedige dikke kop met de sluwe muizenoogen trok in knorriknorriNeU blikte
blikte afkeuafkeugen plooi,
plooi, onvriendelijk
Ook Nell
onvriendelijk zette
zette hij
hij zich recht. Ook
terwijl opnieuw het
het open
open doek
doek aller
aller aandacht
aandacht tot
tot zich
zich trok,
trok,
rend. En terwijl
brandde
een zoo radelooze wanhoop inlVlinne
inMinne op,
dat ze de tanden
tanden opopbrandde een
op,dat
gIllen. God, zou dat nu voortéén klemmen moest
moest om
om het met
niet UIt
uit te gillen.
aan zóó blijven, aldoor die
die onrust,
onrust, die
dieknagende
knagendeonzekerheid!
onzekerheid! Elke
Elke
grauwen mistigen winterdag
winterdag van
van voren
vorenaan,
aan,het
hetvroolij
vroolijk
moeten zijn
zijn
k moeten
omdat iedereen je anders vervelend vindt,
vindt, en
en hem
hem daarginds
daarginds te
te weten,
weten,
en
dichtbij
die andere
andere hem
hem zien
zien en
dichtbij en toch onbereikbaar, te weten dat die
spreken kan,
kan, terwijl
terwijl zijzelve,
zijzelve, zijn
zijn eigen
eigen vrouw....
vrouw....
Ik verdraag het niet
niet langer!
langer!
Als
het simpele
simpele zinnetje
zinnetje in
in haar
haarverhit
verhit
Als een
een openbaring stond daar het
verbeelden, ze herhaalde
herhaalde het
het telkens
telkensopnieuw,
opnieuw,als
alsom
omzich
zichaan
aantetemoemoezinnen
door
wat
haar
te
doen
stond.
Schrijdigen,
wàt haar te
Schrijdigen, onder het koortsig
Dat
ven
.... bleef alweer het eenige. Maar nu dringend en welberaden. Dat
ven...
,
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ze, wanneer
wanneer hij geen tijd noemde, waarop hij haar halen
halen kwam,
kw2m, naar
hem terugkeerde. Het gold haar recht!
recht!
dwong ze zich. Met een uiterste
uiterste
Nu verder nergens aan denken, dwong
inspanning wist ze een opgewektheid te veinzen, die den goedhartigen Jack ontwapende. Nell's
NeWs scherpe
scherpe oogen drukten
drukten haar wantrouwen
uit om dezen plotselingen ommekeer. Nee, ze wilde haar niets vertelvertel, uitomdezn
len, nam Minne zich voor, zeker
zeker dat haar zuster het plan zou afkeuren. Ze
Ze stoorde zich ditmaal aan niemalld.
niemand. Ze verlangde eindelijk zekerheid.

k bedoelde.
Deze brief werd
werd gansch
gansch anders
andersdan
dandedeoorspronkelij
oorspronkelijk
bedoelde.
nu ze
ze hem
hem had
had gepost
gepost en
en door
door de
de
Minne bedacht
bedacht het
het zich
zich zonder
zonder spijt,
spijt, nu
dorpsachtige straten
straten terugkeerde
terugkeerdevan
van het
het postkantoor
postkantoornaar
naarhuis.
huis.Hoog
Hoog
een vrouw
vrouw die
die eischen
eischenstellen
stellenkan,
kan,wijl
wijl
en waardig had ze willen zijn, een
was het
heteen
eenbede
bedegegehet recht aan haar kant
kant is....
is .... In
Inplaats
plaatsdaarvan
daarvan was
worden, een dringende hartstochtelijke bede:
bede: kom
kom me
me halen...
halen ....., kom
kom
mijn heele
heele leven zal ik je daarvoor
daarvoor mijn dankdankme nu dadelijk halen, mijn
baarheid toonen!
In één drift
drift had
hadze
ze de
deregels
regels neergeschreven,
neergeschreven,zonder
zonderoverlezen
overlezenden
den
brief gesloten in het omslag.
omslag. En terwijl ze, om het
het ongestoord
ongestoord alleen
alleen
zijn te rekken,
rekken, opzettelij
opzettelij k langzaam
langzaam voortliep
voortliep door
door den
denval-avond,
val-avond,
groeide,
om, de
de koesterende
koesterende zekerheid
zekerheid
groeide, als
als buiten haar eigen denken om,
zou,. wezen. Ze kende de spontaniteit,
spontaniteit, die
die
dat het
het ditmaal
ditmaal niet
nietvergeefs
vergeefs zou
hem tot een plotseling handelen drijven kon:
kon: drie
drie maanden
maandenwerd
werdhet,
het,
dat ze hem had overgelaten aan zichzelf, aan die andere....
andere .... Stellig
Stellig gegenog niet
niettot
totklaarheid,
klaarheid, en
enzoo
zoohij
hijnog
nogaarzelen
aarzelenmocht
mocht
raakte
raa kte hij
hij nog
op
dit oogenbiik,
oogenbiik, deze
deze brief zou hem
hem doen
doen besluiten
besluiten en
haar
op dit
en tot haar
terugvoeren!
tei'ugvoerenl
Haar voeten droegen haar licht,
licht, de
de winterlucht
winterluchttintelde
tinteldelangs
langs haar
wangen en langs de schelpen van haar ooren. Even kwelde het onge- wangelsdchpvanroe.EkwldhtngNe11 met
met enkele
enkele nuchnuchgronde, het
het dwaze
dwaze van deze zorgeloosheid, die Nell
Maarde
dezekerheid
zekerheidgloorde
gloorde
tere woorden te niet zou kunnen
kunnen doen....
doen •••• Maar
op als een warmrood schijnsel door donkerheid.
donkerheid. Zoovele
Zoovele jaren
jaren kende
kende
Zoo goed
goed als
als hij
hij dat
datvreeselij
vreeselijke
een opwelling, kon
ze hem....
hem •••• Zoo
ke deed in een
hij het in een opwelling
niet maken.
maken. Hij
Hij hield
hieldimmers
immersnog
nogaltijd
altijdvan
van
opwelling te niet
•••• l
haar
haar....!
Nell en
en Jack
Jack waren dien avond uitgevraagd, Minne
Minne verheugde
verheugde zich
zich
er op alleen te blijven.
blijven. Dadelijk
Dadelijkna
na het
hetlate
latemiddagmalen
middagmalenvertrokken
vertrokken
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ze,
radend eens
eens extra-vroeg
extra-vroeg te
te gaan
gaan slapen,
slapen, wijl
wijl het
het laat
laat zou
zou
ze, haar radend
worden eer ze terugkwamen.
Minne beloofde,
beloofde,ze
ze bracht
brachthen
hentot
totaan
aande
de
terugkwamen. Minne
voordeur en keek
keek ze na, tot
tot de
de zware
zware mist
mistze
ze een
een huis
huis verder
verderonzichtonzichtbaar maakten.
Ze huiverde
huiverdeen
enweer,
weer,ster
sterker
ker dante
dan tevoren,lokte
voren,loktevan
vanverre
verre
maakten. Ze
de koesterende veiligheid
veiligheid van wat
wat komen
komen ging....
ging ....
Terug bij het haardvuur,
haardvuur, werd
werd dat
dat een
een lief
lief ding om uit te spinnen.
spinnen.
Ze raakte niet moe aldoor opnieuw
opnieuw zich
zich voor te
te stellen
stellen hoe
hoe het
het zou
zou gegebeuren: Ze wilde
wilde hem niet halen van den trein, dat
dat zou
zou hen
hen beiden
beiden
onzeker maken, verlegen met zich
onzeker
zich zelf.
zelf. Hier
Hier,; in
in haar
haar eigen
eigen kamer,
kamer,
gewoon, of
of er
er niets
nietsgebeurde,
gebeurde,ofofhij
hijover
overkwam,
als
ontving ze hem, gewoon,
kwam, als
vroeger eenige
eenige weken
weken later
later dan zij, door drukke
vroeger
drukke bezigheden.
bezigheden. Nooit,
Nooit,
door eenig woord,zou
woord, zouze
ze er
erop
op zinspelen,noch
zinspelen, nochhem
hemeen
eenverwijt
verwijtma
maken.
ken.
Want dieper
dieper dan
dan verwijten
verwijten moest
moest hem
hemdie
dieedelmoedigheid
edelmoedigheidtreffen,
treffen,
waren ....
waartoe zeker niet veel vrouwen in staat waren....
Minne glimlachte zalig voor zich heen. Ze stond op om naar buiten
buiten
te kij
kijken,
nog altijd
altijd kleefde
kleefde die
die aan
aan het
hetvenstervensterken, of
of alal de
de mist optrok, nog
glas, van
van de huizen
glas,
huizen aan
aan den
denover
overkant
kant onderscheidde
onderscheidde ze
ze niets.
niets. Het
Het
hinderde niet,
niet, stelde
stelde ze
ze zich
zich gerust,
gerust,het
hetweerglas
weerglasliep
liepvooruit,
vooruit,eer
eerhij
hij
vertrok zou het helder
helder wezen.
wezen. Het
Het was
was nu
nu dinsdag,
dinsdag, niet
nietvoor
voor donderdonderdagochtend
den brief
briefontvangen.
ontvangen. Vrijdag
Vrijdag regelde
regelde hij
hij zij
zijn
dagochtend kon
kon hij den
n
zaken, zaterdag reisde hij ongetwijfeld af om met den zondag in Lon-zaken,trdgishjoewfldamtnzogiLden te zijn.
zijn.
hun gamma's
gamma'sverluidden,
verluidden,als
als
Zondagmorgen!
Zondagmorgen! Als
Als de
de kerkklokken hun
de straten zoo
zoo plechtig-stil
plechtig-stil uitlagen
uitlagen onder
onderhet
hetijle
ijlegrijze
grijzelicht,
licht,zou
zouhij
hij
weer hier zijn....
zijn .... Als
Als vroeger
vroeger dwaalden
dwaalden ze
ze over
over de
dealtijd
altijdgroene
groenegrasgrastaveerne op
op den
den heuvel
heuvel namen
namenze
zede
demiddagthee.
middagthee.En
Enals
als
velden, in de taveerne
ze terugkeerden door het duister,
duister, liet
liet ze
ze weer
weer haar
haar hand
handininde
dezijne
zijne
warme jaszak. En
En daarna....
daarna ....
glijden, diep in zijn ruige warme
Een bevende vreugde doorstroomde
doorstroomde haar.
h~ar. Onzeker
Onzeker hief
hief ze
ze zich
zich
spiegel ontontovereind,
.... In den spiegel
overeind, ze
ze wilde
wilde immers
immers vroeg
vroeg gaan
gaan slapen
slapen....
moette
haar overbloosd
overbloosd gezicht,
gezicht, haar
haar even
evenopen
openverlangenden
verlangenden
moette ze haar
mond. Haar donkere
donkere oogen
oogen glansden
glansden vochtig,
vochtig, als
als de
de oogen
oogen van
van een
een
vrouw die op haar minnaar
minnaar wacht.

XL
XI.
Vrijdagavond stak er wind
wind op,
op, die
die de
de nevels
nevels verjaagde,
verjaagde, de
de sterren
slaapkamer
tintelden vrieshelder,
vrieshelder, toen
toen Minne uit het raam van haar slaapkamer
en verre
verre de
de huizenblokken opdoemden in
keek hoe weer van dichtbij en
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het donker.
donker. Er
Erleefde
leefde maar
maaréén
één gedachte
gedachte in
in haar:
haar:morgen
morgenreist
reisthij
hijaf....
af••••
Ze zon noch redeneerde
redeneerde meer,
meer, vaster
vaster dan
dan ooit
ooitgeloofde
geloofde ze in hem,
hem, en
en
wachtte.
Diep in den nacht
nacht ontwaakte
ontwaakte ze
ze door
door het
hetgerucht
geruchtvan
vanden
denstorm.
storm.
De wind gierde om het
het huis,
huis, de
deluiken
luikenrammelden,
rammelden,duidelij
duidelijk
kon ze
ze
k kon
de takken van
van den
den ouden
ouden appelboom
appelboom op
op het
hetgrasveldje
grasveldje knappend
knappend
hooren
het eens
eens
hooren afbreken.
afbreken. Een
Een seconde
seconde kromp
kromp haar
haar hart ineen,
ineen, als
als het
niet beterde....
bèterde •••• Dan troostte
troostte ze
ze rich
zich er
er mee,
mee, dat
dathet
hetnog
nogvele
veleuren
uren
duurde eer
duurde
eer het
het uur
uurvan
vanvertrek
vertrekder
derboot
bootsloeg.
sloeg.Zoolang
Zoolanghield
hieldzeker
zekerde
de
storm niet aan.
In koortsigen
koortsigen onrust bracht
bracht ze
ze'den
denvolgenden
volgendendag
dagdoor.
door.Soms
Soms
leek
het of
ofde
dewind
windging
gingliggen,
liggen,minuten
minutenlang
langbewogen
bewogen niet
niet de
de
leek het
takken, ze
opzettelijk plaatste
plaatste ze'
ze haar stoel
takken,
ze verademde,
verademde, opzettelijk
stoel zóó,
zóó, dat
dat
ze het venster
venster den
toewendde. Tot
Toteen
eenhernieuwde
hernieuwdevlaag
vlaagmet
met
den rug toewendde.
naargeestig gehuil door den schoorsteen blies en de vlammen van
van het
het
haardje
neerslaan,flikkerend
flikkerendomhoog
omhoogschieten.
schieten.Zenuwachtig
Zenuwachtig
haardje deed neerslaan,
wendde
tuurde troosteloos
troosteloos de
deleege
leege
wendde ze
zezich
zichweer
weernaar
naarhet
hetraam,
raam, en
en tuurde
straat af,
af, en
en dan
danweer
weeromhoog
omhoognaar
naardedejagende
jagendewolken,
wolken,dedezwiezwiepende kruinen.
\
-— Kind wat ben je
je rusteloos, merkte Nell op. Ze
Ze borduurde
borduurde een
eeD
bloese, nu hief ze die in het
het licht,
licht, met
metvoldoening
voldoeninghet
heteffect
effectbeschoubeschouwend
kleurige zïjdedraden
bewend van
van de
de kleurige
zijdedraden tegen
tegen de
de effen
effen stof.
stof. Minne benijdde haar zuster hartgrondig.
hartgrondig. Wat
Watkon
konhet
hetNell
Nellschelen,
schelen,"al
stormde
'al stormde
het dat de
de daken
daken van
van de
de huizen
huizenvlogen,
vlogen, zij
zij zat
zat daar
daar en
enborduurde....
borduurde ••••
straks reisde hij af, niets
niets kon
kon hem
hem meer
meer tegenhouden,
tegenhouden,de
deboot
bootmoest
moest
vergaan in een or kaan
den dood
dood gegekaan als
als deze,
deze, en zijzelve
zijzelve had hem in den
dreven!
Haar keel neep dicht,
dicht, gesmoord
gesmoord kreunde
kreundeze.
ze. En
Ennu
nuze
zeNeil
Nellzag
zagopopkijken
verloor ze
zealle
allezelfbeheersching.
zelfbeheersching.
kij ken met
met een wrevelig ongeduld, verloor
Ze sloeg
sloeg de handen voor
voor het
het gezicht,
gezicht, met
met lange
lange uithalen
uÎjhalen snikkend
snikkend
zonder tranen, en
en door
door alles
alles heen
heen sneed
sneed martelend
martelenddoor
doorhaar
haarhoofd
hoofd
het geweld van den storm.
-— Minne
Ze sloeg
sloeg de
de armen
armen om
om haar,
haar,
Minne dan toch!
toch! riep
riep Nell verschrikt.
verschrikt. Ze
aandringend
te vernemen
vernemen van
van die
die opwinding.
opwinding. Als
Als Minne
Minne
aandringend de reden te
niet antwoordde, krampachtig snikken bleef,
bleef, werd
werd ze
ze boos.
boos. NatuurNatuurlijk weer de oude
oude geschiedenis....!
geschiedenis .... ! Heftig viel ze uit,
uit, verweet
verweet haar
haar
zuster gemis
gemis aan eergevoel; om dag aan dag te
te kwijnen
kwijnen om
om een
eenman
mal'.
die haar
haar verstiet
verstiet voor
voor een
een ander,
ander, duidelijk
dUidelijktoonde
toonde haar
haarin
10het
hetminst
minst
niet terug
terug te
te verlangen!
verlangen!
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op. Ook
Ook Nell
Nell zweeg;
zweeg; ontsteld
ontsteld om
om de
de
Minne hield al met snikken op.
eigen harde woorden
woorden zocht
eigen
zocht ze
ken kon,
ze naar iets wat
wat vergoelij
vergoelijken
kon, ze
ze
elkaar aan
aan te
te zien. Zóó schenen ze beiden,
beiden, naar buiten
buiten
meden het elkaar
straat, doelloos den storm
storm te beluisteren,die
beluisteren, die gedurig
gedurigleek
leek
starend in de straat,doelloos
in kracht.
kracht.Dreigend
Dreigendgrommend
grommend naderde
naderde hij
hij uit
uitverre
verre
nemen in
toe te nemen
verte, ineens
zinloos geweld
geweld zich
zich stortend
stortend tegen
tegen de
de
verte,
ineens vlakbij,
vlakbij, met
met zinloos
de boornen,
boomen, de
dehuizen.
huizen.Even
Evenwachtte
wachttehij,
hij,als
alsom
omop
opadem
adem
muren, de
komen, hijgend
lucht
komen,
hijgend nog
nog nam
nam hij
hij opnieuw
opnieuw zijn
zijn aanloop....
aanloop.... Heel de lucht
raakte
raakte vervuld
vervuld van
van zijn
zijnwoede,
woede, of
ofer
er voor
voor iets
iets anders
andersgeen
geenplaats
plaatsoveroverleek ook Minne,
Minne, of
of daar
daar niet
niet anders
anders bestond
bestond dan
danhet
het
bleef. En het leek
bleef.
stormgeweld,
deed, dat
dat daarginds,
daarginds, de
de
stormgeweld, dat
dat alles
alles buigen
buigen én
en sidderen deed,
opzweepen tot
tot een
eenschuirnende
schuimende kolk
kolkvan
vanonheil!
onheil!
dichtbije zee zou opzweepen
Zoozeer vervulde dit schrikbeeld
schrikbeeld haar,
haar, dat
datde
dewoorden
woordenvan
vanNell
Nellhaar
haar
nauwelijks deerden,
oogenblik, ruw
ruw haar
haar aandacht
aandacht
nauwelijks
deerden, enkel
enkel voor een oogenblik,
keerden met
metwanhopige
wanhopigevasthoudendheid
vasthoudendheidhaar
haar
hadden afgeleid. Nu keerden
gedachten tot dat iéne.
ééne. Haar
Haarverwijde
verwijde oogen
oogen streken de
de kamer
kamer rond,
rond,
het ging al schemeren, je zag het in de hoeken
hoeken en
en aan
aan het
het rosser
rosser opopDeboot
bootwas
wasop
opweg!
weg! Er
Er viel
viel niets
niets meer
meer aan
aan te
te
vlammen van het vuur.
vuur. De
veranderen.
Met een hulpelooze beweging
beweging streek
streek ze
ze zich
zich het
het haar
haarvan
vanhet
hetvoorvoorNeU zich het
het hart
hart
hoofd; ze zag
zag er
er zoo
zoo kinderlijk-ongelukkig
kinderlijk-ongelukkig uit
uit dat Neil
nu vond
vond ze
ze ook
ook de
de juiste
juistewoorden,
woorden,meende
meende
voelde week
week worden. En nu
ze: Minne raakte wat
wat overspannen
overspannen van
vanalle
alle emoties,
emoties,misschien
misschiendeed
deed
gedwongen
rust nemen.
nemen.Ze
Ze
gedwongen afleiding
afleiding haar
haar geen
geen goed,
goed, kon
kon ze beter rust
zouden de huisdokter
huisdokter daarover
daarover eens
eens raadplegen....
raadplegen ....
Minne schudde het
het.hoofd.
de koude
koude handpalmen
handpalmen tegen
tegen
.hoofd. Ze drukte de
2;e te
te bepeinzen,
bepeinzen, hoe
hoe het
het
haar oogen
oogen die
afgemat trachtte ze
die brandden, afgemat
Nel!
te leggen.
leggen. Ze
Ze zag
zag tot
toteen
eenlogische
logischeuiteenzetting
uiteenzettinggeen
geenkans.
kans.
Nell uit te
Botweg zei ze daarom:
daarom:
overspannen. Ik
Ikben
benongerust,
ongerust,omdat
omdathet
hetzoo
zoostormt
stormt
-— Ik ben niet overspannen.
en Dolf morgen
morgen komt.
komt.
-— Morgen?
Morgen? Dolf?
Enkele tellen staarde Nell haar zuster
zuster aan,
aan, of
of ze
ze aan
aan haar
haar verstand
verstand
twijfelde, dan overstelpte
overstelpte ze haar met
met vragen,
vragen, doch
dochop
op alles
alles antwoordantwoorddat ze
ze hem
hem had
had geschreven
geschreven en
en dat
datze
zehem
hemzondagochtend
zondagochtend
de Minne, dat
ten einde
einde raad
raad aandrong:
aandrong:
verwachtte. En als Nell ten
-- Maar
hij werkelijk
werkelijk komen
komen zal?
zal? schokte
schokte ze
ze de
de
Maar hoe weet je dat hij
schouders, als verwonderd over een dergelijke stompheid:
stompheid:
hem toch! Hij
Hij komt.
komt.
-— Ik ken hem
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En opnieuw zette ze zich aan het
het venster,
venster, om
ommet
metangstige
angstigeoogen
oogen
den storm gade
gade te
te slaan.
slaan.
Tegen den avond
avond bedaarde
bedaarde het
het weer.
weer. Minne
Minne scheen
scheen dadelijk
dadelijk gegeom een
een bos
bos chrysanten
chrysanten tete
kalmeerd.
middagmaal liep ze uit om
kalmeerd. Na het middagmaal
koopen, die ze in een vaas op haar kamer
kamer schikte.
schikte.Ondanks
Ondankszichzelve
zichzelve
raakte Nell onder
onder den
deninvloed
invloed van
van haar
haarzekerheid
zekerheiden
enzelfs
zelfsJack
Jack ving
aan te twijfelen. Doch als Nell hem vroeg of hij van plan was den vol-antewijfl.DochsNemvrgfijanplwsdevogenden morgen naar het Fenchurch
Fenchurch station
stationtetegaan,
gaan, schudde
schudde hij
hij enerenergiek zijn dikken kop.
kop.
-— Om daar
daar voor
voor gek
gek te
te staan
staanschilderen
schilderenop
opmijn
mijnkostelij
kostelijken
zonken zondagochtend! Als meneer mijn
mijn zwager
zwager werkelij
wer ke1ij k onverwacht blieft aan
waaien, kan hij
hij niet verwachten in triomf
te komen waaien,
triomf door
door zijn
zijn familie
te worden ingehaald.
ingehaald.
-— Dan ga ik zelve....
zelve ••••
Minne zij het
het zonder
zonderspijt,
spijt,zezebedacht
bedachtzich
zichdat
datDolf
Dolfslecht
slechtoverweg
overweg
kon met
met het
het Enge1sch,
Engelsch, zeker
zekerzou
zou hij
hij het onaangenaam
kon
onaangenaam vinden
vinden nieniehaarzuster
zustertoe
toe
mand te treffen aan het
het station.
station. Erkentelijk
Erkentelijkknikte
kniktezezehaar
nu die verklaarde mee te zullen
zullen gaan.
gaan.
- Als
maar in
inmijn
mijnbed
bedmag
magblijven,
blijven,lachte
lachteJack
Jackzonder
zonderde
de
Als ik maar
minste wroeging.
maarjejegemak
gemak houden
houden., Jij en
Ja, dacht
dacht ze,
ze, lieve
lieve dikkerd,
dikkerd,blijf
blijfjijjijmaar
NeU, jullie zijn zoo
het gewone
gewone leven,
leven, zoo
zoo burgerlijk
burgerlijk
Nell,
zoo vertrouwd met het
Natuurook.
als ik het doe: Natuurook , Je kunt dit niet begrijpen, niet aanvoelen als
lijk,
Ikheb
hebhet
hethem
hemtoch
tochzoo
zoo dringend
dringend geschregeschrelij k, natuurlijk
natuttrlij k komt Dolf! ik
dringend
.... zei
Luidop
zeilaatste
ze de laatste
woorden,
omzichzichven,
ven,zóó
zóó
Luidop
ze de
woorden,
alsals
om
zelve te
te verdooven....
verdooven ....Want
Wantgelij
gelijk
voelde ze
ze een
een lichte
lichtetwijfel
twijfelininzich
zich
k voelde
opkomen,
anderen, dat
dat Jack
Jack enenNell
Nellmogelij
mogelijk
gelijk
opkomen,dat
dat de
de anderen,
k gelijk
hadden
konden
hebben .... Nee-nee,
Nee-nee, drong
konden hebben....
drongze
zezich
zichheftig
heftigopop dat hadden
ze niet!
ze
niet!
Later tetebed
bedbleef
bleefhaar
haargeest
geestkoortsig
koortsigwerkzaam,
werkzaam, als
als viel
viel er
er iets
iets
dierbaars
verdedigen tegen
tegen een
een aldoor
aldoor groeiend
groeiend aantal
aantal hoonende
hoonende
dierbaars te verdedigen
tegenstanders.
juist het
het mooie,
mooie, tusschen
tusschen Dolf
Dolfen
enhaar,
haar,
tegenstanders. Was
Was het niet juist
bedrogen, eerlijk
eerlijk tegenover
tegenover elkaar
elkaar stonden,
stonden,alaldeed
deed
dat ze elkaar niet bedrogen,
•••• Wat wist Nell
NeU eigenlijk van Jack's
Jack's doen
doen en
en laten,
laten, daar
daar
het ook pijn?
pijn?....
ginds in de city!
city! Wat
Wat van
van zijn
zijn eigenlijk
eigenlijkleven?
leven?
ze alal die
diejaren
jarennaast
naastelkaar
elkaargeleefd,
geleefd,
Dolf en zij, dag aan dag
dag hadden
haddenze
ze kende zijn
zijn werk
werk zoo
zoo goed
goed als
als hij zelf
zelf het
het kende.
kende.
Zijn werk..
werk......
wrevel die haar
haar bekroop,
bekroop,bij
bijde
desimpele
simpelevoorstelvoorstelHet was de oude wrevel
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ling, hoe hij daar, laat in
in den
den nacht
nachtzou
zougebogen
gebogenzitten
zittenover
overdie
diehatehatevooravond, om
om niet
nietteteeindigen
eindigen
lijke
lij kepapieren.
papieren. Vaak
Vaak begon hij in den vooravond,
inhet
het
voor het vale ochtendgloren de
de rolgordijnen
rolgordijnen zichtbaar
zichtbaar maakte
maaktein
zijn geld
geld verver-,
donker van de kamer.
kamer. Natuurlijk,
Natuurlijk, hij
hij moest
moestdaarmee
daarmee zijn
dienen, verontschuldigde ze hem als tegenover zich zelve. Maar vrou-dien,vrotschulgzemanovrichzle.Mauin een ernstige
ernstige
welijk-onlogisch stelde ze dadelijk daarop vast, dat het in
kwestie als deze, waar het
het voor
voor haar
haareen
eensoort
soortlevensbelang
levensbelanggold,
gold,geen
geen
beletsel mocht leveren! Een paar dagen
dagen konden
kondenalaldie
diegewichtige
gewichtige papaperassen toch wel
wel rusten!
rusten!
van Linet....
Linet ••••
Dus bleef enkel het bezwaar
bezwaar van die andere....
andere •••• van
Minne schouderschokte onder het
het dek.
dek. Als
Als alle
alle vrouwen,
vrouwen, telde
telde ze
ze
de hartsbelangen van
van haar
haar medezusters
medezusters gering.
gering.Als
Als een
eenroes
roesverhitte
verhitte
hij nu
nu kwam,
kwam, voldeed
voldeed aan
aan haar
haarvurigen
vurigen
het haar
haar lichaam:
lichaam: wanneer
wanneer hij
wensch,
dit haar
haareindelijke
eindelijkeoverwinning
overwinningop
opdie
dieandere
andere!
wensch, beteekende dit
!
gordijn open
open liet
liet uit
uitvrees
vrees van
van
Door het venster, waarvoor
waarvoor ze het gordijn
verslapen, zag ze hoe de
de nachtnevel buiten
buiten weefde
weefde zijn
zijn sombere
sombere sluisluiHet weer
weer werd
werd goed,
goed, het
hetwerd
werdalles
alles goed!
goed! Ze
Ze duwde
duwde haar
haargloeiend
gloeiend
ers. Het
hoofd in de kussens, ze wou niet meer
meer denken,
denken,niet
nietmeer
meertwijfelen
twijfelenof
of
vreezen. Ze herhaalde, krampachtig,
krampachtig, als
als de
de kleine
kleine kinderen
kinderendoen,
doen,die
die
zich uit angst
angst voor
voor het
het duister
duister trachten
trachten in
inslaap
slaaptetezingen:
zingen:morgen
morgen
hij •••• morgen komt hij....
hij ••.• Haar
Haar wijd-open
wijd-open oogen
oogen staarden
staarden glanglankomt hij....
zend in het
het schemerige
schemerige raamvak.
raamvak. En
En weer,
weer, streelend,
streel end,als
alsmet
metvoorvoorzichtig
tastende vingers,
vingers, gingen
gingen ongewild
ongewild haar gedachten
gedachten uit
uit naar
naar
zichtig tastende

"hem
....
hem....
XII.
Met een schok zat
zat Minne
Minne overeind
overeind en
enstaarde
staardeverdwaasd.
verdwaasd.
Door het
het venster
venster drong
drongtragelijk
tragelijkeen
eentriestig
triestigschijnsel,
schijnsel,als
alsvan
vanvaalvaalgele dageraad. Toch
niet te
te laat?
laat? Zenuwachtig
Zenuwachtig tasten
tastenhaar
haarhanden
handennaar
naar
Toch niet
manrpas! 0,
0,nog
noggeen
geenochtendschemer,
ochtendschemer,enkel
enkel manc··
het horloge, zes uur pas!
Opstaan? Ja.
schijn die door den nachtnevel
nachtnevel drong.
drong. Wat
Wat tetedoen?....
doen? •..Opstaan?
Het elektrisch licht verdreef
verdreef den
den gelen
gelen schijn.
schijn. Onder
Onder het
hetaankleeaankleeden keek
keek ze opmerkzaam om zich heen. Of
Of hij
hij de
de kamer
kamer aardig
aardigzou
zou
••••? Ze was wat klein,
klein, maar die
die boekenstapels
boekenstapels op
op den
den smallen
smallen
vinden
vinden....?
schoorsteenrand
kleurig, de
de fijntintige
fijntintige Dickens-prenten
Dickens-prentenbrabraschoorsteenrand deden kleurig,
En dan
dan de
de bloebloeken aardig de somberheid van het vaalgroen behang. En
in de
de
men, chrysanten, waar hij van
van hield,
hield, ivoorkleurig
ivoor kleurig praalden
praalden ze
ze in
ranke vaas.
vaas.
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Trok nog
nog de
de nevel
nevel niet
niet op....?
oP'r"? Ineens
Ineensgefluit,
gef1\lit,het
hetgeschokker
geschokkervan
van
Nuweinig
weinigwind.
wind.
trein. Hoe
Hoe de
de zee
zee geweest
geweest zou
zou zijn van nacht....?
nacht ••••?Nu
een trein.
den tuin
tuin wuifden
wuifden de
de kruinen
kruinenwat,
wat,als
als met
meteen
eeneigen
eigen leven
leven bij
bij het
het
In den
stonden stug
stuggesloten,
gesloten,ieder
iedersliep.
sliep.
ontwaken, alle huizen stonden
zeven! Minne
horloge tegen
tegen haar oor,
oor, of
of het
het
Pas half zeven!
Minne drukte het horloge
klonk op
op het
het radde
raddegetikkel.
getikkel.Niet
Nietvoor
voor
soms haperde, doch duidelijk klonk
beste
achten hoefde
hoefde ze
ze uit
uit huis.
huis.Voor
Voorlezen
lezenvoelde
voeldezich
zichtetegejaagd,
gejaagd,het
hetbeste
achten
buitentetekij
kijken,
te denken
denkenaan
aanwat
watkomen
komenging.
ging.
maar naar buiten
ken, te
In bleeken schemer
schemer lag
lag de
de kleine
kleine kamer,
kamer, nu
nuze
ze het
hetlichtpeertje
lichtpeertjehad
had
neergedraaid. Wonderlijk
Wonderlij k blankten
blankten de
de chrysanten
chrysantenboven
bovenhet
hetgroene
groene
hij zou er
er wezen....
wezen ••••
tafelkleed. Enkele uren nog, en hij
Haar oogen half geloken, trachtte
trachtte ze
ze hem
hemvoor
voorzich
zichtetehalen
halenzóó
zóó als
in het
het late
late
kade in
bij de afvaart uit Holland, staande op de kade
ze hem zag bij
middaglicht
eersten herfstdag....
herfstdag ....De
Dewinterkou
winterkouverkilde
verkildehaar
haar
middaglicht van dien eersten
was haar
haar of
of rondom
rondom ijzige
ijzige twijtwijgestrengelde vingers, ze huiverde;
huiverde; het
het was
fel loerde, om haar aan
aan te
te grijpen
grijpen zoodra
zoodra ze
zeook
ookmaar
maaréén
éénoogenblik
oogenblik
glippen ••••
zijn telkens vervagende beeltenis liet glippen....
Een ijl-grijze okerdoorschenen damp hing
hing nog
nog dreinend
dreinendboven
bovende
de
het plantsoentje
plantsoentje aan het
het einde
einde der
der straat
straatstrakten
strakten
huizen,
vraar in het
huizen, waar
scherper
de kale
kale heesters,
heesters, de
de bloemlooze
bloemlooze perken.
perken.Een
Eenbijna
bijnalandelijke
landelijke
scherper de
rust
heerschte rondom;
rondom;dan
danineens
ineensweer
weerhet
hetschril
schrilgefluit
gefluitvan
vanden
dentrein.
trein.
rust heerschte
Eindelijk
alom
qntbijten. Zou
Zou er
er nog
nog een
een
Eindelijk acht
acht uur!
uur! Nell
Nell riep
riep al
om te ontbijten.
Ach nee,
nee, natuurlijk
natuurlijkniet,
niet,zei
zeizezezich
zichwrevelig,
wrevelig,
brief voor haar zijn....
zijn •••• Ach
immers zondag
zondag vandaag!
vandaag!
Nell had, na
na de
de eerste
eerste teleurstelling
teleurstelling om
omhet
hetvroege
vroegeopstaan,
opstaan,haar
haar
ge~scheerde, onder
onder het
het haastig
haastig ontontwelgehumeurdheid herkregen. Ze gelscheerde,
bijten in de koude kamer, om het
het dwaze gezicht dat Dolf
Dolf zou trekken
trekken
zoo statig te worden
worden ontvangen
ontvangenwaar
waarhij
hijincognito
incognitomeende
meende,tetekomen..
komen.
zich om buiten
buiten te
te komen.
komen.
Minne antwoordde er niet
niet veel
veel op, ze repte zich
Het stevig aanstappen door den killen
killen ochtend
ochtend kalmeerde
kalmeerde haar
haar niet,
niet,
Vreemd.
zooals
zooals ze
zegehoopt
gehoopthad.
had. Een
Een knagende
knagende onrust
onrust bleef
bleef haar
haar bij. Vreemd.
Naarmate Nell's
Nell's zekerheid
zekerheid toenam,
toenam, voelde
voelde ze
ze de
de hare
hare wankeliger.
wankeliger. En
nu drong zich schrijnend de gedachte
gedachte op:
op:
nietwas!
was!
-— Als hij er eens niet
Met
schoof ze die van zich af, ze wou niet
niet twijfelen
twijfelen aan
aanhem!
heml
Met geweld schoof
Doch zooals
zooals na een
een eindelij
eindelijken
niet tete weerhouden
weerhoudeJl
ken doorbraak
doorbraak het niet
ze plotseling
plotseling in
in waarheid
waarheid haar
haar
water
baant, wist
wist ze
water zich een doortocht baant,
twijfel oneindig sterker
dan het
hetzichzelve
zichzelve opgedrongen
opgedrongengeloof.
geloof. Hoe z;e
sterker dan
ze

DE VROUW DIE
DB
DIB WACHTTE
WACHTTB

281

heel dezen slapeloozen nacht had getracht
getracht hem
hem naar
naarzich
zichtoe
toetetehalen,
halen,
de warmte
warmte van
van zijn
zijn zorgende
zorgende genegenheid,
genegenheid, de
de goedheid
goedheid van
van zijn
zijn
hij steeds
steedsverder
verder
handen, de verbleekte liefde
liefde van zijn mond,
mond, en
en hoe
hoe hij
nuchtere ochtendlicht,
ochtendlicht,scheen
scheenhij
hijonbeonbewas weggeweken.
weggeweken. Nu,
Nu, in het nuchtere
reikbaarder dan
dan ooit!
ooit! Haar
Haar voeten
voeten wogen
wogen zwaar, ze
ze, nam
nam Nell's
Ne11's arm.
arm.
Een beetje spottend keek
keek die
die haar
haar aan,
aan, doch
doch haar
haar bleekheid
bleekheid opmeropmerkend, vroeg ze goedig:
- Zeker niet al te
te best
bestgeslapen?
geslapen?
ik er
er slecht
slecht uit?
uit?
-— 0 ja,
ja, genoeg,
genoeg, verdedigde
verdedigde Minne zich. Zie
Zie ik
Ze hoopte
hoopte op
op tegenspraak,
tegenspraak,doch
dochnu
nuNell
Nellzwijgend
zwijgend knikte,
knikte,meende
meende
ze zich opeens veel slapper te voelen. Onder
Onder het
hetvoortgaan
voortgaanhaalde
haaldeze
ze
Het
haar zakspiegeltje
zakspiegeltje te voorschijn,
voorschijn, beschouwde
beschouwde zich aandachtig. Het
was
overdreef ze, grauw-bleek,
grauw-bleek, kringen
kringen
was waar,
waar, ze zag
zag er ellendig uit, overdreef
onder de
oogen. Natuurlijk
Natuurlij k zou hij haar de minste vinden,
vinden, wanneer
wanneer hij
hij
onder
deoogen.
andere!
vergeleek bij die
die andere!
Een doffe
doffe onverschilligheid
onverschilligheid zonk over haar.
haar. Kwam
Kwam hij
hijeigenlijk
eigenlijk
maar niet...
niet••••, dacht ze, ineens. Maar
Maar diep-in
diep-in wist
wist ze
ze dit
dit niet
niet te
te rneenen,
meenen,
en hoe zé
ze thans, juist thans, hunkerde
hunkerde naar
naar zijn
zijn nabijheid.
nabijheid.
'
Rondom lagen ongewoon-stil
uit, ontdaan
ontdaan
ongewoon-stil de
de Londensche straten uit,
<;ier week-morgens:
week-morgens: het
het jachtig
jachtiggaan
g:13n
van het gewone
gewone drukke gedoe
gedoe der
van kantoor- en zakenmenschen. De winkels hielden hun verlokkenverlokkende uitstallingen
uitstallingen schuil achter de
de beschermende
beschermende rolluiken;
rolluiken; enkel
enkel op
op
den hoek van een plein
plein bood
bood een
een groot
groot bloemenmagazijn
bloemenmagazijn onbeperkonbeperkten aanblik
aanblik op
op de Zuidelijke
Zuidelijke kleurenweelde
kleurenweeldevan
vanzijn
zijnkoopwaar.
koopwaar. Minne
Minne
voelde een ontroering
kroppenin
inhaar
haarkeel,
keel,bij
bijhet
hetvluchtig
vluchtigaanschouaanschouontroering kroppen
wen van de roerlooze massa der kunstig
kunstig geschikte
geschikte chrysanten,
chrysanten,goudgoudkleurig
geel, warm-bruin en roomig,
roomig, van
van de
de trillend-teere
trillend-teere meimeikleurig en geel,
viklokjes
klokjes die
die in
in roode en paarse mandjes elk open plekje vulden en vizioenen opl
opriepen
in de
de
iepen van
van de volte van
van geuren die
die er hangen moest in
vochtig-warme broeikas-atmosfeer
broeikas-atmosfeer van
van het
hetmagazijn.
magazijn.Vluchtig
Vluchtigstreelstreelden haar gepeinzen de vaas chrysanten,
chrysanten, thuis,
thuis, in
inhet
hetkleine
kleinekamertje.
kamertje.
trachtZou toch, straks,
straks, over luttelijke uren,
uren, alles
alles goed worden....?
worden ....? Ze trachtte zich op te zweepen
zweepen tot
tot de
de extase
extase van,
van, hoe
hoe kort
kortnog,
nog,geleden.
geleden.Haar
Haar
hunkerende oogen
oogen omvatten de
de slapende
slapende huizen,
huizen, de
de straten,
straten,waar
waaralal
de stijve
stijve zondagsplechtigheid
zondagsplechtigheid zijn
drukte,de
denevelige
nevelige
zijn stempel op drukte,
luchten waaronder
waaronder de
de schaarsche
schaarsche boomen
boomen zwart
zwart en
ennaargeestig
naargeestig tete
Het faalde,
faalde, het
het leek
leek alles
alles klein
klein en
enarmelijk,
armelijk, waar
waar
druipen stonden. Het
zich haar hoofd en hart
hart mee
mee bezig
bezig hield
hield en.
en. Het
Hetverdrietige
verdrietigevan
vanhaar
haar
onvoordeelig
spijt dat
datzezeNell
Nellmogelijk
mogelijkvergeefs
vergeefs
onvoordeelig uiterlijk,
uiterlijk, juist nu, spijt
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meetroonde •••• Dan keek
keek ze
ze hulpeloos
hulpeloos haar
haar zuster
zusteraan,
aan,en
endedeeigen
eigen
rrieetroonde,,,.
tranen tete
hulpeloosheid ontmoedigde
meende in tranen
hulpeloosheid
ontmoedigde haar
haar nog meer. Ze meende
uitbarsten, nu
nu Nell,
Nell, verteederd,
verteederd, even
even haar
haar hand
handstreelde.
streelde.
kunnen uitbarsten,
kerkklokken zetten
zetten tinkelend
tinkelend hun
hunkorte
kortegamma's
gamma'sin,
in,als
als
De eerste kerkklokken
den ondergrondschen
ondergrondsehen bereikten,
bereikten, die
die haar
haar zou
zou voeren
voeren naar
naar FenFenze den
church-station.
church-station.
bekende reuk
reuk van
van de
de benauwd-heete
benauwd-heete lucht
lucht die
die opsloeg
opsloeg uit
uit de
de
De bekende
gedempte en
en spookachtige
spookachtige van
van dit
ditjachtig
jachtiggaan
gaantusschen
tusschen
gangen, het gedempte
andere jachtende
envage
vage gestalten,
gestalten,gaf
gafhaar
haargedachten
gedachtenplotseling
plotselingeen
een
jachtende en
actie van het
het snel
snel moeten
moeten handelen,
handelen, om
om niet
nietde
dehekken
hekkenvan
van
keer. De actie
trein te
te vinden
vindentoegeklapt,
toegeklapt,joeg
joegeen
eenbonzende
bonzendewarmte
warmtedoor
doorhaar
haar
den trein
0, het naderde,
naderde, en
en nog
nog
Haar oogen schitterden
Het naderde, o,
heen. Haar
schitterden op. Het
mogelij kheid, ongerept,
ongerept,dat
dathet
hetzich
zichten
tengoede
goedekeeren
keerenkon!
kon!
was daar de mogelijkheid,
handen in
in den
denschoot,
schoot,ze
zedwong
dwongzich
zichtot
totonbeweeglij
onbeweeglijkZij vouwde de handen
kheid. Want daar
daar groeide
groeide een
een spanning
spanning in
in haar,
haar, of
ofhet
het teteveel
veel worden
worden
ging, of al die onrust, de
de angst
angst en
en de
de twijfel
twijfel en
en het
het hardnekkig
hardnekkighopen
hopen
te dragen
dragen zijn.
zijn. Ze
Ze sloot
sloot de
de oogen.
oogen. Maar
Maar haar
haar
niet lang meer zouden te
en
geluid, het
het stampen
stampen en
als verscherpte ooren vingen martelend elk geluid,
suizen en kloppen
kloppen van
van den
den trein,
trein,het
hetgefluister
gefluistervan
vande
demedereizigers,
medereizigers,
Tot eindelijk,
eindelijk, met
met een
een schok,
schok, de
de trein
trein stopte.
stopte.
geritsel van
van kranten. Tot

XIII.
Fenchurch-station!
Fenchurch-station!
Leeg gaapte de holle vestibule, de hooge
hooge hekken
hekkensloten
slotennog
nogde
debeide
beide
perrons af. Dadelijk ging Minne informeeren
informeeren in het
het glazen
glazen kantoortje
kantoortje
hal1. De
De trein
trein uit
uit Tilbury? Daarvan
Daarvan kon
kon men
men niets
niets
te midden
midden der hall.
naders zeggen,
duurde het
hetzeker
zekernog
nogwel,
wel, bij
bijstormweer
stormweerals
als
zeggen, een uur duurde
er
van de laatste dagen kwamen
kwamen de
de booten
bootengeregeld
geregeldtetelaat.
laat.noodra
Zoodraiets
ietser
van werd
op het
het bord
bord warden
wordenvermeld.
vermeld.
werd bekend, zou dat op
z"..,art hing het daar. WerkWel' kMistroostig
Mistroostig tuurde
tuurde ze er naar, gansch zwart
maar
bij
wachtkamer,
tuigelijk
tuigelij k knikte
knikte ze,
ze, nu Nell sprak van de warme
de deur keerde ze plotseling om, liep weer terug naar het
het ijzeren
ijzeren hek.
hek.
Gelaten zakte Nell zich dan op
op een
een der
der banken
bankenlangs
langs den
denkant,
kant,waar
waar
Minne zich wat later bij haar voegde, zoo, dat ze aldoor het hek in het
oog
oog kon houden.
nu telkens
telkens gegeGeleidelijk
werden nu
Geleidelijk vulde
vulde zich
zich de
de hall,
hall, de hekken werden
opend, en weer gesloten wanneer de menschenstroom
menschenstroom uit
uitden
denaangeaangein het
het
komen
trappen, verdwijnend
verdwijnend in
komen trein zich had verspreid langs de trappen,
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Londen. Zijn
Zijn trein
trein kon
kon niet
niet komen •••• Toch
Toch monsterde
monsterde Minne
Minne
groote Londen.
elke mannengestalte,
mannengestalte, opschokkend
opschokkend soms
soms bij
bij een
eenschijschijieder gezicht, elke
gelijkenis,
weer de
de vestivestibare gelij
kenis,een
een overeenkomst
overeenkomst in
in gang
gang of
of blik, tot weer
maal dien ochtend
ochtend vroeg
vroeg ze Nell:
Nel1:
bule leeg uitlag. Voor de zóóveelste maal
- Hoe
Hoe laat
laat is
is het
het nu?
nu?
—
- Kwart
Kwart over tien....
tien ••••
—
—
- Zoo laat
laat al! Even voelde ze
ze verheugenis
verheugenisover
overhet
hetsnel
snelverglijden
verglijden
Noggeen
geenbericht
berichtvan
van
van den tijd, dan, sterker, neep weer de onrust. Nog
handen saamgeknepen in den schoot
schoot starstaraankomst op het bord! De handen
in verstijving.
verstijving.
er strak
strak naar,
naar, als
als in
oogde ze er
we wat
wat op
op straat
straat gaan,
gaan, stelde
stelde Nell
Nellvoor.
voor.Ze
Zeantwoordde
antwoordde
-— Laten
Laten we
m'n liefste....
liefste ....
zelfs niet, Slechts
Slechts één
één gedachte
gedachte woonde
woonde in
in haar
haar hoofd:
hoofd: m'n
m'n
•••• klaar
klaar zag
zag ze hem
hem nu
nu voor
voor zich,
zich,zijn
zijnmond
monden
enzijn
zijnhanden
handen
'n liefste
liefste....
het lichte
ken van zijn oogen. Zonder
lichte kij
kijken
Zonder hem
hem bleef
bleefhaar
haar immers
immers niets!
nietsl
En het werd weer de obcessie van
van vroeger, maar heeter, medoogenmedoogenloozer nu
voren:
boozer
nu dan
dan ooit te voren:
Een ongeluk kon
kon toch
toch gebeuren,
gebeuren, juist
juist nu
nu ze
ze zelve
zelvehem
hemgedreven
gedreven
w1lden warrel
warrel bestormden
bestormden haar
haar daar
daar tusschendoor
tusschendoor gedachten
gedachten
had! In wilden
over
gaan.... Als
Als iets
iets heel
heel vers,
vers, de
de
over wat
wat was
was geweest, wat komen zou gaan....
heugenis aan de kleur
kleur van een
een bloese
bloese waarover
waarover ze
ze vanmorgen
vanmorgen tobde,
tobde,
vond ze
ze zichzelve
zichzelve prevelend,
prevelend, luidloos,
luidloos, de
de
haar
.... Dan vond
haar slechte
slechte uitzien
uitzien....
oogen blind
blind op
op het
hetzwarte
zwartebord:
bord:god,
god,laat
laathij
hijveilig
veiligaankomen,
aankomen,laat
laathij
hij
veilig aankomen....
aankomen ....
-— Wat is dat nou, malle
malle meid,
meid, zie
ziedaar
daàr eens!
eens!
Door een nevel staarde ze in het lachende gezicht van Nell,
die zich
zich
Nell, die
naar
haar
over
boog.
Nog
niet
recht
begrijpend,
volgden
haar
oogen
naar haar over boog.
niet recht begrijpend, volgden haar oogen
De magere
magere conducteur,
conducteur, zooeven
zooevendrentelend
drentelend
de wijzende kleine hand: De
bord, het vullend
vullend met
met witte
whte krijtletters
bij
bij het hek, stond nu voor het bord,
en cijfers. Ze greep
greep haar
haar zuster bij den
den arm,
arm, trok
trok haar
haar mee,
mee, om
om van
van
dichtbij
overtuigen. Ja, daar
daar stond het: elf uur achttien!
achttien! Nog
dichtbij zich te overtuigen.
~ij kon
kon hier
hier wezen!
wezen!
een goede veertig minuten,
minuten, en
en hij
Van
beginnen, hoe
hoe dien
dien tijd
tijd om
om te
te
Van opwinding
opwinding wist
wist ze niet wat te beginnen,
Nell voorstelde
voorstelde wat
wat bloemen
bloemente
tegaan
gaan
krijgen.
krijgen. Gretig stemde ze toe, als Nell
koopen
.... Bloemen,
Bloemen, ja,
ja, viooltjes!
viooltjesl
koopen....
Dichtbij ontdekten ze een
een kleine winkel, ze
ze bleek
bleek er
er schaarsch,
schaarsch, die
die
lenteverheuging.
beider mantel
mantel blij
blij kleurde
kleurde het
hetteere
teerepaars
paarsder
der
lenteverheuging. Op beider
dubbele nizza-vioolen.
Dan was
tijd om.
om. Elf
Elfuur
uur vijftien
vijftien nee,
nee, achttien!
achttien! Ze
Ze
was ook ineens de tijd
stormde
trappen weer op, Nell
Nell meetrekkend.
meetrekkend.Daar,
Daar,claar
dààr was de
de
stormde de trappen
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hall, de afsluithekken geopend. Er
Er stroomde
stroomde al
al een
een zwarte
zwarte golf
golfvan
van
reizigers uit. Hijgend drukte Minne
Minne de
de hand
hand tegen
tegenhaar
haar fel-kloppend
fel-kloppend
0, stel
hart. 0,
steljejevoor,
voor,stel
steljejevoor
voordat
datik
iktetelaat
laatzou
zouzijn
zijngekomen!
gekomen!dacht
dacht
ze, amechtig
amechtig speurend.
speurend.
- Zie jij hem, Minne?
Minne?
Ne
- Neee....
....
-— Is hij d'er
d'er niet
niet bij?
bij?
Minne vond geen
geen antwoord.
antwoord. Met
Met vreemde
vreemde oogen
oogen bestaarde
bestaarde ze
ze de
de
velen, die nog
nog steeds
steeds uit
uit den
den trein
trein kwamen.
kwamen. En
En terwijl drong
drong het
hetin-j
inniet bij
bij zou
zou wezen.
wezen. Dat
Dathij
hij
eens heel zeker
zeker zich
zich aan
aan haar
haar op, dat hij er niet
er waarschijnlijk
waarschijnlij k geen seconde
seconde over
over had
hadberaadslaagd,
beraadslaagd,zoo
zoodadelij
dadelijkk
over te komen....
komen ••••
Met een blik
blik op
op haar
haar beiden sloot
sloot de
de beamte
beamte reeds
reeds de
de hekken.
hekken.Ze
Ze
Ze zag Nell niet
niet aan.
aan. Ze
Ze maakte
maakte haar
haar passen flink.
dienden te gaan....
gaan •••• Ze
Ze voelde geen
geen smart,
smart, alleen een
een intense
intensegewaarwording,
gewaarwording,hoe
hoebelachebelachelijk
overspannen en noodeloos dit
dit alles
alles was
wasgeweest.
geweest.
hij k en overspannen
Woordloos
naast elkaar
elkaar door de ochtenddrukke
ochtenddrukke straten.
straten.
Woordloos liepen ze naast
De
mist was
was opgetrokken,
opgetrokken, een
eenheldere
heldere blanke
blankedag
dagnu,
nu,van
vanzon
zonachter
achter
De mist
wolken;
het hardwitte
hardwitte licht
licht lijnden
lijnden scherp
scherp de
de gezichten
gezichtender
dervoorbijvoorbijwolken; in het
gangers, schel kleurden er de vrouwenkleeren.
vrouwenkleeren.
Minne meende
meende het
het alles
alles op
op te
te merken
merken met
metbizondere
bizondereduidelijkheid,
duidelijkheid,
zichzelve zag
zag gaan,
gaan, fietsbleek
fletsbleek en
en met
metoogen
oogenals
alsvan
vaneen
een
zooals ze ook zichzelve
geslagen hond. Ze
Ze voelde
voelde hoe
hoe Nell
Nellhaar
haarvan
vanterzijde
terûjdetelkens
telkensaankeek,
aankeek,
in een
een kleine
kleine drift
drift borrelde
borrelde het
hetdan
danininhaar
haarop:
op:21s
ds ze
zeiningodsnaam
godsnaam
••••
maar
bleef
zwijgen!
het
niet
ging
uitspreken:
Hij
is
niet
gekomen
maar
zwijgen!
Hij is niet gekomen....
Nee.
hij was niet gekomen,
gekomen, hoonde
hoonde ze
ze zichzelve.
zichzelve.Even
Evenweek
weekde
destarstarNee, hij
wel het
hetgordijn
gordijn
heid, als in
in een
een donkere
donkere ziekenkamer
ziekenkamer de
de lentewind
lentewind wel
Zóó,in
in
verschuiven doet, een glimp van
van zon is al
al weer
weer weggedekt....
weggedekt •••• Zóó,
een plotselinge wieling,
wieling, flitste
flitste door
door haar
haar heen de
de goudglanzende
goudglanzende ververwist
wachting, ijle draad
draad van
van dagendagen,
dagendagen,nu
nuineens
ineens afgeknapt.
afgeknapt. 0,
0, ze wist
het, stellig zou ze zich voor een trein
trein hebben
hebben geworpen
geworpen als de boot
boot
was verongelukt!
verongelukt! De boot
boot met
met hem....!
hem ••••!Ze
Zelachte
lachtedwaas
dwaas
met hem
hem was
hardop, om de eigen waan.
waan.
goedig. Het
Het isis een
een
-— Er zal thuis wel bericht liggen, opperde Nell goedig.
vergissing geweest.
geweest.
-— Het is een
een vergissing
vergissing geweest,
geweest,praatte
praatte Minne
Minnesmadelijk
smadelijkna.
na.
Het woord bleef
bleef dreinen in haar
haar hoofd. De
De trein
trein stampte
stampte het,
het, eeneenDanwaren
waren het
het
tonig en onverschillig:
onverschillig: een
een vergissing,
vergissing, een
eertvergissing....
vergissing••••Dan
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de eigen
hardbevroren grond
grond van
van
eigen voetstappen
voetstappen door de
de straten,
straten, op den hardbevroren
eiken tred. Daar
het park, die het overnamen,
overnamen, voortdroegen
voortdroegen met
met eIken
Daar lag al
hun straat....
straat .... 0,
0,dat
datzelfde
zelfdeeind
eindhad
hadzezedezen
dezenmorgen
morgengeloopen
geloopenen,
en,alal
zoo vele
Het zou
zou na
navandaag
vandaag
vele vele
vele malen,
malen, bedacht ze zich wanhopig. Het
alles zijn anders geworden,
geworden, van
van een
een eindelooze,
eindelooze, onzeglijke
onzeglijke gelukzaliggelukzaligheid! En nu....?
Wat moest
moest er
er nu
nugebeuren,
gebeuren,wat
wàtininhemelsnaam?
hemelsnaam?
heid!
nu ..••? Wat
dmg
Jack zou om
om haar lachen,
lachen, alal toonde
toonde hij
hij het
het niet.
niet. Iedereen, ieder ding
bespotte haar, tot
tot de
de morgenzon
morgenzontoe.
toe.Die
Diehad
hadde
degele
gelenevels
nevelsverjaagd.
verjaagd.
HampSarrend-prachtig
glansde het
het zonnegoud
zonnegoud over
over de
deheuvels
heuvels van
van HampSarrend-prachtig glansde
stead. En aicloor
a'door tinkelden de
de feestelijke
feestelijke klokken,
klokken, op
opdezen
dezenzondag,
zondag,
haar feestdag, hun feestdag....
feestdag ....
Een vergissing....
vergissing....
weerde
de straat
straatdoor
dooren
enlangs
langshet
het
Daar begon weer
de martelende deun, de
haHverstomde
verstomde
kinkerpad, tot
tot op den
den b_auwsteenen stoep.
Maarininde
dehall
stoep. Maar
het plotseling, een gloeiende
gloeiende stilte
stilte vloeide
vloeide haar
haar vol.
vol. Op
Opde
deeikentafel
eikentafel
lag wit zijn brief.
Minne greep ernaar,ze
ernaar,ze hoorde
hoordeNell
vragen,ze wou
wou wel antwoorantwoorNell iets vragen,ze
drempel van
van haar
haar kamer
kamer talmde
talmde
den, haar keel
keel was te droog. Op den drempel
met een
een ruk,
ruk,sloot
slootze
ze de
dedeur
deur
ze, of ze toch nog wat zeggen ging, dan, met
in het slot. Staande
Staande scheurde
scheurdeze
ze het
hetomslag
omslag open,
open,overzag
overzag de
de kortheid
kortheid
van het geschrevene
geschrevene:: "Dat
had ingezien
ingezien dat
dat hij
hij zóó
zóó niet
niet
„Dat ze zeker wei
we had
Dat ie
hem niet
niet
wegliep
wegliep uit zijn werk. Dat
!.7e verstandig wezen moest en het hem
als een
een dwingend
dwingend kind."
kind. tt
nog moeilijker maken door te handelen als
Minne legde den brief
brief op
op tafel,
tafel; naast
naast de
de vaas
vaas met
met chrysanten.
chrysanten.InIn
den toiletspiegel
toiletspiegel keek ze aandachtig naar
naar haar
haar strak
strakgezicht,
gezicht,terwijl
terwijl
trok. Met
Metbehoedzame
behoedzame gebaren
gebaren ontdeed
ontdeedze
ze
ze de spelden uit het haar trok.
van haar
haar kleeren,
kleeren, schoof
schoofzich
zich onder
onder het
hetdek.
dek.Ze
Zerilde
rildeinindedekille
kille
zich van
bloote armen zochten
zochten de
de warmte
warmte van
van haar
haar lijf.
lijf. Haar
Haarkinkinlakens, haar bioote
derlijke
raamvak, soezig
soezig mijmijderlij
ke oogen
oogen keken
keken verwonderd
verwonderd in het zonnige raamvak,
merde ze:
ze:
ik ben
ben naar
naar bed
bed gegaan.
gegaan. In
Inde
denaaste
naaste kamer
kamer
- Het is dag....
dag .... en
en ik
—
hoorde ze Nells
Nell's stem,
stem, gedempt
gedempt om
om haar.
haar. Zeker
Zekerlegde
legde ze
ze Jack
Jack uit,
uit,dat
dat
een vergissing
vergissing geweest
geweest moest
moest zijn....
zijn ••••
het een
Het woord schokte
schokte haar
haar op,
op, moeizaam
moeizaam dwong
dwong ze
ze zich tot
tot klaarheid.
klaarheid.
Het
Hij kwam niet, ondanks haar smeeken, omdat
druk had.
had. Het
omdat hij het
het te druk
Alleen zij
zij zelve
zelvevergiste
vergistezich
zichinin
was alles heel verstandig en gewoon. Alleen
de mate
mate van
van zijn liefde....
liefde ••••
ze: het
hetwas
was dus
dusweer
weerzijn
zijnwerk,
werk,dat
datde
deoverwinoverwinBitter overpeinsde ze:
achters~anl
behaalde, zijn werk,
werk, waarbij
waarbij ze altijd
altijd had
had moeten
moeten achterst
ning behaalde,
a an!
LXXVII
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Voor haar geest rees zijn overvolle schrijftafel,
schrijftafel, de
de overal
overal opgestapelde
opgestapelde
boeken,
zou zoo
zoo
boeken, de slordig
slordig rondslingerende
rondslingerende krantenknipsels.
krantenknipsels. Dat zou
ze eens
eens terugkeerde
terugkeerde in het
het eigen
eigen thuis.
thuis. Altijd,
Altijd,zou
zouzijn
zijn
blijven, ook als ze
werk het sterkste
sterkste zijn!
zijn!
Even, vluchtig, raakten haar
haar gedachten
gedachten die
die andere....
andere ....Bijna
Bijna zonder
zonder
afgunst voelde
Smalend wist
wist ze:
ze: Ook
Ook zij,
zij, hoe
hoe groot
groot
voelde ze
ze zich
zich op haar. Smalend
Dolf was, tegen zijn werk zou ze het ten
ten slotte
slotte toch
toch
haar macht
macht op Dolf
moeten afleggen.
of
Twee maal klopte Nell
Nell zachtjes
zachtjes aan de deur,
deur,roepend
roependof
ofze
zesliep,
sliep,of
ze iets noodig had....?
had •••.? Verder bleef het
het stil.
stil. Onbeweeglijk
Onbeweeglij k lag
lag Minne
Minne
turendmet
metdroge
droge oogen
oogen in
in den
den lichten
lichtendag,
dag, en
en het
hetscheen
scheen
op den rug, turend
in warme
warme droppels,
droppels, tot
tot
haar toe of het hart
hart haar
haar langzaam
langzaam verbioedde
verbloedde in
koud en gevoelloos
gevoelloos haar leege
leege lichaam
lichaam achterbleef.
achterbleef.
XIV.
Het verbaasde Nell,
Nell, Minne
Minne den
denvolgenden
volgendenmorgen
morgenals
alsgewoonlijk
gewoonlijk
aan het ontbijt
ontbijt te
te zien
zienverschijnen,
verschijnen, bleek,
bleek, maar
maar uiterlijk
uiterlijkkalm,
kalm,het
het
deed haar genoegen
genoegen om Jack
Jack die
die een
eenafschuw
afschuwkoesterde
koesterdevoor
voorsentisentigezichten. Ze
Ze toonde
toonde zich
zicherkentelijk,
erkentelijk,
menteele
menteele scènes
scènes en treurige gezichten.
door met geen woord te
te reppen
reppenover
over de
demislukking
mislukkingvan
vanden
denvorigen
vorigen
dag.
Minne sloeg er nauwelijks acht op.
op. Nog
Nog lag
lag haar
haargeest
geestwerkeloos
werkeloos
onder een afmatting die haar het doordenken
doordenken belette,
belette, doch
doch onbewust,
onbewust,
zooals
gras langzaam
langzaam zich opricht, zochten
zochten reeds
reeds haar
haar
zooals het vertreden gras
lief te
te
gepeinzen
gepeinzen een
een bevredigende
bevredigende oplossing,
oplossing, om
om weer
weer te
te hopen en lief
kunnen hebben.
Er waren zonnige januaridagen. Als bij afspraak
afspraak kleedden
kleedden de
de zuszusters zich dadelijk na de late lunch
lunch om
om uit
uit te
te gaan,
gaan, als
als meden
meden ze
ze beiden
beiden
de
vertrouwelijké gesprekken
haard. Minne
Minne
de vertrouwelijke
gesprekken van
van vroeger,
vroeger, bij
bij de haard.
tegelijk flitste het
het door
door haar
haar heen:
heen: voor
voor
maakte
maakte met zorg, toilet, en tegelijk
•••• Het kan
kan immers
immers niemand
niemand meer
meer schelen,
schelen, hoe
hoe ik
ikeruit
eruitzie!
zie!Ze
Ze
wie
wie....
schokte de schouders, ze wou wel
hem
wel minachtend aan hem denken, hem
haten, en diep in
in wist
wist ze,
ze, eigenlijk
eigenlijk in het
het geheel
geheel niet boos
boos op hem te
te
zijn
••••
n....
zij
-— Het lijkt wel
wel lente, merkte Nell
Nel! op.
op.
Ja, het leek een lentedag. Het vlakke park
park aan
aan het
het einde
einde der
der straat
straat
met zijn wijde vaalgroene perken lag doordrenkt
doordrenktvan
vangoud
gouden
enblauw,
blauw,
de caramel-man
caramel-man op het bruggetje
bruggetje leunde tegen
tegen de
de tuinmuur
tuinmuuren
enliet
liet
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zich koesteren als een kater in de zon. In
In de
destraten
stratenliep
liepiedereen
iedereenvief
vief
en opgewekt. Hoe kon
kon jeje haten,
haten,waar
waarde
dewereld
wereldweer
weerzonnig
zonnigwerd?
werd?
haten, waar
waar alle die jaren hadden
hadden opgebouwd
opgebouwd een
een wal
wal
Hoe kon je hem haten,
van teederheid, die
die nimmer
nimmerteteverwoesten
verwoestenzou
zouzijn....?
zijn ....?
Op enkele kleinigheden na, liet Nell
Nell zich het
het huishoudwerk
huishoudwerkniet
nietuit
uit
handen nemen bij
bijslecht
slechtweer,
weer, als
als ze thuis moesten blijven, zatMinne
zatMinne
ze gewend
gewend en gehecht
gehecht
soms den ganschen
gansehen dag leeg. Geleidelijk raakte
raakte ze
aan dat droomend nietsdoen,
nietsdoen, met
meteen
eenboek
boekop
opschoot
schootstilletjes
stilletjeserover
erover
heen te zitten
zitten soezen.
soezen. De
De dorpachtige
dorpachtige straten
stratenmet
metde
deeendere
eenderevillavillaof zeldzame
zeldzame sneeuw,
sneeuw, het
hetverschemerde
verschemerde
huizen, de rosgele mist,
mist, regen
regen of
en vergleed voor haar starende oogen....
oogen .... De
De klok
klok op
op den
den schoorsteenschoorsteenen welgeweten,
wel geweten, af
af en toe klikte
klikte een
een klein
klein geluid,
geluid,
rand tikte
tikte monotoon
monotoon en
als NeU,
anderen kant
kantvan
vande
dehaard,
haard,haar
haarborduurschaar
borduurschaarlegde
legde
Nell, aan den anderen
Minne ook
ook dat
dàt niet
niet
op het marmeren
marmeren schoorsteenblad.
schoorsteenblad. Dan hoorde Minne
meer
....
meer....
Even niets, een suizende gouddoorweven oneindigheid: het
het suizen
suizen
zwelt,
goud vergeelt,
vergeelt, het
het gloeit
gloeit en
en gloort
gloort
zwelt, luwt,
luwt, zwelt weer aan, het goud
hgt het
het strand
strandtot
totaan
aanden
denpoeierigen
poeierigen
onder een barnende zon. Leeg
Leeg ligt
dUlnrand,
leegstompen
stompende
degerij
gerijde
toppenomhoog
omhoognaar
naar den
den zengenden
zengenden
duinrand, leeg
de toppen
zij beiden....
beiden ....
zomerhemel.
Boven, in den
den smallen
smallen schaduwigen
schaduwigen geul
geul zij
zomerhemel. Boven,
Het thijm geurt
geurt van
van, honderd oude
oude bekende
bekende dingen.
dingen. Je
Je kunt
kuntnu
nuververgeten, omdat hartstocht
hartstochthet
heteenige
eenigeen
entotale
totalevergeten
vergetenvan
vanalles
allesis.
is.Een
Een
blauwe distel wacht vlakbij met
met zijn
zijn vinnige
vinnige stekels,
stekels, beneden,
beneden,achter
achter
de zee. Ze cëint
a.eint regelmatig,
regelmatig, als
als
de wollige
wollige witte
witte schuimstrook
schuimstrook,r deint de
slaap, ze is schitterend-blauwen
eindeloos,einde-einde··
ademt ze in diepen slaap,
schitterend-blauw en eindeloos,
loos-goud stralen en strand
strand en
en duinen,
duinen,eindeloozer
eindeloozerdan
dandie
diealien
allenisisde
de
liefde
hart ....
liefde in haar hart....
-— Kiek!
KIek! deed de
de schaar
schaar op
ophet
hetmarmeren
marmerenschoorsteenblad.
schoorsteenblad.Ver-VerHet was
was aPes
alles eender:
eender: de
de roodbehangen
roodbehangen kakawezen
wezen keek
keek Minne op. Het
merwanden, op iederen
iederen stoel
stoel bijna
bijna wat
wat slingerend,
slingerend, een
een hoed
hoed van
van Nell
Nell
en haar grijze bont;
bont; Nell's
Nell'sfijne
fijne vingers
vingers bewegend
bewegendboven
boven de
dekleurige
kleurtge
bloese
buiten, vlak
vlak achter
achter de
de rechte
rechte wazige
wazige ruiten het
het grauwgrauwbloese lap. En buiten,
wit gewarrei
gewarrei van
van sneeuwvioljes.
sneeuwvloljes.
Behagelijk duwde
rug in
in den
den weeken
weeken stoel,
stoel, haar
haar oogen
oogen
duwde Minne haar rug
In haar
haarwarm
warm hoofd
hoofd dreven
drevenalal
neep ze klein als een spinnende poes. In
weer nieuwe
rug.
nieuwe beelden
beelden aan,
aan, die
die rtllink;es
rillinkjes deden
deden kruipen langs
langs haar rug.
Het leek
leek wel
wel of
of ze
ze aanzeefden
aanzeefden op
op de
de loome
loome schemerige
schemerige stilte,
stilte, buiten
buiten
haar willen om,
om, of
of ze
ze enkel
enkel ze
ze te
te volgen
volgen hoefde:
hoefde:
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Weer de zee, maar
maar nu niet
niet de
de blauwe,
blauwe, zon-verglansde.
zon-verglansde. Ze
Zeheeft
heeftde
de
aangenomen van
k houdt
kleur aangenomen
van het
hetavondgrauw,
avondgrauw,dat
datalles
alleszoo
zoowonderlij
wonderlijk
houdt
omdonst, ze zou
zou nauwelijks
nauwelijks te
te onderscheiden
onderscheiden zijn,
zijn, als
als niet
niet de
desmalle
smalle
verried die
die groen glorend, haast
schuimstrook haar
haar verried
haast zonder geruisch,
geruisch,
zich omkrult naar het natte strand.
De
vloed komt
komt op.
op. Het
Hetwater
waterplast
plastlangs
langs de
devisschersboot,
visschersboot,waarvan
waarvan
De vloed
de romp donker opbrokt in het rondom
donrondom vlakke.
vlakke. Die romp is het donkerste van
van alles, donkerder dan zee en
kerste
en strand
strand en
en duinen,
duinen,donkerder
donkerder
dan
avondhemel, waarin
waarin aan
aan den
den einder
einder nog
nogeen
eenzwakke
zwakkeschijn
schijn
dan de avondhemel,
dat door gebrek
gebrek aan
aan voedsel dooven
dooven moet.
moet.
vergloeit, als van een vuur dat
het wonder
wonder gebeuren....
gebeuren •••• Minne
Minneweet
weethet,
het,zonder
zonder
Dezen avond
avond zal het
er over te denken,
denken, zooals
zooals ze
ze weet
weetdat
dathet
hetthijm
thijmbedwelmend
bedwelmendgeurt,
geurt,
zonder dat ze zichzelve
zichzelve behoeft
behoeft te
te zeggen:
zeggen:het
hetthijm,
thijm geurt!
geurt! Ze
Ze isis stil
stil
in de
de luidruchtigheid
luidruchtigheid van
van de
de andere
andere pensiongasten,
pensiongasten, een
een angstige
angstige en
en
toch zalige beklemming houdt
houdt haar
haar keel
keel genepen.
genepen. Aldoor
Aldoor isishij
hij naast
naast
met geplas
geplas van voeten in het
het aanspoelend
aanspoelend vloedvloedhaar.
haar. En
En nu
nu ze
ze allen
allen met
water dat
dat tintelend
tintelend gouden
gouden vonken
vonken verspat,
vers pat, klein
klein joelend
joelend in
in de
de wijde
wijde
opnieuw
eenzaamheid, de visschersschuit hebben beklommen,
beklommen, voelt
voelt ze opnieuw
Waarom beseft
beseft ze
ze onomstooin het duister zijn nabije aanwezigheid. Waarom
onomstootelij k,
omdat zijn
zijn handen
handenhaar
haar een
een oogenoogenk, dat
dat hij
hij van
van haar
haar houdt,
houdt, enkel omdat
boot••••?
blik hebben omvat in het tillen op de boot....?
Beneden, met een bons, werd
werd de
de voordeur
voordeur toegeslagen,
toegeslagen, harde
hardestapstapkwamen langs de treden. Minne
Minne schrikte
schrikteer
er opeens
opeensheelemaal
heelemaalvan
van
pen kwamen
wakker, ze
ze nam
nam het boek op, omdat
wakker,
omdat ze
ze wist
wist hoe
hoe een
eenhekel
hekelJack
Jackaan
aan
"lummelen"
had,zooais
zooals-hij
uitdrukte. Met een glimlach lei ze het
„lummelen" had,
-hij het uitdrukte.
neer, het was immers veel te donker om te
te lezen!
lezen! Nell
Nell had
had zeker
zeker ook
ook
zitten soezen,
soezen, dacht
dacht ze
ze vaag,
vaag, in
in de
de schemering
schemering speurde
speurde ze
ze naar
naar de uituitdrukking op haar zustees
zuster's gezicht.
2;ijbeneden
benedenzich
zichdaardaar- Stamp toch niet
niet zoo
zoo door
door huis,
huis,jeje weet
weethoe
hoezij
over later beklaagt!
beklaagt!
stem klonk
klonk scherp,
scherp,vervaard
vervaard zochten
zochten Minne's
Minne'soogen
oogenJack's
Jack's
Nell's stem
athletengestalte,
die de
de deuropening
deuropeningvulde.
vulde.Eer
Eerhij
hijantwoordde,
antwoordde,draaidraaiathletengestalte, die
de hij het elektrische
elektrische op,
op, pruttelend
pruttelend hoe
hoe iemand
iemand ter
ter wereld
wereld iets
iets kon
kon
Dan verklaarde
verklaarde hij
hij met
met klem,
klem,dat
dat
zoo'n aardsduisternis!
aardsduisternis! Dan
uitvoeren in zoo'n
hij nu eenmaal geen
geen kanarievogeltje
kanarievogeltje was
was dat
dat naar
naar boven
bovenvloog,
vloog,dat
datzijn
zijn
om; den
den ganschen
ganschen dag
dag op
op oudewijvenkuren
oudewijvenkurente
te
hoofd er niet naar stond om
letten. Doch
Doch op
opeen
eenblik
blikvan
vanNell
Nellsloot
sloothij
hijtoch
tochzeer
zeerbehoedzaam
behoedzaamde
de
deur.
met al
al zijn
zijn kracht,
kracht, overwoog
overwoog Minne
Minne vermaakt.
Wat is hij goedig,
goedig, met
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aa,n, hoe
hoe kwalijk
kwalijk Dolf
Dolf haar zoo'n
zoo'n bevelenden
bevelenden toon in
in het
het
Ze dacht er aan,
hebben. Die
Die liet
lietniet
nietmet
metzich
zichspespebijzijn van anderen zou genomen hebben.
toch was
was hij
hij lang
lang zoo
zoo sterk
ster k niet
nietals
als Jack.
Jack.
len, en toch
Haar oogen streken
streken zoekend
zoekend langs
langs zijn
zijn gestalte,
gestalte, zijn
zijn breede
breedeschouschouen gespierde
gespierde polsen,
polsen, een
een begeerte
begeerte beving
beving haar,
haar, door
door hem
hem tete
ders en
worden
worden aangeraakt,
aangeraakt, door die
die krachtige
krachtige armen
armen omvat
omvat teteworden....
worden ••••
bleef haar
haar dat
dat bij,
bij, ze
ze moest
moest zich
zich beheerschen
beheerschenom
om hem
hem
Heel den avond bleef
Ult te
te lokken.
lokken.
niet uit
Later, in
in haar
haar kamer,
kamer,kon
konze
ze den
denslaap
slaapniet
nietvatten.
vatten.Ze
Zewoelde
woeldezich
zich
ze dwong
dwong zich
ûchaan
aanDolf
Dolfte te
denken,
haarnunutoch
tochwel
welspoespoeom, ze
denken,
diediehaar
.... Doch het
het oproepen
oproepen van
van zijn
zijn naam
naam schonk
schonk geen
geen rust,
rust,
dig halen zou
zou....
eer leek een kilte erdoor
erdoor op
op haar'
haaf neer te zinken,
zinken, als
als bij de herinnering
herinnering
aan wat dood en voorbij zou wezen. Wanhopig bekende
bekende ze
ze zich,
zich, hoe
hoe
zijn beeld
beeld verbleekte
verbleekte en
en terugweek,
terugweek, elken
elken nieuwen
nieuwen dag,
dag, terwijl
terwijl ze
uur dat
dat nader
nadervoerde
voerdetot
tot
zichzelve groeien voelde in levensliefde ieder uur
ke lente.
lente,
de eindelij
eindelijke
(Wordt
vervolgd.)
(Wordt vervolgd,)
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II.
Il.
ze, verheugd en zij
't Moet
tt
Moet mooi
mooi weer
weer zijn!
zijn! zei
zei ze
uit.
zij sprong het bed uit.
Huiverend in haar dunne
dunne nachthemd
nachthemd liep
liep zij
zij naar
naar het
hetraam
raamen
enkeek
keek
door een kier
kier der
der gordijn
gordijn naar
naarbuiten.
buiten.Een
Eenlichtblauwe
lichtblauweherfsthemel
herfstherpel
vol
als voortgedreven
voortgedreven door
door een
een onzichtonzichtvol blanke schapenwolken die als
baren herder
herder langzaam
langzaam de
deblauwe
blauwehemel-weiden
hemel-weidenafgraasden.
afgraasden.
Zij begon'
zich ijverig
ijverig te
te wasschen.
wasschen. Frotteerde de
Zij
begon'zich
de ivoorwitte
ivoorwitte huid
huid
tot ze
ze roserood
roserood gloeide.
gloeide. Besprenkelde
Besprenkelde zich
zich met
met een
eengeurwater
geurwateren
en
toen langzaam
langzaam met overleg. Zij was luchthartig
kleedde zich toen
luchthartigen
enblij
blij
gestemd als een kind dat
dat een
eenfeest
Klanken trillend
trillendvan
van
feest tegemoet ijlt. Klanken
haar op
op. Soms
Soms kirde
kirde zij
zij als
als
vreugde borrelden klaar
klaar als
als welwater
welwater in haar
een behaagzieke duif die zich oppoetst
oppoetst voor
voor den
den doffer.
doffer. Zoo
Zoo moet
moethij
hij
mij zien en liefhebben
liefhebben zei
zei ze
ze lachend
lachend tegen
tegenden
denspiegel.
spiegel.
Toen trok ze
ze de
de gordijn
gordijn hoog
hoog op,
op, om
om de
dezonstralen
zonstralen als
als gouden
gouden
garven binnen te halen
halen. Hoe
Hoe zorgeloos
zorgeloos vroolij
vroolijkk sierde
winsierde de roode wingerd de witte
witte gevels
gevels waarin
waarin de
de hemelsblauwe
hemelsblauwe en
en grasgroene
grasgroene poorten
poorten
en deuren schaterend
schaterend lachten
lachten. Hoe dansten
dansten de
de sneeuwblanke
sneeuwblanke geitjes
geitjes
op de goudgroene
rhythmisch geklepper
geklepper
goudgroeve weitjes. Zij
Zij luisterde
luisterde naar het rhythmisch
in haar
haar slanke
slanke
der vlegels
vlegels op
dorschvloeren en voelde
voelde een lust
lust in
op de dorschvloeren
rechte beenen
been en trillen om
om op
op dien
dien maatslag
maatslag te
te dansen.
dansen.
de zon
zon
Minuten lang bleef ze besluiteloos
besluiteloos voor
voor het open raam in de
staan als
alsbevreesd
bevreesdom
ommet
metdedewerkelij
werkelijkheid
kheiddie
diesnakkend
snakkendnaar
naar daden
daden
inberoering
beroering te
te komen.
komen.
achter haar stond in
Zij wilde het zuivere evenwicht
evenwicht van haar
haar verheugde
verheugde ziel
ziel door
doorgeen
geen
Kon ze nu zoo den dag en haar geest aan banden
banden
ademtocht verstoren
verstoren. Kon
leggen.
de zonnebloemen,
zonnebloemen, naar
naar honing
honing geurde
geurde de
de
leggen. Hoe
Hoe zoet riekten de
heide.
heide,
Naar Henk! op
op dezen
dezen koelen
koelen zonnigen
zonnigen herfstdag.
herfstdag.
Die gedachte sluimerde zoetjes
zoetjes glimlachend
glimlachend als
als een slapend kind.
kind.
Geen
hartstocht benevelde
benevelde haar
haar geest.
geest.Een
Eengelukzalig
gelukzaligverlangen
verlangen
Geen hartstocht
alleen beurde haar ziel
ziel vogelvrij
vogelvrij naar het
het azuur
azuurder
derhemelen.
hemelen.
.

.
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Schuw blikte ze in
in haar
haar slaapkamer.
slaapkamer. Daar
Daarlagen
lagende
deverfomfaaide
verfomfaaide
lusten begraven.
begraven. Snel verliet
verliet ze
Toen ze
ze de
de deur
deurwilde
wilde
ze het vertrek. Toen
sluiten tredend
in de
dekoel
koelblauwe
blauwe gang
gang met
met de
dehooge
hooge glad
glad witte
witte
sluiten
tredend in
zijde
dezon
zonachterliet
achterlieten
enduwde
duwdedaarom
daaromwijdwijdwanden bedacht
bedachtze
zedat
datzij
donker te
te laten
laten schijnen.
schijnen.
open de deur om
om ook
ook 't licht in het donker
lIl.

In den trein
trein overdacht
overdacht zij
zij nog
nog eens
eens vluchtig
vluchtig de
de gebeurtenissen
gebeurtenissen der
der
overtuigd dat
datzij
zij met
metheel
heelhaar
haarwil
wilde
devoorop
voorop
laatste dagen. Zij was nu overtuigd
gezette daad volbracht.
volbracht. Soms
Soms leek
leek het
hethaar
haarwel
weltoe
toeof
ofde
debloedwarme
bloedwarme
zij nog
nog krachtiger
krachtigerdaarop
daarop
sensatie
was maar
maar dan
danvoelde
voelde zij
sensatie reeds
reeds dood was
het heftige
heftige verlangen naar Henk's
Henk's nabijheid.
nabijheid.
Dit groote
groote en blijde
blijde verlangen
verlangen stemde haar
haar rustig.
rustig.
Zij kocht aan een
een station
station waar
waar de
de trein
trein stopte
stopte een
eneen
een
Zij
een „Woche"
"Woche tten
zij tetelezen
lezenals
als was
was ze
ze
nummer van de „Simplicissimus."
"Simplicissimus:'Kalm
Kalmbegon
begonzij
kostte,
op weg naar een familie-lid
familie-lid èn
en wilde zij
zij den
den tijd die de lange rit kostte,
oolijk verschalken.
Los
begeerte, de
de geest
geest blij
blij maar
maar koel
koel beheerscht,
beheerscht, haar
haar
Los van elke begeerte,
gansche
bedwang, stapte ze
ze een
een beetje
beetje overmoedig
overmoedig den
den
gansche lichaam
lichaam in
in bedwang,
die nerveus
nerveus en trillend deze
deze minuut
minuutverbeid
verbeid
treinwagen
treinwagen uit.
uit. Henk die
had,
snelde op haar
haar toe.
toe. Zoende
Zoende haar
haarenenstotterde
stotterdewelkomstwelkomsthad, snelde
••••
woorden
woorden....
-— Natascha!
Natascha! wat
dat je
je gekomen
gekomen bent.
bent. Lieveling,
Lieveling, wat
wat
wat ben ik blij dat
zie je er om te
•.• :'
te stelen
stelen uit.
uit. Schat
Schat...."
-— Doe
eens 'n beetje
als een getrouwd
getrouwd man,
man, zei
zei Natascha
Natascha
beetje als
Doe nu eens
vanmijn
mijnvalies.
valies.Waar
Waarlogeer
logeerje?
je?
lachend. Hier is 't reçu
rqu van
Henk riep den hotelportier,
hotelportier, gaf
gaf hem het
het reçu
reçu en
en stapte
stapte toen
toen met
met
auto. Hij
Hij voelde
voelde zich
zich nog
nog altijd
altijd prikkelbaar en opge-7
opge-:Natascha in een auto.
wonden. Schuw keek hij telkens naar voorbijgangers, 'n beetje ver-wonde.Schukijtlnsarvobge,'tjvrontrust of ze hem zouden herkennen.
her kennen. Hij
Hij probeerde
probeerde zijn
zijn zenuwen
zenuwen te
te
d~enals
als
bedwingen door
praten en
eneven
evengewoon
gewoon tetedoen
bedwingen
door luidruchtig
luidruchtig te praten
de leeren
leeren kussens,
kussens, glimlachend
glimlachend korte
korte
Natascha die weggeleund
weggeleund in de
Natascha
rake antwoorden gaf. Zij voelde zich thuis in
in de
de wereldstad.
wereldstad. Rustig
Rustig
blikten haar oogen
oogen rechts en links van den
den voortsuizenden
voortsuizenden wagen,
wagen,
naar het drukke
drukke verkeer
ver keeren
enhet
hetdringend
dringendgewoel
gewoelder
derwandelaars
wandelaarsop
opde
de
Henkkeek
keekhaar
haarverwonderd
verwonderden
enbewonderend
bewonderendaan.
aan.
breede trottoirs. Henk
Hoe kwam
kwam zij
zij aan dat
dat koninklijke
koninklijkephlegm.a?
phlegma?
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ruime serre
serre van het groote hotel de lunch gebruikt.
gebruikt.
Zij hadden
hadden in de ruime
Gelachen
gebabbeld als een
een gelukkig
gelukkig gehuwd
gehuwd paar,
paar, dat
dat elkaar
elkaar
Gelachen en
en gebabbeld
wekenlang niet gesproken had
had.. Maar soms verried een enkele blik de
z;ij beiden
beidenverborgen
verborgenhielden.
hielden.
strakke
spanning van
van eene
eene gedachte
gedachtedie
diezij
strakke spanning
zij steeds
steeds aan
aan elkander
elkander gegeZij spraken
spraken over
over de
de lange
lange weken
weken waarin
waarin zij
dacht hadden
hadden zonder
zonder den
denmoed
moedtetebezitten
bezittenom
omteteschrijven,
schrijven,totdat
totdatNaNatascha
eindelijk het
stilzwijgen had
verbroken. Een
de twee
twee
tascha eindelijk
het stilzwijgen
had verbroken.
Een van de
•••• en
en waarom
waarom zou
zou zzijij de
de eerste
eerste niet
niet
moest toch over de·brugkomen
de brug komen....
zijn?
Henk
vertelde hoe
hoe zwaar
zwaar hij
hïj die
die scheiding
scheiding had
had gedragen.
gedragen. Dagindag
Henk vertelde
Dag in dag
uit had
had hij
hij met
met haar
haarbeeld
beeldvoor
vooroogen
oogengeleefd,
geleefd,als
alseen
eenkluizenaar
kluizenaarininde
de
ziedende branding der
ziedende
der wereldstad.
wereldstad.
Soms glimlachte zij
spottend,of
ofvroeg
vroeg ze
ze ironisch
ironisch of
of hij
hij al
al
zij 'n beetje spottend,
in den
den
zijn vrienden
vrienden en
en lieve vriendinnen
en alle
alle wereldsche
wereldsche vermaken
vermaken in
vriendinnen en
steek had gelaten.
gelaten. Hij lette
lette amper
amper op
op haar
haar schertsender
schertsendentoon.
toon.Zijn
Zijn
oogen
haar schoone
schoone uiterlijkheid,
uiterlij kheid, zijn
zijn blikken
blikken
oogen verlustigden
verlustigden zich
zich in haar
streelden
fijne gevoelige
gevoelige vingertoppen
vingertoppen langs
langs de gladde
gladde zwarte
zwarte
streelden als fijne
haren, de zijzachte
zij zachte krulletjes in den blanken
blanken hals,
hals, de
de dunne
dunnecrepe
crepede
de
chine blouse waarin de harde ronde borsten zich zuiver
zuiver afteekenden.
afteekenden.
Hij observeerde hoe zij at en dronk
dronk hoe
hoe zij
zij vluchtig
vluchtig de
de servet
servet langs
langs de
de
ve~gde, hoe zij reet
met de
de droomerige
droomerigeverliefde
verliefdeoogen
oogennaar
naarhet
hetnat
nat
lippen
lippen veegde,
tuurde of
of naar
naar de
de vreemdelingen
vreemdelingen keek
keekdie
dieals
als hongehongegespoten gazon tuurde
Henk
rige spreeuwen telkens de
de nieuwe
nieuwe volle
volle schotels
schotels begluurden.
begluurden. Henk
zag hoe zij zich hiel
hiêr als
als overal
overal thuis
thuis voelde.
voelde. Een
Eengrenzenlooze
grenzenlooze onveronverschilligheid voor de omgeving
vrije lach,
lacht
omgeving kenmerkte haar gebaar, haar vrije
zat een
een spottende
spottende
de blik waarmee
waarmee zij iedereen en alles
alles aanzag.
aanzag. Er zat
het
vrijheid in de manier waarop zij leunend met
met den
den elboog
elboog op tafel, het
slanke bovenlijf ver voorover boog. Voor haar bestond
bestond Henk
Henkalleen.
alleen.
ze mooi,
mooi, verleidelijk
verleidelijk mooi was. Maar de
de bewonderende
bewonderende
Zij wist dat ze
ze niet,
niet,voelde
voeldeze
zeniet.
niet.Henk
Henkzag
zagzezeen
enzeze
blikken van
van de
de mannen
mannenzag
zagze
blikken
wekten soms zijn
zijn jaloerschheid
jaloerschheid weer
weer op.
op.
--- Ben
Benjejena
naonze
onzescheiding
scheidingnog
noghier
hiergeweest?
geweest?vroeg
vroeghij.
hij.
nadenkend over
overzijn
zijnonverwachte
onverwachte vraag.
vraag..
- Ja,Ze1
Ja, zei ze
ze 'n oogenblik nadenkend
Ik heb 'n paar dagen bij de Fuldt's gelogeerd •••• Zij zweeg een oogen- Ikheb'npardgijFult'seord.ZijzwgnoeWordtme
me
blik hoorbaar zuchtend
zuchtend en
en vervolgde
vervolgde toen melancholiek: 't't Wordt
in dat
dat vreeselijke
vreeselijke dorp.
dorp. Vader
Vader reist
reistdag
dagin
indag
daguit.
uit.VrienVriensoms te bar in
den heb
heb ik er niet. Er
Er zijn
zijn dagen
dagen dat ik me doodelijk
doodelij k verveel....
vervee1. ••• Als ik
.
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t's
wel
poenachts niet
niet kan
kanslapen,
slapen,denk
denkikikerer
weleens
eensaan
aanom
om 'n'n paar poes nachts
nemen ....
ders te veel in te nemen....
wij over
over een
een nieuw
nieuwsisi-— Vrouwen babbelen
babbelen over
over zelfmoord
zelfmoordzooals
zooals wij
redeneeren, spotte Henk.
garetten merk
merkredeneeren,
Henk.
-— Daar heb je gelijk
gelijk in. Die
Die er
er zoo
zoo dikwijls
dikwijls over
over praten,
praten, worden
worden
meestal stokoud. Als ik er nu
nu aan
aan denk
denk zou
zou ik
ik 't ook doodzonde gemeestal
vonden hebben om er een eind
eind aan
aan te
te maken.
maken. Je weet te voren nooit
nooit
inde
detoetoewelk geluk je nog te wachten
wachten staat.
staat.Meisjes
Meisjeskij
kijken
niet ver
verin
ken niet
komst. Maar zij kunnen
kunnen ook
ook het
het geluk
geluk van 't't oogenblik
oogenblik tot
tot den
den bodem
bodem
genieten.... dat
dat kunnen
genieten....
kunnen jullie
jullie niet
niet., jullie
Jullie verlangt
verlangt altijd
altijd meer....
meer ....
-— Wij
lachend. Maar
Maartoen
toenweer
weerernstig
ernstig
Wij zijn gulzigaards, zei Henk lachend.
zoo ernstig nemen
nemen., Je
vervolgde hij
hij:: Kind! je moet al die dingen niet zoo
leeft maar éénmaal. Terugkomen doe je niet. Hoogstens in je kinde-leftmarén.Tugkoedjnit.Hs ekd••••, en
en die
die zijn
zijn er
er dan
dan dikwijls
dikwijls naar.
naar. Zelfmoord
Zelfmoord kun
kun je
je maar
maar één
één
ren
ren...
keer
goed doen. M'n
M'n vader
vader zou
zouzeggen:
zeggen: zonder
zonderappèl!
appèl! Geniet
Genietwat
wat
keer goed
leven....
meer van 't leven....
Hij probeerde luchtig
luchtig te schertsen,
schertsen, maar
maar zijn
zijn woorderi
woorden klonken hem
Al bij
bij de
de eerste
eerste begroeting
begroeting van
van dien
dien
zelf grof en bitter in de
de ooren.
ooren. Al
morgen
hij haar
haar zonderlinge
zonderlinge koelheid
koelheid doorvoeld.
doorvoeld. Er
Erging
ginggeen
geen
morgen had hij
bloed afgekoeld,
afgekoeld, haar
haar
wilde
uit. 't Was of haar bloed
wilde hartstocht van haar uit.
zinnen onrust gestild
gestild was.
was. Haar
Haar handdruk
handdrukwas
was ferm
ferm en
enkrachtig
krachtigals
als
Vtiotl een vriend.
vriend. Haar
Haarzoen
zoenliefelijk
liefelijk en
en hartelijk
hartelijkals
alsvan
vaneene
eenezuster.
zuster.
die van
Maar het
het heftig
heftigvrouwelijke
vrouwelijkezinnelijke,
zinnelijke,de
devleeschelij
vleeschelijke
de
ke begeerte, de
zucht om het
het lang
lang verlangde
verlangde te
te bevredigen,
bevredigen, alles
alles wat
wat hij
hij van
van en
enover
over
zij naar
naar
haar gefantaseerd
gefantaseerd had leek
leek verdwenen.
verdwenen. Glimlachend
Glimlachend keek
keek zij
zij dien
dien
alles, glimlachend ook naar hem. Voor iedereen en
en alles
alles had
had zij
innerlijke.n
dingen peinsde waaraan
waaraan haar
haar
innerlij ken stillen
stillen lach of haar ziel over d'ingen
denken geen
geen deel
deel had.
had. Hij
Hij bewonderde
bewonderdehaar
haarenenschrok
schroktegelij
tegelijk
voor
k voor
die pure schoonheid. Wat ging
ging er
er in
in haar
haargeest
geestom.
om.Waarover
Waarover dacht
dacht
peinzend de
de ruimte
ruimtein
inblikten.
blikten.
zij na wanneer haar vriendelijke
vriendelij ke oogen peinzend
en vol
vol
Welk geheimzinnig
geheimzinnig geluk
gelukbezielde
bezieldehaar
haar wanneer
wanneer zij
zij hem open en
oogen keek?
keek? Soms dacht hij
hij aan
aan zijn
zijn zuster,
zuster,
innig vertrouwen in de oogen
zijn moeder,
moeder, aan dat blanke
blanke stille
stille geluk
geluk van
van met
metdie
dietwee
tweegeliefde
geliefde
voelde hij
hij hoe
hoe 't schaamrood zijn wangen
wangen
wezens
wezens saam
saam te
te zijn. Dan voelde
kleurde;
en hij dorst
dorst haar,
haar,die
diein
in zoo
zoo naakte
naakte oprechtheid
oprechtheidvoor
voorhem
hemzat,
zat,
kleurde; en
in de
de koele
koele zielspiegels
zielspiegels te
te kij
kij ken. Hij
Hij worstelde
worstelde met
metdie
die
niet langer in
gedachten. Maar de
de wil
wil om
om haar
haar te
te bezitten,
bezitten,de
dewil
wilom
omhaar
haareindelijk
eindelij k
in de armen
armen te
te nemen,
nemen,verjoeg
verjoegalle
alle schijnschoone
schijnschoone bespiegelingen
bespiegelingen van
van
deugd en
en moraal,
moraal,van
vanzuivere
zuiveremoeder
moederen
enzusterliefde,
zusterliefde,van
vanbeheerbeheer-
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sching en ontzegging.
ontzegging. Zijn
Zijnlang
lang bedwongen
bedwongenerotische
erotischedriften
driftenlaaiden
laaiden
nog heftiger
heftiger op, nu
nu hij
hij haar
haar zoo
zoo koel
koel en
en kalm
kalm in
inhaar
haar gebenedijde
gebenedijde
Die zonderlinge
zonderlinge overgangen
overgangen in
inhaar
haar
schoonheid voor zich zag zitten. Die
karakterirriteerden
irriteerdenhem.
hem. ft't Was,
Was, of zij elk
karakter
elk oogenblik
oogenblik een
eenandere
andererol
rol
speelde.
nu niet
niet de
depreutsche
preutsche kloosterheilige
kloosterheilige uit?
uit? Deed
Deed ze
ze
speelde. Hing ze nu
niet als een klein
kiein vertrouwelijk
vertrouwelijk vriendinnetje
vriendinnetje dat
dat hart
hart en
en ziel
ziel aan
aan den
den
vriend
verpand heeft
haar kuischheid
kuischheid in een
een coffre-fort
coffre-fort bij
bij zich
zich
vriend verpand
heeft en haar
hij nu
nu toch
tocheens
eens
draagt?
hardop lachen. Daar moest hij
draagt? Hij
Hij moest
moest even hardop
een eind aan maken!
om
maken! Nu nog mooier. Waren zij hierheen gekomen om
elkaargedachtenraadsels
gedachtenraadsels
geven
vanhet
het leven
leven en
elkaar
opop
te te
geven
of of
omomvan
en de
de
zinnen te genieten?
genieten? Zou
Zou hij
hij nu
nu weer
weer onvoldaan
onvoldaan henen
henen gaan,
gaan, met
metdie
die
schroeiende begeerte in zijn hersens, in zijn
zijn lichaam
lichaam en bloed.
bloed. NimNimaltijd die zinsbegoochelende
mer voldaan, altijd
zinsbegoochelende fantasie
fantasie in
in zich
zichomdragen,
omdragen,
zonder
ziel zich
zich te
te kunnen
kunnenovergeven
overgevenaan
aan haar
haar die
die
zonder eens met hart en ziel
hem dagen en nachten
nachten vervolgd
vervolgd had?
had? Weer
Weer bekeek
bekeekhij
hij haar
haar zooals
zooals hij
hij
dien. stormnacht
voelde zijn lippen
lippen op
op de
de
haar
stormnacht gezien
gezien had.
had. Hij
Hij voelde
haar in dien
haren,
haren, op haar
wangen en schouders. Hij hield
haar wangen
hield die
die erotische
erotischepijnen
pijnen
uit, Zonderling
niet langer uit.
Zonderling dacht
dacht hij
hij kijkend
kijkend naar
naar de
de mannen
mannen en
en vrouvrouwen
aan vol
vol bedekte
bedekte tafels
tafels met
met wijnen
wijnen en
enlikeuren
likeurenzaten,
zaten,hoe
hoe
wen die aan
daar alien
allen zitten.
zitten. Zou
Zouer
ernu
nu
uiterlijk
uiterlij k kalm
kalmen
enbeheerscht
beheerscht die menschen
menschen daar
niemand zijn die met eendere
eendere gedachten
gedachten en
enwenschen
wenschenals
alshij
hij naar
naar zijn
zijn
buurvrouw
buurmeisje keek?
keek?·
buurvrouw of buurmeisje
denken. Klaar
Klaar en
en helder
helder als
alszondoorzondoorNatascha scheen aan niets te denken.
gleed als
als een
eenfijne
fijne
straald
straald vijverwater
vijverwater glansden
glansden haar
haar oogen.
oogen. 't Leven gleed
antieke communiedwaal tusschen hare
hare vingers.
vingers. Alle
Alle hartstocht
hartstochtleek
leek
overwonnen.
hoogste en diepste
diepste geluk
geluk bestond
bestond in
in deze
deze gelukgelukoverwonnen. Het
Het hoogste
zalige ontzegging, in deze
deze geestelijke
geestelij ke omhelzing
omhelzing in
indie
diewisseling
wisselingvan
van
blikken, de
de streelirig
streeling van
van het
het ingehouden
ingehouden gebaar.
gebaar. Zij
Zij verlangde
verlangde nu
nu
niets meer
meer dan
dan den
den heerlij
heerlij ken langen blauwen
blauwen herfstdag
herfstdag met
met Henk
Henk
saam te zijn. Zij genoot
genoot het
het oogenblik
oogenblikmet
metgeheel
geheelhaar
haarziel
zielen
enlichaam.
lichaam.
nogeen
eenwijle
wijleals
alsininafwachting
afwachtingaan
aande
delunchtafel
lunchtafel
Zoo bleven
bleven ze
ze nog
zitten. Een beetje
beetje besluiteloos
besluiteIoos en
en vaag
vaag overwegend
overwegend wat
wat ze
ze nu
nu met
met den
den
kostbaren
beginnen.
kostbaren tijd
tijd zouden beginnen.
klok-had
twee maal
ma..l geslagen.
geslagen.
De klok
had twee
Henk overlegde
overlegde op
op welke
welke onschuldige
onschuldige manier
manier hij
hijNatascha
Natascha.naar
naar
hun slaapkamer
slaapkamer kmi
nooden. Hij
Hij had
had een
eengroote
grootestruis
struiswijnroode
wijnroode
kon nooden.
een kristallen
kristallen vaas
vaas gezet,
gezet, daaraan
daaraan dacht
dacht hij
hij en
en wilde
wildehaar
haar
rozen
rozen in een
zoenen. Die
Die begeerte
begeerte liet
liet hem
hem niet
niet met
metrust,
rust.Zij
Zij leek
leekom
omzijn
zijn mond
mondte
te
trillen, in zijn oogen te
te glanzen.
glanzen. Natascha
Natascha deed
deed of
ofzij
zij niets
nietsbemerkte.
bemerkte.
,
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Zij tuurde rustig
rustig stil
stillachend
lachend naar
naarhet
hetzon
zonbeschenen
beschenengoudgroene
goudgroene
Zij
en lila
lila asters
asters stonden
stondenteteflonkeren.
flonkeren.
gazon, waarop purpere en
ikwou
woujejenog
nogeven
evende
dekamer
kamer
- Lieveling, vroeg Henk haperend,
haperend, ik
laten zien voor we de stad
stad ingaan.
ingaan.Als
Als ze
ze jeje niet
nietbevalt
bevaltkunnen
kunnenwe
wenog
nog
laten
een andere nemen.
nemen. Hij
Hij probeerde
probeerdedie
diewoorden
woordenargeloos
argelooseenvoudig
eenvoudigtete
zeggen, maar Natascha voelde er een
een bedoeling
bedoeling achter
achter schuilen.
schuilen.Zij
Zij
zeggen,
glimlachte sceptisch.
sceptisch •.
glimlachte
—
- Doe geen moeite, zei
zei ze.
ze. Die
Die kamer
kamerzal
zalwel
weigoed
goedzijn.
zijn.
Er klonk
klonk niets
niets ongewoons
ongewoons in haar stem en
en toch
toch meende
meende hij
hij plotseplotsemenschen die
die daar
daar zaten
zatenbelachelijk
belachelijkmaakte.
maakte.
ling dat zij hem voor alle menschen
Haar afwijzende woorden hitsten zijn nerveusheid op. Hij
Hij had
had 't'twel
wel
goed ingezien dat ze het kloosternonnetje
kloosternonnetje wilde
wilde spelen.
spelen. Hoe
Hoe nuffig
nuffigen
en
opstekende drift-bui
drift-bui
hoe flauw
flauw zedig.
zedig. Toch beheerschte hij nog zijn opstekende
en
vroeg
uiterlijk kalm:
en
vroeg
uiterlijk kalm: •
nu een
een pleizier
pleizier en
en ga
ga even mee. Ik
Ik heb
heb heel
heel mooie
mooie
-— Toe, doe me nu
bloemen' voor je
je gehaald.
gehaald.
bloemen
Liever straks,
straks, Henk.
- Liever
Henk. Die
Die kamer
kamer loopt
looptimmers
immers niet
nietweg?
weg?
woede kookte
kookte in
in hem op. Daar was het nu. Dat
Dat was
was
Een ziedende woede
zijn angst geweest en zijn zenuwachtigheid
zenuwachtigheid al
al die
die dagen.
dagen. Zij
Zij zou
zoumet
met
hem haar spel drijven. Niet doen wat hij van haar begeerde.
begeerde. Iedereen
Iedereen
alles
toestaan, maar
maar hem
hem niet.
niet. Hij
Hijkon
konmet
metzijn
zijnverlangens
verlangens stikken.
stikken.
alles toestaan,
Hij moest haar met
met geen
geen vinger
vinger aanraken.
aanraken.Zoo!
Zoo!nu
nuwist
wisthij
hijalles.
alles.Zij
Zij
Als in
in een
een maalstroom
maalstroom kolkten
kolktenzijn
zijn gedachgedachwilde van hem niets weten.
weten. Als
ten. Hij wilde gewoon spreken,
kon geen
geen woord uiten. Groffe
spreken, maar hij kon
hij haar
haar die
die in
in 't gezicht spuwen? Bij
Bij
woorden rispten in hem op.
op. Zou
Zou hij
oogenblikken
zag haar
haar alleen
alleen voor
voor zich
zich
oogenblikken vergat
vergat hij
hij waar hij was. Hij zag
en afwezig
afwezig als bestond hij
hij niet
niet meer.
meer. Onzinnig
Onzinnig
zitten, een beetje koel
koel en
woedend zei hij toen:
toen:
nu voor streken?
streken? Waarom
Waarom begin
beginje
je nu
nuweer
weer met
metdat
dat
-— Wat zijn dat nu
ruk in.
in.Nog
Nogeens:
eens:ga
gajejemee?
mee?
gejudas?
gejudas? Doe asjeblief wat ik zeg, of ik ruk
oogen keek
keek zij
zij Henk aan. Zoo
Met groote verbaasde oogen
Zoo had
had zij
zij hem
hem
nog nooit
welk recht
recht behandelde
behandelde hij
hij haar
haar zoo
zoo
nooit hooren spreken. Met welk
kon? Zij was bleek gegrof?
grof? Was
Was zij
zij een
een dienstmeid die hij bevelen kon?
schrokken; maar zelf bewust en vastberaden
vastberaden bleef
bleef zij
zij zitten.
zitten. Rustig
Rustig
keek
zei toen
toen schamper.
schamper.
keek ze
ze Henk aan en zei
-— Je vergeet met wie je spreekt,
spreekt, Henk!
Henk!
en
Hij
hitsen maar
maar die
die was
was al laf
laf en
Hij probeerde
probeerde zijn
zijn drift
drift nog
nog op
op te hitsen
angstig
weggekropen
als
een
hond
die
met
een
stok
gedreigd
wordt.
angstig weggekropen als een hond die
gedreigd wordt.
Nu zocht hij naar woorden
woorden om weer in 't'tgevlei
gevlei te
te komen.
komen.
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- JeJebent
benteen
eenwispelturig
wispelturigklein
kleinkind,
kind,zei
zeihij.
hij.Waarom
Waarommoet
moetjejejeje
-nu in
in godsnaam
godsnaam zoo
zoo aanstellen?
aanstellen?
nu
aan, zei ze ontstemd, Jij wind
ûchaan,zei
wind je
je op
op om
om niets
nietsen
ennog
nog
stelt zich
- Wie stelt
nu verwijt
verwijt je
je mij
mij dat
dat ik
ik wispelturig
wispelturig ben
benen
enme
meaanstel.
aanstel.
eens niets. En nu
zuchtte en
en zei
zei toen
toen apathisch:
apathisch: Laat
Laatdat
datgekibbel
gekibbelnou
nouuit
uitzijn.
zijn.We
We
Zij zuchtte
lijken
pleiz;ierreizigers.Plotseling
Plotselingbegon
begonzezetetelachen,
lachen,proes
pro es
lij
ken wel
wel tn
'n paar pleizierreizigers.
tend
tend om
om het
het beteuterd
beteuterdteleurgestelde
teleurgesteldegezicht
gezichtvan
vanHenk.
Henk.Kom
Komjongen!
jongen!
ingaan? Ik
Ik heb
hebzoo
zoo lang
lang in
indat
datstomme
stommedorp
dorpgezegezeWillen we de stad ingaan?
Hè! toe nou.
nou. Wees
Wees niet
niet boos.
boos. Wat
Wat vervelend!
vervelend! De
Dezon
zonduikelt,
duikelt,als
als
ten. Hè!
krijgen .... zij
zij tuurde
tuurde naar
naareen
eengrauwe
grauwewolk
wolkdie
die
we maar geen regen krijgen....
zonlicht onderschepte
onderschepte en
en de
de lichtflonkerende
lichtfl on kerendeserre
serrevaalbeschavaal beschahet zonlicht
duwde.
V.

Zij liepen als
als twee
twee verliefden
verliefden vereenzaamd
vereenzaamd tusschen
tusschen de
deduizende
duizende
ke spanEl' bestond
bestond geen
geen twist
twist en
en geen
geen strakke
strakkepijnlij
pijnlijke
spanvoorbijgangers. Er
Boven de gepleisterde
gepleisterde gevels
gevels stond de
de ijsblauwe
ijsblauwe diepe
diepe
ning meer.
meer. Boven
herfstheme1 met vlug voortzeilende
Door de
de frissche
frissche
herfsthemel
voortzeilende witte
witte wolken.
wolken. Door
lucht ketsten
ketsten de
de vinnige
vinnige geluiden
geluiden van
van het
het wereldstad
wereldstad rumoer
rumoerals
als het
het
daverend geraas van een dorpsharmonie. Opgewekt
Opgewekt en
en monter
monterstapstapmannen en
en vrouwen
vrouwen in
in vlugge
vlugge stappen
stappen voorbij,
voorbij, denderden
denderden de
de
ten mannen
gansche stad
stad leek
leek tete
zwaaiende
zwaaiende auto-bussen
auto-bussen langs
langs de
de trottoirs. De gansche
kleuren, in
in flitsend
flitsend lichten,
lichten,ininzwierig
zwierigschaduwgeschaduwgefeesten,
feesten, in dolle kleuren,
speel,
vlaggen die
vrouwen in bont
bont en
en
speel, met vlaggen
die klappend wapperden en vrouwen
fluweel, met étalages
étalages die
die flonkerden
flonkerdenvan
vankristal
kristalenennikkel
nikkelen
enzilver
zilverBegeWas feest!
feest! Ze
Ze gingen
gingen saam
saam en
en ze
ze lachten
lachtensaam.
saam.Bleven
Blevenstaan
staan
spiegel. 'ttt Was
voor breede vitrines
vitrines waarachter
waarachterverlèidelijk
verlèidelij kschoone
schoonezaken
zakenuitgestald
uitgestald
stonden.
Keurdende
destoffen
stoffenen
enkanten,
kanten,de
deopgedirkte
opgedir ktemannequins,
mannequins,de
de
stonden. Keurden
sierlijke hoeden met
antiquiteiten.
niet dure veertjes, het goud brokaat, de antiquiteiten.
Dit vonden
vonden ze beiden
beiden leelij
lee1ijkk en
en dat
dat beiden
beiden schoon.
schoon. Dit moesten zij bezitten
••••
wanneer
zij
••••
ze
spraken
de
woorden
niet uit,
uit. Lachten
Lachteneven
even
zitten....
zij.... spraken de woorden niet
tenpijnlijk en liepen vlug voorbij een winkel waarin groote bedden
bedden tentoon waren
toon
waren gesteld
gesteld met blauwzijden
blauwzijden overdek
overdek en
en luchtige
luchtige donzen
donzen
pluimen kussens.
kussens. Over trouwen wilde
wilde Henk niet spreken. Hij dorst
wel doen. Van
Van avond misschien of morgen. Nu
Nu
niet. Dat zou hij later wel
zoo
maar
verder
dwalen.
zoo
verder dwalen.
gezellig om
om zoo
zoo maar
maar wat
wat voort
voort teteslenteren?
slenteren? vroeg
vroeg
--- Vind
Vind jeje 'tttgezellig
Henk terwijl hij haar even
even dicht
dicht naar
naar zich
zich toetrok.
toetrok.
ze verheugd.
verheugd. Ik
Ikdoe
doeniets
nietsliever
liever dan
dan al
al die
die mooie
mooie dingen
--- Dol,
Dol,zei
zei ze
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bekijken
eentje verder
verder te
te
bekij ken en
en tusschen
tusschen zoo'n
zoo'n massa
massa menschen
menschen in
in m'n eentje
schuiven.
Watzal
~alik
ikblij
blij zijn
zijn
schuiven. Toen
Toen na
na een
eenpooze
poozezei
zeizezezuchtend:
zuchtend:- Wat
vader nu eindelijk
eindelij k eens uit dat vervelende
vervelende dorp trekt.
trekt. Je
Je kunt
kunterer
als vader
niet meer aarden wanneer
wanneer je
je het
het leven
leven van
vaneen
eengroote
grootestad
stadgenoten
genoten
hebt. Moeder
Moeder moest
moést naar
naarbuiten
buitenomdat
omdatze
zezoo
zoozwak
zwaken
enziekelijk
ziekelijkwas;
was;
dat enge
enge dorp
dorpgegemaar ik geloof da,t
dat ze van heimwee naar de stad in dat
storven is. Hou'
Hou' jij
jij erg
ergvan
vanjejemoeder?
moeder?vroeg
vroegze
zeplotseling.
plotseling.
storven
Henkdacht,
dacht,zou
zouikik
-— Heel erg,
erg, antwoordde
antwoordde hij. Zij zwegen beiden. Henk
ij'atascha
haarvoorstellen?
voorstellen? Zou
Zou moeder
moeder van
vanhaar
haarhouden?
houden?Wat
Wat
Wataschaaan
an haar
nu eens
eens tegenkwarn
tegenkwam:
zou zijn zuster Anne er
er van
van zeggen?
zeggen? Als hij die
die nu
met een man die
die precies
precies eender
eender deed
deed zooals
zooals hij
hij met
metNatascha,
Natascha.
Oej! riep
riep Natascha
Natascha uit. Wat staat er
-— Oej!
er een
een wind.
wind. Die
Dievervelende
vervelende
'n hoed kiepert
kiepert telkens
telkensoverstag.
overstag.Zouden
Zoudenwe
weregen
regenkrijgen?
krijgen?
schuit van "n
Dat zou
zou 'k nou toch zoo
zoo gemeen
gemeen vinden....
vinden ••••
-— Dan schieten we
we 'een
je nog
nog
"een bioscoop
bioscoopbinnen,
binnen, zei
zei Henk.
Henk. Moet je
boodschappen
bezorgen? vroeg
vroeg hij.
hij.
boodschappen voor
voor thuis bezorgen?
lachend. 't Is
zij hartelijk lachend.
Is of
of
-— Je bent om te kussen,
kussen, antwoordde zij
we onzen zilveren
rug hebben.
hebben.Wat
Watzul
zuljij
jij een
een
zilveren bruiloft al achter den rug
Ik zie
zie je
je de potten
potten al
al inspecteeren
inspecteeren en
en
kraan van 'n huisvader worden. Ik
kij ken waar
waar 'de
blijft ••••• Je
Je ziet
ziet er
er naar
naar uit
uit of
of
door het
het raam
raam kij
.de melkboer blijft.....
•••• Maar als wij...."
wij ••• :'
je alles
alles verschrikkelijk
verschrikkelij kininde
depuntjes
puntjes moet
moet hebben
hebben....
Ze hield plotseling stil. Daar
Daar wilde
wilde ze
ze niet
niet over
over spreken.
spreken. tt
't Leek wel
of zij zich
zich aanbood,
aanbood.
Maar Henk bemerkte
bemerkte haar
haar tweestrijd
tweestrijd niet.
niet. Hij
Hij lachte
lachte gul
gul en
enververheugde zich over de zorgelooze
zorgelooze oude vriendschap die nu
nu weer
weer tustusschen hen opleefde.
opleefde. tt
over allerlei
allerlei zwezwe't Was volmaakt overbodig om over
vend vage dingen te peinzen die van het tastbaar
tastbaarbije
bije geluk
geluk afleiden
afleiden en
en
ontstemden. Als zeebrand flakkerde zijn woeste begeerte in het dondonker van zijn denken.
denken. Alles
Alles waarover
waarover hij
hij maanden
maanden lang
lang gedacht
gedacht had
had
inzijn
zijngeest
geestgeploegd
geploegd had,
had, leek
leeknu
nueen
eengrauwe
grauwe
en dat diepe
diepe voren
voren in
zandwoestijn
vol distels
distelsen
enbrandnetels.
brandnetels.Zijn
Zijngiftige
giftigejaloerschheid,
jaloerschheid,
zandwoestijn vol
zijn erotische verlangen, zijn wanhoop en
en teleurstelling,
teleurstelling, het
het verlies
verlies
van zijn idealen, zijn kuische
kuische begeerte
begeerte naar
naar de
desmettelooze
smettelooze non,
non,zijn
zijn
zuivere jongensverliefdheid,
jongensverliefdheid, zijn
2;ijn geloof
geloof en wantrouwen,.
wantrouwen, alles lag diep
diep
ûjn hersens.
hersens. Hier,
Hier,voor
voor 'tttgrijpen
grijpen
begraven in de gesloten kameren
kameren van
van zijn
Deherinnering
herinneringvernietigde
vernietigde
lag het leven, het
het geluk,
geluk, het
hetevenwicht.
evenwicht. De
elk blij levensmoment. Je moest de kracht alleen bezitten om niet te
te
kunnen denken,
denken, den
den moed
moed om
om het
het onkruid
onkruidte
tewieden.
wieden. Alles
Alles werd vertroebeld
principes die
die van
van buiten
buitenkwamen
kwamen als
als
troebeld door begrippen en principes
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modder in een kristalklaren
kristalk1aren vijver.
vijver. Hier
Hierwas
was de
de alles
alles omvamende
omvamende harhartelij kevriendschap.
vriendschap. De
De aanraking van twee blije zielen en twee
telijke
twee ververliefde lichamen,
lichamen, kleur en geur en vorm.
om
liefde
vorm. Waren
Waren de
de gedachten
gedachten er
er om
die innerlij
ke en uiterlijke
uiterlij ke schoonheid
schoonheid te
te omstrikken
omstrikkendan
danmoesten
moestenzij
zij
innerlijke
als verstikkende klimplanten
klimplanten om
om stoere
stoere boomen
boomen worden
worden afgehakt
afgehakten
en
vernietigd
Als vacantie
vacantie vierende kinderen drentelden
drenteldenzij
zij verder,
verder,telkens
telkensafgeafgein hun
hun ziel
ziel
leid en telkens weer denkend aan het heerlijke
heerlijke feest dat in
.hoogtij
vierde
hoogtij vierde
Boven
straatvallei drongen
drongen de
de grauwe
grauwe wolken
wolken dichter
dichter
Boven de breede straatvallei
tegen elkaar. Een geel
geel valsch
valsch licht
licht teemde
teemde over
over de
de gepleisterde
gepleisterdegrijze
grijze
achter breede
breede winkelramen
winkelramen
huisgevels.
huisgevels. Het felle electrische schijnsel achter
kaatste
Het motregende.
motregende.
kaatste op de vocht-klamme trottoirs. Het
binnengaan; voel
voel je
je wat
wat voor
voor Kranzier?
Kranzlerr vroeg
vroeg
- Zullen we ergens binnengaan;
Henk.
Ik ben
ben bang
bang dat
datik
ikdaar
daareen
eenof
ofander
ander familielid
familielid tegen
tegen
- Liever niet. Ik
het lijf
lIjf loop. Die zitten daar
daar altijd
altijd te
te smouzen.
smouzen.
Teltschowr
-— Bij
Bij Teltschow?
-— Iets beters....
beters .... waar
waar 'n strijkje speelt.
in de
de lobby
lobby van
van Esplanade
Esplanade gaan.
gaan.
-— Laten we dan in
- Zalig, zei ze en haar
haar oogen
oogen lachten
lachten verheugd.
verheugd.
Dan snelden
snelden ze
ze over de Linden,
Linden,langs
langs den
den TierTierHenk
Henk riep een taxi. Dan
garten naar
naar de
de Bellevuestraat.
Bellevuestraat.
Natascha bestudeerde
bestudeerde zich
zich in den
den grooten
grooten spiegel
spiegel bij
bij de
de garderobe.
garderobe.
Zij schikte de haren
haren een
eenbeetje
beetjeonder
onderden
denzwierig
zwierigopgeslagen
opgeslagenhoedhoedrand, wreef
wreef dan met
met een
een poederlapje
poederlapje over
over haar
haarzacht
zachtrose
rosewangen,
wangen,
terwijl de dienstvrouw
dienstvrouw haar
haar beige
beige schoenen
schoenen kuisclite.
kuischte. Zij
Zij genoot
genootvan
van
grijze mantel
mantel lijnde
lijnde glad
glad langs
langs schouder
schouder en
en
haar evenbeeld.
evenbeeld. De teer grijze
vlakkelijnen
lijnenviel
vielde
derok
rok
borst en plooide
plooide fijn om
om taille
taille en
en heup.
heup. InInvlakke
Delichtgrijzeviltlichtgrijzeviltover de knieën
knieën tot
totaan
aanden
denrand
randder
derhooge
hoogelaarzen.
laarzen.De
hoed
gitzwarte reigerpennen
het zwarte
zwarte haar.
haar.
hoed met de gitzwarte
reigerpennen stond
stond vlot
vlot op het
de champagnekleurige
champagnekleurige blouse,
blouse, die laag
laag over
over
Verliefd
Verliefd keek
keek zij
zij naar de
de borst den
den ronden
ronden harden
hardenjongenshals
jongenshalsvrijliet.
vrijliet.
vroe.g Henk opspringend
opspringend uit
uit een
eenleeren
leeren
-— Ben
einddijk, vroeg
Ben je daar eindelijk,
~ete1.
zetel.

-— Je zegt niet eens hoe ik er uit
uit zie,
zie, pruilde
pruildezij.
zij.
heeft de
de spiegel
spiegel voor
voor mij
mij gedaan,
gedaan, antwoordde
antwoorddehij.
hij.Beeldig!
Beeldig!
- Dat heeft
Ik heb
heb 't'tgevoel
gevoel als
als 'n
'n conducteur
conducteur die
die het
hetkaartje
kaartjemag
magknippen
knippenvan
van
een mooie
mooie vrouw.
die manmanvrouw. Vriendelijk maar ongenaakbaar. Je moet die
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nen zien kijken!
kijken! Natuurlijk helsch
helsch jaloersch.
jaloers eh. Die zouden
zouden het beter
beter
doen.
Zoo, zei
zei ze
ze vroolijk.
vroolijk. Nu ben ik gepantserd. Laat
Laat ons
ons nou
nou gaan.
gaan.
-— Zoo,
Naast elkaar schreden ze door de ruime lobby;
lobby; Henk
Henkzoekend
zoekendnaar
naar
het liefdes
liefdes duet
duet uit
uit
een paar gemakkelijke zetels. De muziek speelde het
Pucini's Bohem,e.
Bohême. Het
slurpte thee,
thee, atatsandwiches
sandwiches
Het mondaine publiek siurpte
en gebak of onderhield
onderhield zich
zich zacht,
zacht, maar
maar keek
keekplots
plotsgeintrigeerd
geintrigeerdop
op
Was of hun
hun
naar die twee vrije gelukkig mooie
mooie menschen
menschen kinderen. 't't Was
laaiende liefde naar buiten
buiten sloeg.
sloeg. Hartstochtelijk
Hartstochtelijkzong
zongde
deeerste
eersteviool
viool
de muziekklaterde als
als een
een fonteinstraal
fonteinstraal neervallend
neervallend in
in een
eenmarmermarmerbekken. Henk
Henkzag
zag hoe
hoe de mannen
mannen de
de hoofden
hoofden bij
bij elkaar
elkaar staken
staken en
en het
het
bekken.
v~rstaan kon.
kon. Een
Een oberkellner
oberkellner
was of hij
hij hun geheimzinnig gefluister verstaan
en
liep vlug op hen
hen toe,
toe, bood
boodtwee
twee gemakkelijke
gemakkelijke leeren
leeren zetels
zetels aan
aan en
toefde nog een wijl voor de bestelling. Natascha
Natascha speelde
speelde achteloos
achteloos met
met
den langen gouden ketting en
en keek
keek vrij
vrij naar
naar de
de mannen
mannen die
die haar
haar bebewonderend gadesloegen. Henk
Henk merkte
mer kteal
al die blikken,
blikken, hoorde
hoorde het
hetstem
stem
gemurmel en zag hoe de dirigeerende
dirigeer ende eerste
eerste violist
violist pogingen
pogingen deed
deed om
om
Natascha's aandacht te trekken.
trekken. Zij
Zij lette
lette er
er niet
niet op
op en
en tuurde
tuurdede
demarmarineen
een
meren lobby
lobby in.
in. Een
Een rosse
rosse vrouw, melkblank
melkblankvan
van teint,
teint,gekleed
gekleedin
dofzwart
om de
de ronde
ronde schouders,
schouders,
dofzwart zijden
zijden japon,
japon, een roode vos bont om
rakelde
haar nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid op.
op.
rakelde haar
zij zacht.
zacht.
--- Ken
Kenjejedie
diemooie
mooievrouw,
vrouw, Henk?
Henk?vroeg
vroeg zij
haar wel
wel eens
eens ontmoet,
ontmoet, antwoordde
antwoordde hij.
hij. Kijk
Kijk haar
haar asjeasje-— Ik heb haar
blieft niet zoo
zoo aan.
aan. Je
Je doet
doetalsof
alsofjejevoor
vooreen
eenwinkel
winkelstaat.
staat.
zóó aangaapt, mopperde Natascha. WaarWaar-— Je bedoelt dat zij mij z66
om groet je haar niet
niet als
als je
je haar
haar kent?
kent? Ga
Ga haar
haareven
even begroeten.
begroeten. Zeg
Zeg
dat
mooi
vind't....zal
't zal
haar
zorgzijn
zijnhoe
hoe 't't
dat ik
ik'r'rverschrikkelijk
verschrikkelijk
mooi
haar
eeneen
zorg
dorp over haar denkt.
denkt. Waar
Waar heb
heb je
je haar
haar ontmoet?
ontmoet?
Voor Henk kon
kon antwoorden,
antwoorden, stapte
stapte een
een jonge
jonge man
man op
op hen
hentoe.
toe.Hij
Hij
deschoenhakken
schoenhakken
maakte
diepe buiging,
buiging, terwijl
terwijl hij
hij·klappend,
klappend de
maakte een diepe
l.ut naar
naarNatascha.
Natascha.
tegen elkaar sloeg.
sloeg. Dan stak hij zijn hand uit
stoor. Maar
Maar toen
toen ik
ik uuzag,
zag, kon
kon ik
ikhet
het
-— Ik vraag u excuus dat ik uu stoor.
verlangen
even te
te begroeten.
begroeten. Mag
Magikikmij
mijeven
even
verlangen niet weerstaan om u even
Luitenant von
von Stahl.
Stahl.Opnieuw
Opnieuw
aan u voorstellen, verzocht hij
hij Henk. Luitenant
klapten
lakschoenen. In
In kaarsrechte
kaarsrechte houding
houding bleef
bleefhij
hijstaan.
staan.
klapten de lakschoenen.
en boog
boog kortaf
kortaf zonder
~onder de
de hand
hand tetereiken.
reiken.
-— de Laeter, zei Henk en
De twee jonge mannen keken
keken elkaar
elkaar vorschend
vorschend vijandig
vijandig aan.
aan.
-— Ik hoop niet dat
dat ik
ik uu stoor?
stoor? vroeg hij. E
Blijft
1ijft u nog lang hier? Is u
gelogeerd? Hij
tot Natascha
Natascha die
die met
met'n'n
bij uw zuster gelogeerd?
Hij sprak nu direct tot
\.
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koelen glimlach haar gelaat maskerde.
maskerde. Zij
Zij lag
lag diep
diepin
inden
denleunstoel
leunstoelde
de
zij naar
naar de
dewoorden
woordenvan
van
geslagen. Vaag luisterde zij
beenen over elkaar geslagen.
den officier
officier en keek
keek bijna
bijna angstig
angstig naar
naar Henk
Henkdie
dieuiterlijk
uiterlijkvolmaakt
volmaakt
kalm een
een sigaret uit een goudblinkend étui
kalm
étui nam.
ham.
-— Tot weerziens
weerziens dan, wuifde
wuifde nog
nog met
met zijn
zijn eigeelkleurigen
eigeelkleurigen handhandschoen en verdween.
verdween.
Het strijkje speelde
speelde een
een wilde
wilde Hongaarsche wals
wals van Smetåna.
Smetána. De
De
eerste violist
die star
staren
en
violist tuurde
tuurde met dwepende oogen
oogen naar Natascha die
bleek naar den
den heengaanden
heengaanden man
man keek.
keek.
-— Waar heb je dien kwast
kwast ontmoet,
ontmoet, vroeg
vroeg Henk
Henk schamper.
schamper.
Bij de Fuldert's
Fuldert's antwoordde
antwoordde zij
zij timide.
timide.
-— Bij
-— En waar nog meer?
Die kerel
kerel
meer? zanikte
zanikte hij
hij tergend als een kind. Die
bevalt me niet. Hij inhaleerde
inhaleerde diep
diepde
derook
rookzijner
zijnersigaret.
sigaret.Als
Alseen
eenbijbijtend zuur
zuur voelde
voelde hij
hij zijn
zijn jaloerschheid
jaloerschheid invreten.
invreten. Wat
Wat isis dat
datvoor
voor tn
'n
kwast?
Natascha zweeg.
tuurden haar
haar angstige
angstige oogen
oogen de
de ruimte
ruimtein.
in.
zweeg. Strak
Strak tuurden
Zij
ver weg
weg komen,
komen, terwijl
terwijl luid
luid en
en heftig
heftig
Zij hoorde de muziek als van ver
Zij klemde
klemde de
dehanden
handen
Henk's woedende
woedende stem daartusschen
daartusschen klonk.
klonk. Zij
vast toe en sloot
sloot even
even de
dedwaas
dwaas gesperde
gesperdeoogen.
oogen.
blief, Henk. Ik
Ikwil
wilgeen
geen woord
woord nicer
meer hooren. Maak
-— Zwijg as je blief
as je blief geen scène
scène., Je spreekt zoo
zoo luid. Laat
Laat ons
ons maar
maar opstaan.
opstaan.
je je
misschien
nietniet
goed.
Hè?Heeft
Heeft
-— Ik ben
ben absoluut
absoluutkalm.
kalm.Voel
Voeljijjij
misschien
goed.
je zoo van
vaJ:1 streek
streek gemaakt?
gemaakt? IsIsdat
datde
delaatste
laatsteofofde
devoorvoordie oude kennis
kennis je
laatste van je aanbidders,
aanbidders, fluisterde
fluisterde hij
hij haar
haargiftig
giftigtoe.
toe.
Zij was opgestaan
opgestaan.. Een loom en mat gevoel
gevoel in de beenen deed haar
haar
ze die
diezwakheid
zwakheid en
bijna
terugvallen in
stoel. Toen
Toen overwon
overwon ze
bijna terugvallen
in den stoel.
stapte langzaam
langzaam met
met neergeslagen
neergeslagen oogleden
oogleden tusschen
tusschen de
de menschen
menschen
door, het hoofd
door"
hoofd vol
vol ziedende
ziedende geluiden.
geluiden.
Henk volgde
volgde haar uiterlijk
uiterlijk kalm
kalmen
enbeheerscht,
beheerscht,innerlijkgepijnigd
innerlijk gepijnigd
tt van 't
't hotel
hotel
door jaloerschheid
jaloerschheid en
en klemmende
klemmende angst.
angst. De
De "groom
„groom"
floot om een auto en gaf den bestuurder
bestuurder het
hethoteladres
hoteladresop.
op.
Beiden spraken geen woord. De
De auto
auto snelde
sneldeover
overhet
hetlichtkaatsenlichtkaatsende nat geregende
stralende
geregende asfalt.
asfalt. Zwart
Zwart en
en somber
somber doorschicht
doorschicht van fel stralende
in
booglampen
den pluisregen.
pluisregen. Auto's
Auto's slierden
slierdenin
booglampen lag
lag de
de Tiergarten in den
razend tempo voorbij.
voorbij. Het
Hetavondleven
avondleven der
derwereldstad
wereldstadbegon
begonals
alseen
een
reusachtige
werken.
reusachtige fabriek te werken.
Diep weggeleund
weggeleund in de
de kussens
kussens van
van den
denzacht
zachtverenden
verendenwagen
wagen
dacht Henk
Henk na
na over
over die
die stompzinnige
stompzinnige ontmoeting.
ontmoeting. Onmiddellijk
Onmiddellij khad
had
hij weer die snijdende pijn van jalousie en nijd voelen boren
boren door
door zijn
zijn

NARREN-LIEFDE

301
3°1

hersens. Hij probeerde nog
nog om aan andere dingen
dingen te
te denken
denken en
enzijn
zijn
woedende
een ander, wat
wat doet
doet
woedende argwaan
argwaantete onderdrukken.
onderdrukken. Of hij of een
er dat toe sprak hij zich moed in. Maar
Maar het
het beeld
beeldvan
van dien
dien ingebeelden
ingebeelden
gek stond zoo onverzettelijk voor hem, de indruk
indrukvan
van dien
dienman
manhitste
hitste
zoo hevig alle
dat geen
geen enkele
enkele uitvlucht
uitvluchtnoch
noch
alle antipathieën
antipathieën in hem op, dat
laffe berusting
berusting hem
hem troosten
troosten kon.
kon. Hij
Hij zou
zou 't nu
nu uitmaken.
uitmaken. Er
Er moest
moest
laffe
een eind komen aan die halfheid.
halfheid. Was hij dan
dan zoo'n
zoo'n slaaf
slaaf van
van zijn
zijn
hartstochten, zoo'n
hartstochten,
zoo'n knecht
knechtvan
vanzijn
zijnerotische
erotische fantasieën? Had hij geen
kracht om de ketting
ketting te
te verbrijzelen
verbrijzelen die
die hem
hemaan
aandie
diewufte
wuftevrouw
vrouwgegebonden
hield? Kon
Koner
ernog
nogeen
eenschijn
schijnvan
vanliefde
liefdebestaan
bestaanna
naalles
alleswat
wathij
hij
bonden hield?
nu
Wat was er van de gedroomde blanke
blanke bloesems
bloesems
nu van Natascha wist? Wat
in blauwe tuinen
tuinen overgebleven,
overgebleven, wat
wat van
van de
de donkere
donkerenachten
nachtenvol
volroode
roode
rozen? Zou hij nog ooit een woord van
liefde kunnen
kunnenstamelen
stamelen als
als hij
hij
yin liefde
hiaar kostelijke
kostelijke lichaam en haar zonderlinge
zonderlinge
wist dat zij elk deel van haar
ziel smadelijk aan voorbijgangers
voorbijgangers prijs
prijs had
hadgegeven?
gegeven?
Hij moest en zou er een
Ditwas
wasgeen
geen vreugde,
vreugde,
Hij
een eind
eind aan
aan maken.
maken. Dit
noch genot maar een
een pijnbank
pijnbank lijden.
lijden.
de auto
auto voor
voor het
het hotel.
hotel. Ze
Ze liepen
liepen door
door de
de hal
hal
Met een ruk stopte de
naar de lift. Op
Op de
de derde
derdeverhooging
verhoogingschreden
schredenze
zedoor
dooreen
eenlange
langegang.
gang.
h~t wollige
wollige dikkekleed.Tegen
dikkekleed.Tegen
Onhoorbaar
klonken de
de voetstappen
voetstappen op
op het
Onhoorbaar klonken
de gladde mahonie-bruine deuren glinsterde
glinsterde het
het electrisch
electrisch licht
lichtuit
uit
melkwitte peren.
peren.
deur. Daarop
Daarop traden
tradenze
zeinineen
eenkleine
kleinevestibule
vestibule
Henk opende een deur.
Hetwas
was een
een groote
groote modern
modern
toegang opende.
opende. Het
waarop een tweede deur
deur toegang
gemeubelde slaapkamer met een satijnig wit papier behangen,
behangen, waarwaarUit
zwart hout
hout ingelegde
ingelegde meubelen
meubelen opstonden.
opstonden. Uit
tegen lichtgele met zwart
een kristallen
kristallen kroon straalde een
een schijnsel
schijnsel op een
een groot
groot dubbel
dubbel bed
bed
eenenovalen
ovalenspiegel
spiegelvan
van
met rose zijden
zijden overtrek.
overtrek.Het
Hetlicht
lichtkaatste
kaatsteinineenen
met
een toilettafel. De geur
geur van
van een
eenstruis
struisroode
rooderozen
rozenzweefde
zweefdedoor
doorhet
het
vertrek dat
dat licht
lichtverwarmd
verwarmdwas.
was.
ruime vertrek
Gedachteloos trok
Natascha haar mantel uit,
uit, hing
hing dien
dien over
overeen
een
Gedachteloos
trok Natascha
zij met
met
dan haar
haarhoed
hoedaf.
af.Voor
Voorden
denspiegel
spiegel'streelde
streelde zij
stoelrug en zette dan
de doorschijnend rosa handen
handen de
de gladde
gladde haren,
haren, prutste
prutstewat
waten
enduwde
duwde
recht, streek
streekover
over de
de blouse
blouse en
enbleef
bleefdan
danna
navele
vele autoautoeen haarspeld recht,
bekijken.
matische gebaren hulpeloos naar haar figuur kij
ken. Maar plots bemer kte zij een kristallen
kriStallen vaas
vaas de fijne donker
donker roode
roode rozen
rozen die
die onder
onder
merkte
licht als
als druivenbloed
druivenbloed kleurden.
kleurden. Haastig
Haastig liep
liep zij
zij er op
op toe,
toe, kuste
kuste
het licht
de huid
huid zachte
zachte blaadjes,
blaadjes, snoof
snoof den
den ielen
ielen groenen
groenen geur
geur diep
diep op
op en
enzei
zei
toen met
met lieve
lieve vleiende stem:
stem:
LXXVII
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- Henk!
Henk! wat
wat zijn
zijn die
dieprachtig.
prachtig.
Hij
Hij stond
stondvoorover
voorovergebogen
gebogenbij
bijzijn
zijnlederen
lederenkoffer
kofferenendeed
deedalsof
alsofhik
h~
haar overredende fluweelige stem
stem niet
niet hoorde.
hoorde.
haar
- Henk,
Henk, zei
zei ze
zeiets
ietsluider
luiderterwijl
terwijlhaar
haar roode
roode lippen
lippen de
de rozen
rozen zoenzoenden,wat
watben
benjejetoch
tochstil.
stil.Wat
Wathindert
hindertjejenunuweer?
weer?JeJelijlijkt
weleen
eenpruipruiden,
kt wel
lend
lend kind....
kind.... Heeft
Heeftdedebooze
boozeman
manjejespeelgoed
speelgoedafgenomen?
afgenomen?spotte
spotteze.
~e.
Zij
Zij was
was op de
de chaise
chaise longue
longue gaan
gaan zitten.
zitten. Steunde
Steunde het
het hoofd
hoofd op
op de
de
dunne hand
hand de
de elboog
elboog in
in een
een kussen
kussen gedrukt.
gedrukt. Maar
Maar haar
Îlaaroogerg
oogen
slanke dunne
schuw angstig
angstig als
als van
van een
eenkind
kinddat
datslaag
slaagvreest.
vreest.
keken schuw
- Wie was die meneer?
meneer? vroeg Henk
Henk nijdig.
nijdig. Wat
Wat heeft
heeftdie
dieman
manmet
met
je totaal
kwijt raakte
raakte toen
toendie
die
jou uit te staan?
jou
staan? Hoe
Hoe komt 't't dat
datje
totaalde
de kluts kwijt
voor je
je stond?
stond?
luitenant plots voor
jou in 's's hemelsnaam
hemelsnaam schelen wie
wie of
ofmijn
mijn vrienden
vriendell
kan 't jou
- Wat kan
naar jouw
jouw vriendinnen?
vriendinnen?
zijn? Vraag ik naar
'n antwoord
antwoord met 'n
'n weervraag.
weervraag. ik
Ik verzoek
verzoek jeje Buidui- Je geeft weer 'n
delijkk op
antwoorden ••••
delij
op mijn vraag te antwoorden....
de rechter
rechter van
van instructie
instructie uithangen,
uithangen, zei
zeize
zesarrend.
sarrend.
- Ga je weer de
Ik geef
geefantwoord
antwoord zooais
zooals ik wil.
ik
- Zeg dan ronduit wie die
die vriettd
vrie~ is.
is. Een
Een luitenant
luitenantvan
vande
degarde,
garde,
"von" voor z'n naam....
naam .... en
en jij....
jij ...• de
de mooie
mooie dochter
dochter van David
een met „von"
David...•
zeggen •..• daar
daar steekt
steekt iets
iets achter.
achter. Ben
Benjejeweer
weerverliefd
verliefdgegedat wil wat zeggen....
weest?
Wanneer? Allang geleden?....
geleden? •.. nog
nogverliefd?
verliefd?
weest? Wanneer?
dochter van
van David
David
- Met welk recht
recht vraag
vraag je mij die dingen? Is de dochter
me
niet
ik
niet goed genoeg voor
voor zoo'n
zoo'n goudvink
goudvink van
van de
degarde?
garde? Kan
Kan
laten
doopen in het
het Tauf-Haus
Tauf-Haus des
des Westens,
Westens, zooals
zooals de
deFuldert's
Fulderes
laten doopen
gedaan
met een
een echten
echten huzaar
huzaar gehuwd....
gehuwd ••.• nog
nog
gedaan hebben.
hebben. Is Jenny niet met
Maar wat
wat maak
maak ik
ik me druk
druk
wel een
een van
van het doodskoppen regiment. Maar
over
Moet ik
ik mijn
mijn of
ofzijn
zijnadel
adelverdedigen?
verdedigen? Waarom
Waarom
over zoo'n luitenant. Moet
minachting over David's
David's dochter?
dochter? Ben jij
jij mismisspreek
spreek je
je met zoo'n minachting
vriend van me. Hij
Hij is
is een
een
schien
haar? •••• Stahl
schien te goed voor haar?.....
Stahl is een vriend
aardige
pedant als
als jij.
jij. Geen
Geenhoogvlieger;
hoogvlieger;maar
maar hij
hij
aardige jongen.
jongen. Niet zoo pedant
weet wat hij
hij wil. En dat weet
weet jij
jij niet. Jij
Jij speelt
speelt rechtertje,
rechtertje, schoolmeesschoolmeester.
komen? ••. Ze
Ze greep
greep tastend
tastend met
met
ter. Heb ik jou verzocht hierheen te komen?....
Laat
haar
met hooge
hooge stem: - Laat
haar handen
handen naar
naar het
het hoofd
hoofd en
en riep
riep boos met
toch dat eeuwige gewroet en gebodr.
geboor. Ik kan
kan 't niet uitstaan.
uitstaan. Elk genot
genot
vergal
vergal je
je me.
me. Ik kan niemand aanzien, of jij staat als
als 'n middernachtBen ik
ik daarvoor
daarvoor op jouw
jouw dwingen
dwingen
zendeling
een tractaatje
tractaat je gereed. Ben
zendeling met een
hierheen
daarvoor de kans loopen om door
door iederiederhierheen gekomen?
gekomen? Moet ik daarvoor
een
ken v. Stahl. Hij
Hij was
was mijn
mijn partner
partner op
een na
na gewezen
gewezen te worden?
worden? Ik ken
--
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de tennisbaan
tennisbaan bij
Fuldert's. Steekt
Steektdaar
daar iets
ietsbuitengewoons
buitengewoonsin?
in?
bij de Fuldert's.
Maar
••••• dàn
nog••••ben
benikikjou,
jou,jou
jourekenschap
rekenschapschuldig?
schuldig? Jij
Maar dan
dan nog
nog.....
din nog....
daden •••bentvrawodlij
bent verantwoordelijkk voor je zèlf.
zèlf. Speel rechter over je eigen daden...
En dan nog! Wat dan nog
nog als ik op 'n Zomerschenmiddag
verliefd
raak
Zornerschenmiddag
op een vlotten tennisspeler,
tennisspeler, die
die me
meniet
nietlastig
lastigvalt
valtmet
metallerlei
allerleivragen
vragen
waarmee hij
hij niet
niet en niemand iets te maken heeft....
waarmee
heeft ••••
Als oorvijgen
oorvijgen sloegen
Nasloegen de woorden der toomloos opgewonden NaHij voelde
voelde dat
dat zij
zij retht
reththad
hadom
omzoo
zoote
te spreken
spreken
tascha hem in 't gezicht.
gezicht. Hij
maar des
des te
te di~er
dieter kwetste
kwetste hem
hem de
de waarheid.
waarheid. Nu
Nu zij
zij zoo
zoo ongebonden
ongebonden
maar
sprak weerhield
weerhield niets
niets hem om even openlij
openlijk
haar af
af te rekenen.
sprak
k met haar
rekenen.
drangdwong
dwong hem
hem om
om nog weer te vragen:
Een onweerstaanbare
onweerstaanbare drang
vragen: —
Wie is hij en wat
wat is
is hij
hij voor
voor jou
jou geweest.
geweest. Hij
Hij zweeg
zweegechter
echterbang
bangzijn
zijn
woede los te
woede
te vieren.
vieren. Natascha
Natascha speurde
speurde zijn
zijn twijfel
twijfel en
en met
met geslepen
geslepen
overleg zeide zij:
overleg
zij:
„Heb jij
jij rechten op de dochter
dochter van David? Moet ik
ik er
er meneer
meneer
- "Heb
de Laeter misschien nog
nog dankbaar
dankbaar voor zijn dat hij mij de eer
eer heeft
heeft
aangedaan met
met hem op een
aangedaan
een hotelkamer
hotelkamer saam
saam te
te komen?
komen?
-— Je voelt je schuldig, zei
zei Henk.
Henk.Je
Jezoekt
zoektnaar
naar allerlei
allerlei uitvluchten
uitvluchten
om van mijn vraag af te komen.
komen. Je weet, dat
dat ik
ik meer
meer van
van je gehouden
je oogen
oogen leek
leekhet
het
heb dan van mezelf. Zonder
Zonder jou,
jou, zonder
zonder je
je stem
stem en
en je
dagen en
en weken
weken als
als een
een gek
gek
leven me galachtig
galachtig bitter,
bitter. Je weet, dat
dat ik dagen
tegen jouw fantoom gevochten
gevochtenheb.
heb.Elk
Elkuur
uurvan
vanden
dendag
dagstond
stondjejevoor
voor
ik je
je m.ond,
mond, je lichaam, voelde
voelde ik
ik je
je handen
handen langs
langs m'n
m'ngezicht
gezicht
me, zag
zag ik
streelen. Krankzinnig verliefd ben ik
ik geweest.
geweest.Als
Alseen
eenschooljongen
schooljongen
Als'n
kind heb
heb ik
ik gehuild
gehuild in
in m'n
m'n bed
bedomdat
omdat
heb ik je portret gekust. Als
'n kind
Ik heb
heb tegen
tegen dat
dat gevoel
gevoel gestreden,
gestreden,
je niet zoo rein was als m'n droom. Ik
dat gevoel om je
je in mijn
mijn armen
armen te
te nemen,
nemen, om
omelk
elkdeel
deelvan
vanjejelichaam
lichaam
bed
gesprongen
gepijnigd
enopopte bezitten.
bezitten. 's Nachts ben ik uit m'n
en bed gesprongen gepijnigd en
visioenen.En
Enterwijl
terwijlik
ikdaze
dazedwaas
dwaasde
debeker
bekermet
metalsem
alsem
geranseld door visioenen.
m'n
begeerte, uit
uit de
de wereld
wereld
op den
den bodem
bodem leegde,
leegde, vocht
vocht tegen
tegen m
tot op
n begeerte,
jijtennis
tennisen
en 'n
in den
den geest
geestmet
metjou
jousaam
saam te
tezijn,
zijn,speelde
speeldejij
vluchtte om in
luitenant maakte "propos
„propos galants." Ik ben
ben een
een gek!
gek! zei
zei hij
hij woedend,
woedend,
gek. Maar
Maar wat
wat heb
heb jij
jij van
van dat
dat krankzinnig
krankzinnigmooie
mooieinin
maar een eerlijke gek.
bloeiende liefde
liefde die
diein
injejewas?
was? Wat
Wat isis die
die
me gemaakt, en wat van de bloeiende
geweest? Een
Een tijdpasseering
tijdpasseering en
en op
op 't moment dat je met
man voor je geweest?
je vriend
vriend met
met 'n
'n
naar een rendez-vous trok lag je
dien aardigen jongen naar
om met
met z'n
z'nschoonste
schoonstelevensfantasie
levensfantasie't'tleven
levenvaarwel
vaarweltete
wapen gereed om
zeggen. Slet!
Slet!verdoemde
verdoemdeslet!
slet!huilde
huildehijhijwoedend.
woedend.Geef
Geefme
meantwoord!
antwoord!
zeggen.
die man
man voor
voor jejegeweest?
geweest?
Wat is die
'
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Hij trilde van opwinding,
Hij
opwinding. Zijn handen beefden
beE1fden als in koorts.
koorts. Een
Een
z;ijn hersens. Aschbleek
Aschbleekstond
stond
jaloerscnheid brandde als lillend metaal zijn
jaloerschheid
hij
midden der
der kamer,
kamer, de
de armen
armen over
over de
deborst
borstgekruist.
gekruist.Zijn
Zijn
hij in 't't midden
staalblauwe oogen
oogen groot
groot gespalkt
gelaat.
staalblauwe
gespalkt keken haar
haar vlak in 't't gelaat.
Nu moet
moet ik,
ik, nu
nuzal
zalikikliegen
liegenoverdacht
overdacht Natascha
Natascha snel.
snel. Maar
Maar zij
zij
z;ij over
over de
de sidderende
sidderende lippen.
lippen.Wat
Watisishij
hij
dprst
Geen woord
woord kreeg
kreeg zij
dorst niet. Geen
eerlijk en sterk dacht zij,
zij, maar
maar boog
boog het
het hoofd
hoofdom
omhem
hemniet
nietlanger
langeraan
aan
te zien.
z;ien. Hij zal me slaan. Ik zal huilen. Doch
Dochgeen
geenvrees
vrees, schokte
schoktedoor
door
haar
heur oogen
oogen die
die klaar
klaar en schitterend
schitterend
haar lenige
lenige leden en droog bleven heur
naar
perzische kleed.
kleed. Zij
Zij hoorde
hoorde
naar de
de vreemde lijnen tuurden van het perzische
endan
dan
het korte
korte precieze
precieze slagje van
van de
de empire
empire pendule
pendulezesmaal
zesmaalslaan
slaanen
tikten weer
weervlijtig
vlijtigde
de seconden
seconden de
de kamer
kamer in.
in. Ik moet
moet toch
toch iets
iets antanttikten
nooit meer
meer goed
goed op
op me
me worden
worden kloeg
kloeg een
een
woorden. Zou hij nu nooit, nooit
stem
niets meer?
meer? Waarom
Waarom blijft
blijft hij
hij
stem in haar. Waarom verwijt hij me nu niets
helsch woedend
woedend
daar
daar nu
nu staan
staan als
als de
de vrouw
vrouw van
van Loth.
Loth. Ik zal hem zoo helsch
maken
hij me dood slaat.
slaat. Dan ben
ben ik
ik van
van alles
alles af.
af. Wat
Wat 'n
'nstom
stom
maken tot
tot hij
die vervelende
vervelende Stahl
Stahl naar
naar ons toe
toe moest
moest komen.
komen.
toeval
dat nu juist die
toeval dat
Wat 'n onghijn. Ze
Ze zou
zoumaar
maar alles
alles vertellen.
vertellen. Hij
Hijwilde
wildelijden
lijdeninplaats
inplaats
feestvieren. Goed! zij
zij zou meehelpen. Hun
Hun liefde
liefde lag
lag nu
nu toch
tochals
als
van feestvieren.
een fijne
fijne eierschaal
eierschaal dunne
herstel
dunne schotel
schotel in
in duizend scherven,
scherven, aan
aan herstel
viel niet
niet meer
meer te
te denken.
denken.
nuweten,
weten,jongen?
jongen?vroeg
vroegzij
zij rustig.
rustig.
--- Wat
Watwil
wiljejenu
jou en
en dien
dien kwast
kwast geweest
geweest is.
is.
- Dat wat er tusschen jou
- Gewoon,
en keek
keek onschuldig
onschuldig naar
naar hem op.
Gewoon, zei ze en
hij nijdig. Gewoon!
Gewoon! wat
wat isisgewoon?
gewoon?
- Gewoon, herhaalde
herhaalde hij
---- Is je dat niet voldoende,
voldoende, vroeg
vroegze
zeschamper.
schamper.Wil
Wtlje
nogweten
weten hoe
hoe
je nog
heeft? Waar
Waar het gebeurd
gebeurd is?
is? Zal
Zal ik
ik jou
jou zijn
zijn adres
adres
vaak hij
hij mij
mij gezoend heeft?
opgeven? Henk! riep
riep ze
ze plotseling
plotselingwoedend
woedenduit.
uit.Waarom
Waarommartel
marteljejeme
me
nudat
datheerlij
heerlijke
waarvoor je
je alles...,
alle:; •••• alles
alles had
had
zoo? Is
Is dit
ditnu
ke samenzijn waarvoor
willen opofferen? Henk! ze was uit haar
haar half liggende houding
houdir~g opgeopgeik 't'thelpen
helpen dat
dat jij
jij van
van me
me
sprongen
Kon ik
sprongen en
en liep
liep snel
snel op hem toe. Kon
wegliep? Wist ik dat je ooit zou terugkomen? En
En toch
tochwas
wasjeje altijd bij
bij
me. Maar hoe! Ik wilde van je
je af zijn. Ik
Ik had
had me
me aan
aan duizend
duizendmannen
mannen
•••• om jou te vergeten...,
vergeten •••• om die
die gemeene
gemeene pijn
pijn uit
uit
kunnen
kunnen weggooien
weggooien....
m'n
kwijt te raken. Voel
Voel je
je dat
dat niet? Henk!
Henk! riep
riep ze
ze bijna
bijna smee
smeem n hersens kwijt
kend uit: zeg dan
dan toch wat!
wat! Sta daar
daar niet zoo stom.
stom. Scheld
Scheldme
memaar
maar
vervloek en
toe voelt.
voelt. Ik kon
kon niet
niet
uit •••• vervloek
uit...,
en vertrap
vertrap me
me als
als je er
er lust
lust toe
anders.
Ik heb me zelf
zelf niet
niet gemaakt.
gemaakt. 't't Leven
Leven zonder jou leek me zoo
zoo hopehope--
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loos leeg,
zelfmoord dacht....
dacht .... En
En jij
jij liet
liet me
leeg, dat
dat ik nacht op nacht aan zelfmoord
kalm aan
lotover.
over.Het
Hetavontuur
avontuurmet
metdat
datJoodsche
Joodschewicht
wichtwas
was wel
wel
aan m'n
en lot
Ie temps
temps!! En
En toen...
toen ••••, toen ben ik naar de
aardig geweest....
geweest .... pour tuer
tuer le
stad gekomen. "Unter
denLinden"
Linden"zag
zagikikjejevlak
vlaknaast
naastme
mepasseeren.
passeeren.
„tinter den
Ikzie
ziejullie
jullie
Je was met die rosse, die we in Esplanade
Esplanade gezien
gezien hebben.
hebben. Ik
hoed. Zij
Zij droeg
droeg
nog gaan. Zij was in 't wit met een grooten zwarten hoed.
zoo'n idioot
idioot klokparasolletje.
klokparasolletje.Nee!
Nee!schud
schudjejehoofd
hoofdniet.
niet.IkIkweet
weetwat
watI ik
k
zeg. U
je hoofd
hoofd niet.
niet. Je
Je
Ik heb
heb je
je gezien,
gezien, z;ei
zei Natascha
Natascha dreigend. Schud je
was verliefd op dat blonde wijf.
wijf. Zij zweeg een oogenblik om op adem
te komen.
komen. Mat
Mat en
enmismoedig
mismoedig vervolgde
vervolgde ze
ze toonloos:
toonloos: Toen
Toenkon
konalles
alles
me niets,
Ik heb
heb me
me geamuseerd
geamuseerd met
met de
de gal
gal in m'n
m'n
nie!s, niets meer
meer schelen.
schelen. Ik
mond. Geamuseerd!
Geamuseerd! grinnikte
vond je
je een
een groote
groote
grinnikte ze
ze verbitterd.
verbitterd. Ik vond
je daarvoor
daarvoor van
van mij wegloopen? Ik
Ikvond
lafbek, zei ze smalend. Moest
Moest je
vond
egoist. De
De martelaar
martelaarspelen.
spelen.Tawel!
Jawel!En
Ennu
nuwil
wiljejeweten
weten
je een gemeene egoist.
wat die Stahl voor me geweest
geweest is?
duim tegen
tegen den
den
is? Zij
Zij frikte
frikte met de duim
middenvinger dat
dat het
hetknalde
knaldeals
alseen
eencastagnetteslag.
castagnetteslag.Zooveel!
Zooveel! zei ze
Ba! kun
kun jeje daarnaar
daarnaarvragen?
vragen?Niets!
Niets!
met grenzenlooze
grenzenlooz,e minachting.
minachting. Ba!
niets! lucht en
en wasern.
wasem.
Henk kort
korten
en
-— Je hebt dan toch
toch maar
maar in
in zijn
zijn armen
armengelegen,
gelegen, zei
zei Henk
bits.
jou wat je
je met
met dat
datrosse
rosse wijf
wijfgedaan
gedaan hebt?
hebt?
-— En jij dan? Vraag ik jou
Ik heb
heb Stahl
Stahl nooit
nooitachterna
achternageloopen,
geloopen,zooals
zooals jij
jij die
dierosse.
rosse.
hebmet
metdie
dievrouw
vrouwnooit
nooit iets
iets uit
uittete
-— Je
Je liegt
liegt of je
je fantaseert.
fantaseert. Ik
a heb
staan gehad.
gehad. Nooit!
Nooit! Als
anders was
was zou ik
ik 't je eerlijk zeggen.
zeggen.
Als 't anders
te
- Mannen
altijd om de
de goddelijke
goddelijke rechtvaardige
rechtvaardige uit te
Mannen liegen
liegen altijd
kunnen hangen. Alleen desnoods om ons te kunnen
kunnen verwijten
verwijten dat
datwe
we
ik er
ermee
meebeginnen?
beginnen?Zal
Zal
slappe boetvaardige Magdalena's zijn. Wil
Wil ik
ik je op m'n
m'n knieën
knieën om
omvergiffenis
vergiffenis vragen?
vragen? Ze vroeg het zacht spotspottend met een
een mat
mat lachje
lachje om
om den
den rooden
rooden schoonen
schoonen mond.
mond. Ze
Ze dorst
dorst
Henk
niet meer
meerin
inde
deoogen
oogentetekij
kijken
diegeslagen
geslagen en
en stom
stomvoor
voorhaar
haar
Henk niet
ken die
stond.
Henk
Minuten vergingen
vergingen zoo.
zoo. Strak
Strak en pijnlijk spande de stilte. Henk
wist niet meer wat
wat hij wilde. Brokstukken van gedachten
gedachten wentelden
wentelden
zich als in een
een draaikol
draaikolkk door zijn brein. Een
Een zin
zinom
omzijn
zijnhopelooze
hopelooze
teleurstelling
bleven
teleurstelling een vorm te geven vond hij niet. Groffe woorden bleven
keel steken.
steken. Zijn
Zijn tong
tong lag
lag als
als leer
leer in
in zijn
zijn mond,
mond, zijn
zijn
hem in de droge keel
knieën
keek hij
hij versuft
versuft naar
naarNatascha
Nataschadie
dieweer
weer op
op de
knieën trilden. Toen keek
steunendop
opde
de knieën
chaise longue gaan zitten was. Met de elbogen steunend
't hoofd in de smalle witte handen gesteund, staarde
staarde ze lusteloos voor
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zich heen. Zoet meelijden welde in hem op. Hij
Hij gaf
gaf er zich moedeloos
moedeloos
aan
Krachteaan over.
over. Zijn strak
strak gespannen zenuwen ontspanden zich. Krachteloos en slap hingen
hingen zijn
zijn armen
armen neer.
Natascha,zei hij
hij mild
mild en
en vergevensgezind.
vergevensgezind.
-— Laten we niet spotten,
spotten,Natascha,zei
Ik begrijp
zelf. Ik
Ikben
benniet
nietbeter
beterdan
dande
de
begrijp nu
nu alles
alles veel
veel beter. Ik zie me zelf.
rest. Ik heb
heb je
je hierheen
hierheen gelokt.
gelokt. 't Is alles
mijn
schuld
en
mijn
veralles mijn schuld en mijn verIk heb
heb je
je begeerd,
begeerd, precies
precies als
als de
de anderen.
anderen. Mijn
Mijnlijf
lijf
vloekte ijdelheid. Ik
en mijn zinnen verlangden
verlangden naar
kon die hel niet
niet langer
langer uituitnaar jou.
jou. Ik
Ik kon
moest je
je bezitten,
bezitten, ik
ik moest
moest je
je zoenen.
zoenen.Hij
Hij zuchtte
zuchttezwaar.
zwaar.
houden. Ik moest
Ik voel nu pas hoe ploertig ik gehandeld heb. Maar
Maar nu is het
het uit;
uit; het
het
Ik wil
wil niet
nietdat
dat je
je over
over mij denkt als over die anderen. ik
Ik
moet uit zijn.
zijn. Ik
heb aan
zuster gedacht....
gedacht•••• aan
aan mijn moeder....
moeder ....
aan m'n
nfn zuster
met je preektoon,
preektoon, Henk!
Henk! zij
zij gilde
gilde de
de woorwoor-— Hou in godsnaam op met
stonden tranen
tranen in
in haar
haar oogen.
Laat dat,
dat, Henk!
Henk! Laat
Laat dat
dat in
in
den uit. Er stonden
oogen. Laat
ik kan
kan dat
datgefemel
gefemel niet
niet uitstaan. Moeder! schreide ze
ze hyshysJezusnaam! Ik
terisch. Laat
je moeder.
moeder. Ik
Ikweet
weetwat
watikikjejegedaan
gedaan
terisch.
Laat me met rust
rust met
met je
het). Ik wilde het
heb.
het zoo.
zoo. Ik
Ikmoest
moestmet
metjou
jousaam
saamzijn.
zijn.Het
Hetmoest
moestkomen.
komen.
•••• niet
•••• Ik
hou van
van je....
je•••• al
al
Spreek
Spreek niet
niet van
van berouw
berouw....
niet van
van schuld
schuld....
Ik hou
verliezen. Henk!
Henk! stop
stopmet
metdat
datgekwaak.
gekwaak.Wat
Watkan
kan
moest ik er alles bij verliezen.
bloedzooals
zooalsik,
ik,dan
dankan
kanzijzij't'tniet
niet
mij
Heeftzezebloed
mij jouw zuster schelen. Heeft
Ik hou
hou van
van jou!
jou! Is
Is dat
dat een
een zonde?
zonde? Welnu dan
dan bega ik die
die
bedwingen. Ik
zonde!
die zonde.
zonde. Ilc
Ik veracht
veracht julHe
deugd. Ik
Ikspuw
spuw op
opjullie
jullie
zonde! Ik
ik wil die
jule deugd.
Ik haat
haat jouw
jouw bloedelooze
bloedelooze fantasie.
fantasie. God!
God! God!
God! God!
God!
zelfbeheersching. Ik
laat me toch deod
gebalde vuist
vuist tegen
tegen het
het
dood gaan. Zij sloeg zich met de gebalde
krankzinnig maken met
met je
je eerlijkheid,
eerlijkheid, met
met jeje
voorhoofd.
voorhoofd. Wil je me krankzinnig
kuischheid?
de oogen
oogen uit!
uit! Henk!
Henk!
kuischheid? Draai
Draai die
die lichten
lichten uit!
uit! Ze steken me de
dan toch. Martel
Martel me
me niet
nietlanger.
langer.
vuist op
op tafel,
tafel,
Verschrokken stond
hij voor haar.
haar. Zij
Verschrokken
stond hij
Zij sloeg met de vuist
viel van den stoel af, ranselde het tapijt, trappelde
met de voeten,
voeten,sprong
sprong
viel
trappelde met
en stond
stond hijgend
hijgend en
en trillend
trillend doodsbleek
doodsbleek gelaat
gelaat de
de
toen ineens weer op en
stuk gebeten
gebeten voor
voor Henk
Henkdie
dietrachtte
trachtte de
de radelooze
radelooze te
te kalkallip bloedend stuk
meeren.
- Drink
Drink eens,
eens, zei
zeihij
hijtrillend
trillendvan
vanzenuwen
zenuwenen
enhield
hieldhaar
haareen
eenglas
glas
—
water aan
aan de lippen.
lippen:
water
Het
Het water
water kleurde
kleurde rood.
rood.
Ik drink
drink m'n
m'n eigen
eigen bloed
bloed zei
zei ze
ze smartelijk.
smartelijk. Drink
Drink jij
jij het!
het! Het
Het isis
- Ik
—
mijn bloed. Drink het Henk!
Henkl Niemand
Niemand heeft
heeft het
het ooit
ooit gedronken.
gedronken. 't't
mijn
Henk. 't Is vergif denk ik.
ik.
Smaakt bitter Henk.
Ze lachte.
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- Dat
Dat isis nu
nuonze
onzeeerste
eersteliefdesnacht,
liefdesnacht,Henk.
Henk.Ben
Benjejenu
nutevreden?
tevreden?
—
Dat zijn
zijn nu
nu de
de witte
witte bloesems
bloesems en
ende
delila
lilaseringen....
seringen ....alleen
alleende
delentelenteDat
wind en
en het
het maanlicht
maanlicht mankeert.
mankeert. Hoe
Hoe zonderling.
zonderling.Ik
Ikhoorde
hoordedaar
daar net
net
wind
de foltermuziek
foltermuziek uit
uit Pucini's
Pucini'sTosca.
Tosca.Zij
Zij neuriede
neuriedeeenige
eenigeklanken.
klanken.Keek
Keek
de
toen hulpeloos
hulpeloos in
inde
dezwakverlichte
zwakverlichtekamer
kamerrond.
rond.
toen
nu een
een oogenblik
oogenblik rustig
rustig op
op de
desofa
sofaliggen,
liggen,wil
wiljejelieveling,
lieveling,
- Ga nu
—
Henk.
vroeg Henk.
dommescène
scènegemaakt.
gemaakt. Jij
Jij
- Ja, zei ze
ze peinzend.
peinzend. Ik
Ikheb
hebdaar
daar 'n'ndomme
—
bent 'n goeie, lieve jongen, Henk. Geef uit mijn kóffer het doosje metbent'goi,lvjHenk.GfuitmjcSerhdosmt
poeders .... en
en 'n
'n slok
slokwater.
water. 't't Is geen
geen vergif,
vergif, zei
zei ze
ze glimlachend
glimlachend toen
toen
poeders....
Henk weifelde.
weifelde.Zij
Zij ontkleedde
ontkleeddezich,
zich,nam
namtoen
toende
depoeders
poedersininen
endronk,
dronk,
Henk
kleine teugen
teugen het
het water.
water.
aldoor glimlachend, met kleine
-sta
ik
morgen
hééllaat
op,
zei
ze
lachte stil
stil voor
voor zich.
zich.
Nu
sta
ik
morgen
11661
laat
op,
zei
ze
en lachte
—
ze in
in bed,
bed, de
deblanke
blanke arm
arm onder
onder den
den
en rustig
rustig als een kind
kind lag
lag ze
Stil en
als sneeuw
sneeuwlag
lagzij
zij
wasbleeken kop met de bloedroode
bloedroode lippen.
lippen. Kuisch
Kuischals
haar blanke naaktheid voor zijn starende oogen
oogen die
die dood
dooden
enzonder
zonder
in haar
bloeide het
het licht
licht op
opde
deroode
roode borsten,
borsten,blank
blank
begeerte waren. Mat rose bloeide
vvit op de ivoorgladde dijen
dijen met
met diepblauwe
diepblauweschaduwen
schaduwenlangs
langsde
devaas
vaas
wit
vormige slanke
glinsterden vochtig in
in de
de
vormige
slanke lange
lange beenen. Haar oogen glinsterden
nachtdonkere
roode vlekken van
van een
een welkende
welkende roos
roos
nachtdonkere kassen.
kassen. Hoog
Hoog roode
Zij bewoog
bewoogmat
mateven
evende
devingers
vingersspelend.
spelend.
vielen op het beddelaken
neer. Zij
beddelaken neer.
in het
hetvertrek.
vertrek.Op
Opeen
eenstoel
stoelnaast
naasthet
het
Geen geluid suizde
suizde van
van buiten
buiten in
bed zat Henk te wachten,
wachten, hij
hij wist
wist niet
niet waarom
waarom en bleef
bleef roerloos zitten.
zitten.
Lang luisterde hij naar
naar haar
haar rustig ademhalen,
ademhalen, het
het tikken
tikken en
enslaan
slaan
van de klok.
als in
inafwachting.
afwachting.
Toen dekte hij
hij haar
haar toe en bleef
bleef weer
weer zitten
zitten als
hij wachtte.
wachtte.
En de uren sloornden
sloomden traag
traag en lam voorbij en hij
Tot buiten het gestommel
gestommel weer
weer begon.
begon.
Hij
nacht doorwaakte
doorwaakte loorne
loome oogen naar
naar buiten. In
In den
den
Hij keek met nacht
en, glinstedruilerigen
druilerigen mistigen nanacht zag hij
hij de
de naakt~
naakte dorre
dorre boom
boomen,
ren
e1ectrische licht.
licht.Er
Er liepen
liepenalalrnenschen
menschenover
overde
destraat.
straat.
ren in
in het witte electrische
Een
hem op.
op. Zou
Zou hij
hij
Een gevoel van
van mate100ze
matelooze droefgeestigheid welde
weide in hem
den
nieuwen
dag
aanvaarden
of
er
een
eind
aan
maken?
den
aanvaarden
eind aan maken?
Besluiteloos
opnieuw naast
naast het bed
bed zitten
zitten en
en wachtte.
wachtte.
Besluiteloos ging
ging hij
hij opnieuw
G. J. M.
G.
M.SIMONS.
SIMONS.
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DE NIEUWE
NIEUWE GEDACHTE
GEDACHTE IN HET
HET NOORDEN.
DE
hoofdstuk heb
heb ik
ik gepoogd
gepoogd te
te laten
laten voelen
voelen hoe
hoe in
in Italië
In het vorige hoofdstuk
de kunst geleidelijk uit de By.z;antijnsche en uit de antieke kunst zichdekunstglij Byzantscheuidknstzch
ontwikkelde en
king deelen tevens
tevens hoe
hoe zij
zij het
hetstreven
strevennaar
naarvergeestelij
vergeestelijking
deeldat als
als voornaamste
voornaamste factor van
van het
het middeneeuwmiddeneeuwachtig was, streven dat
hebgerneep.d
gemee~ddat
dat
sche schoonheidsgevoel kan worden
worden aangemerkt.
aangemerkt.IkIkheb
proces breedvoerig te moeten volgen om helder te doen uitkomen
uitkomen wat
wat
ik onder
onder „renaissance"
"renaissance" versta.
versta. Ik
Ik bedoel
bedoel daarmee
daarmee het
het moment
moment van
van
in de
de synthese
synthese der
der verschillende
verschillende
der gedachte,
gedachte, in
plotselinge vernieuwing
vernieuwing der
Dat moment
momentliet
lietzich
zichgelden
geldeninin
elementen waarvan zij zwanger ging. Dat
Italië, maar terwijl
terwijl in het
het Noorden
Noorden de
de
Noorden zoowel
zoowet als
het Noorden
als in
in Italië,
wedergeboorte
ondergaan door slechts
slechts enkele
enkele individuen
individuen
wedergeboorte wordt
wordt ondergaan
er~geen
geentoekomst
toekomstschijnt
schijnttetehebben,
hebben,blij
blijkt
(Sluter en
en de
de van
vanEycken)
Eycken)en
kt
het in Italië,
Italië, dat
dat bij
bij tal
tal van
van kunstenaars
kunstenaarsde
deaanleg
aanlegbestaat
bestaatde
debeweging
beweging
levendig te houden
door nieuwe
nieuwe analyse.
analyse. In
In italie
Italiëzal
zalde
dewedergeboorwedergeboorhouden door
te blijvend vruchten
vruchten afwerpen,
afwerpen, zal
zal de
de gedachte
gedachte zich
zich ten
ten volle
volle uitspreuitspreken om dan ook benoorden de
de Alpen
Alpen door
door te
te dringen
dringenalal naar
naargelang
gelang
de laat-middeneeuwsche
kunst, tot
totrijpheid
rijpheidgekomen,
gekomen,kiemen
kiemenvan
vaneen
een
laat-middeneeuwsche kunst,
nieuw leven in zich bergt.
De kunstenaar
kunstenaar der
der renaissance
renaissance getuigde
getuigde bij
bij zijn
zijn eerste
eerste optreden
optreden
:r:eeds,
wij weten
begrip
reeds, wij
weten het, van zijn eenheid met de natuur
natuur door zijn begrip
van het organische, hij toonde
toonde ook
ook zijn
zijn innig
innig gevoel
gevoel voor
voor het
het geestegeesteke leven
kunnen
lij
lijke
leven door
door het persoonlij
persoonlijkk emotioneele
emotioneele in
in een
een portret te kunnen
momenten van
van Oudheid
Oudheid en
envan
vanMiddeneeuwen
Middeneeuwen
weergeven.
weergeven. De momenten
waren
kunst van
vandella
dcUaQuercia
Querciaenenvan
van
Masacciogelij
gelijkelijk
waren in de
de kunst
Masaccio
kelijk
was ook in anderen
anderen werkzaam
werkzaam en
en
vertegenwoordigd.
vertegenwoordigd. Die
Die synthese
synthese was
doordat nu een~
het
accent
op
het
moment,
dan
weder
op
het
viel
eene
moment,
dan
weder
op
het
eens
andere
nieuwe banen
banen geopend
geopend tot
totverdere
verdereontwikkeling.
ontwikkeling.
andere werden nieuwe
In Donatello domineerde
domineerde het
het moment
momentvan
vande
deOudheid,
Oudheid,het
hetbehagen
behagen
in schoon gerhythmeerde
gerhythmeerdevormen;
vormen;hij
hijstond
stondtegenover
tegenoverhet
hetantieke
antiekebeeld
beeld
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niet
te copieeren
copieerenzonder
zonderhet
het
niet meer als een Nicolo Pisano die het trachtte
trachtte te
te begrijpen, maar als de
de intelligente
intelligente leerling
leerling die het
het werk
werk van
van den
den
meester bewondert met de innerlijke
innerlijke zekerheid
zekerheid op
op zijn
zijn beurt
beurtiets
ietsgegemaken, Zijn Madonna-Pazzi paart
kwaardigs te
te kunnen maken.
lijkwaardigs
paart het
het strenge
strenge
profiel van de antieke kamee aan de uitdrukking
uitdrukkingvan
vanhet
hetrnenschelij
menschelijkkdramatische der bezorgde moeder, zijn vele kinder-figuurtjes
kindel'-figuurtjes vertoovertoovan dartele bewegingen
nen eerie
eene verscheidenheid
verscheidenheid van
bewegingen die nieuw
nieuw naar
naar
eigen
zij zijn
zijn toch
toch geinspireerd
geinspireerd op
op
eigen omgeving
omgeving bestudeerd
bestudeerd zijn, maar zij
Den middeneeuwschen
middeneeuwschen beeldhouwer
beeldhouwer die
die onbeonbeantieke voorbeelden. Den
wust kinderlijk tegenover de natuur stond,
stond, was
was het
het kind
kind een
een onontonontgOlmen
hadden het
hetniet
nietbebegonnen mystet'ie.
mysterie. Zelfs
Zelfs de van
van Eycken
Eycken en Sluter
Shaer hadden
renaissancist Donatello
Donatello krijgt
krijgt macht
machtover
overhet
hetm.otief,
motief,
grepen.
grepen. De renaissancist
omdat hij ook weer
voor de
de
weer voelt zooals
zooals de
de antieken voelden althans voor
uiterlijke vormen van het
het kind.
kind.
Luca della Robbia
Robbia heeft
heeft de
de ijverige
ijverige studie
studie naar
naar de
de antieken
antieken reeds
reeds
minder noodig, van
gestemd als
als de Oudheid.
Oudheid. Hij
Hij
van nature
nature is hij eender gestemd
In de
de lilikiest
knaap tot bijzonder
bijzonder onderwerp
onderwerp van
kiest den
den knaap
van zijn
zijn kunst. In
hij klassieker, rustiger dan Donatello
chaamsbewegingen is hij
Donatello en
en daarbij
daarbij
Het
legt hij in zijn koppen meer uitdrukking,
uitdrukking,meer
meerm.enschelijkheid.
menschelij kheid. Het
geestelijk
naar voren.
voren. Zijn
Zijnkunst
kunstisisreligeuser
religeuser
geestelijk element"treedt
element treedt bij hem naar
dan die
die van
va~Donatello,
Donatello,zoodat
zoodathij
hij zelfs
zelfs kan
kan breken
brekeI}met
methet
hetmiddenmidden-,
eeuwsche attribuut. Instinctmatig gevoelt hij, dat het onderscheideuwschatrib.Inmgevolthij,danrsce
kerkelijke kunst
kunst slechts
slechtsbestaat
bestaatvoor
voorden
denkerkekerketusschen profane en kerkelijke
lijk dogm.atischen
dogmatischen kunstenaar
goddelijke niet binnen
binnen
kunstenaar voor
voor wien
wien het goddelijke
Deengelen
engelen aan
aan de
de bekende
bekendeorgelorgelmaar buiten den
den mensch
mensch schuilt.
schuilt. De
Domtete Florence
Florencezijn
zijnjongens
jongensuit
uitzijn
zijnomgeving,
omgeving,
den Dom
balustrade voor den
wier
bevalligheid hij verheerlijkt,
verheerlijkt, maar
maar die
die hij
hijniettemin
nietteminaardsche
aardsche
wier bevalligheid
Het eenige
eenige wat
wat
jongens laat en wien hij dan
dan ook
ook geen
geen vleugels
vleugels geeft.
geeft. Het
hij
vanhun
hunverheven
verhevennatuur
natuurhandhaaft
handhaaftisis
hij nog
nog tot nadere
nadere aaîiduiding
aaduiding van
hun voeten.
voeten.
het aanbrengen van wolken onder hun
Verrocchio gaat op den ingeslagen weg voort, zijn meesterstuk,
meesterstuk, het
het
volmaakte
de bronzen
bronzen groep
groep van
van
volmaakte werk
werk van
van de quattrocento-plastiek, de
Christus en Thomas,
Thomas,aan
aanOrsanmichele
Orsanmichelete
te Florence,
Florence,brengt
brengtons
onsinineen
een
ke ontroering
in de
de bebegeestelij
geestelijke
ontroering die,
die, niet
niet allereerst
allereerst haar
haar grond vindt in
wondering voor de plastische schoonheid
schoonheid der
dermenschelijke
menschelijkefiguren
figurenals
als
De Christus
Christuslaat
laatde
desprekende
sprekendezeer
zeerbewegebewegedragers der voorstelling. De
lijke
Florentijn uit
uit die
die dagen.
dagen. Het
Hetgoddelijke
goddelijke
lijke trekken zien van den Florentijn
heeft de beeldhouwer
beeldhouwer gevonden
gevonden in
in het
hetreligicuse
religieusegemoed,
gemoed,waarmee
waarmeehij
hij
eigen
Verrocchio dan tevens
tevens de
de portrettist
portrettist
eigen omgeving
omgeving nadert.
nadert. Zoo is Verrocchio
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in de volle beteekenis van het woord. Hij ziet
ziet in
in zijn
zijn verbeelding
verbeelding de
de
physionomievan
van het
het model
physionomie
model dat zijn
zijn liefde
liefde en
enbelangstelling
belangstelling heeft
heeft
gaande gemaakt en hij geeft die plastisch
plastisch weer,
weer, onmiddellijk,
onmiddellijk,zonder
zonder
wijziging
kunnen aftrekken
aftrekkenvan
vanhet
hetlevendige
levendigegeheu.geheuwijziging welke
welke hem
hem had kunnen
evenals hij
hij werken
werkenook
ookanderen:
anderen:Pollajuolo,
Pollajuoio,Pisanello,
Pisanello,
genbeeld. En evenals
wiens bronzen medailles de onovertroffen voorbeelden van felle porporen zoovelen
zoovelen wier
wier namen
namen niet
nietaan
aanbepaalde
bepaaldewerken
werkea
tretkunst
blijven, en
tretkunst blijven,
verbonden zijn. Rijk
verbonden
Rijk toont
toontzich
zichdedegedachte
gedachteinindie
dievroegste
vroegsteschepschepverrukking eener
pingen, welke van de verrukking
eener jonge
jonge bewustwording
bewustwordinggetuigen
getuigelI.
en lang
lang behoudt zij
zij haar
haar frischheid,
frischheid, wanneer
wanneer zij
zij toch
toch tot
totmeerdere
meerdere
bezinning begint te komen. Want de bezinning die
die de
de zekerheid
zekerheidvan
van
va.
het weten
weten meebrengt,
meebrengt, schijnt
schijnt na
na de
deeerste
eerstespontane
spontaneuitingen
uitingenvan
hare impressies
impressies noodzakelijk
noodzakelijk te
te zijn.
zijn.
Een Rossellino, een
een Benedetto
Benedettoda
da Majano
Majanoanalyseeren,
analyseeren,accentueere*
accentueerea
hua
onderdeelen en een nieuw verschijnsel openbaart zich daarbij in hus
wer
ken. Zetten
Zetten wij
wij eens
eens een
een portret
portretdoor
doorVerrocchio,
Verrocchio, een
een buste
bustedoor
door
werken.
Antonio Rossellino, die van Matteo
Matteo Palmieri
Palmieri bij
bij voorbeeld,
voorbeeld,vervolgens
vervolgens
de Filippo Strozzi, uit het
het Louvre,
Louvre, door
door Benedetto
Benedetto da
da Majano
Majano en
en de
de
Salutati, door
door Mino
Minoda
daFiesole,
Fiesole,in
inonze
onzegedachte
gedachte
buste van Lionardo Salutati,
zal het
het ons
ons treffen,
treffen, dat,
dat,nevens
nevensonze
onzebewondering
bewondering
naast elkaar, dan zal
voor het werk van den
den kunstenaar,
kunstenaar,langzamerhand
langzamerhandook
ookonze
onzebelangbelangstelling
het physionomie
physionomie van
van den
den geportretteerde
geportretteerde wordt
wordtgaande
gaande
stelling in het
gemaakt. Langzamerhamd
Langzamerhamd heeft
heeft de
de kunstenaar
kunstenaar zich
zichgematigd
gematigdini.
gemaakt.
subjectieve aandoening en isis hij
hij zich
zichmeer
meergaan
gaangeven
geven aan
aan zijn
zijn
zijn subjectieve
objectief geworden.
geworden.
model, is hij meer objectief
normaal ontwikkelend
ontwikkelend mensch
mensch kunnen
kunnen waarwaarWat wij bij elk zich normaal
nemen: het op jeudigen leeftijd triumpheeren
triumpheerenin
inde
deveroverde
veroverdesubjecsubjechet van
vanlieverlee
lieverlee opdoemen
opdoemenvan
vanmeer
meerobjectieve
objectieve
tieve overtuiging en het
wij ook
ook in deze
deze bloeiperiode van het kunstzinnig
kunstzinnig
gevoelens, dat zien wij
leven gebeuren.
gebeuren. Ja,
Ja, men
men kan
kan zelfs,
zelfs, evenals
evenals bij
bij den
den enkelen
enkelen mensch,
mensch,
het objectiobjectiook hier een laatsten
la atstenminder
mindergelukkigen
gelukkigen stap
stap aanteekenen:
aantec kenen: het
inde
dekategorie
kategoriewelke
welkeons
onsbezig
bezig
ver gaan,
gaan, waardoor
waardoor dan,
dan,in
visme kan te ver
houdt, de
de evenwichtige
evenwichtige verhouding
verhoudingvan
vansubject
subjecttot
totobject,
object,van
vanwaar
waar··
houdt,
en tot
totde
dekunstelooskunsteloostot het
het waargenomene
waargenomene wordt verbroken
verbroken en
nemer tot
Hetwaswasvan begriplooze
begriplooze nabootsing
nabootsingaanleiding
aanleidingwordt
wordtgegeven.
gegeven.
heid van
Het
,
krasse voorbeeld. Maar
Maar
sen beeld uit onzen tijd is hiervan het meest krasse
knappe beelden
Mazzoni, te
te
ook reeds de toch nog zeer knappe
beelden van
van Guido Mazzoni,
hun
al
te
gedetailleerd
Modena,
bij
voorbeeld,
bezorgen
ons,
door
Modena, bij voorbeeld, bezorgen ons,
hun al te gedetailleerd
door eene
eene naturalistische
naturalistischepolychromie,
polychromie,den
dengriezel
griezel
modelé, geholpen door
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welke wij
kunstwerk, dat
dat de
de
wij van
vanverstijfd
verstijfd leven
levenbehouden.
behouden. Terwijl
Terwijl het kunstwerk,
relatie geeft van een mensch tot zijn
zijn buitenwereld
buitenwereld ons
ons de
de verrassing
verrassing
kan bezorgen
bezorgen er een
een nieuwe
nieuwe zijde
zijde van
van het
hetleven
levenaan
aanteteontdekken,
ontdekken,
wij in de beelden
beelden van
van Mazzoni
Mazzoni aanstonds
aanstonds het
hetleven
leventetezien,
zien,
meenen wij
maar brengt
brengtons
onsde
denadere
naderebeschouwing
beschouwinghet
hetaspect
aspectvan
van doode
doodematerie.
materie.
Guido Mazzoni behoorde tot
tot de uitzonderingen
uitzonderingenen
en de
de ontwikkeling
ontwikkeling
anderen die steeds nieuwe kanten
werd gered door anderen
kanten van
van de natuur
natuurvoor
voor
hun weten
weten ontgonnen.
ontgonnen. Naast
Naast de
de beeldhouwers
beeldhouwers toonen
toonen ook
ook de
de schilschilders zich door dezelfde
dezelfde rijke
rij ke gedachte
gedachtebezield
bezielden
enwederom
wederomzien
zienwij
wijde
de
bewogen impressie als
als eerste
eerste gevolg
gevolg van
van het
hetrelatie-gevoel
relatie-gevoelvan
vanlieverlievertot meerdere
meerdere kennis
kennis van
van de
de
lee
plaats maken
maken voor de analyse
analyse die tot
lee plaats
natuur
leidt en
en ten
ten slotte
slotte tot
totzelfkennis,
zelfkennis, tot
totdenken
denkenover
overeigen
eigendenken.
denken.
natuur leidt
Wij hebben
hebben reeds
reeds gezien
gezien hoe
hoe Masaccio
Masaccio zijn
zijn composities
compositiesin
inde
deBranBrancacci
kapel,
te
Florence,
als
ware
het
met
driftige
haast
schilderde,
cacci kapel, Florence, als ware het met driftige haast schilderde,
onderdeelen weglatende om daarbij zijn
zijn volle
volle aandacht
aandacht aan
aan het
heteffect
effect
Deéénheid
éénheidvan,
van
van een oogenblikkelijke handeling
handeling te
te kunnen
kunnengeven.
geven.De
in elk
elk tafereel
tafereel van
van zijn
zijn toch
tochsterk
sterkbewogen
bewogenfigufiguhet organische wordt
wordt in
ren bereikt en
en zijn
zijn portretten
portrettengeven
gevenjuist
juistdoor
doorde
debreede,
breede,vlugge
vluggebebeDenoodzakelijke
noodzakelijke sobersoberhandeling den krassen indruk
indrukvan
van het
hetleven.
leven.De
heid
middelen nu, waartoe
waartoe de
de hartstocht
hartstocht van
van voelen
voelen en
en van
van
heid van middelen
wer ken
opvolgers van
van den
denmeester
meester
ken leidde,
leidde, ging al zeer spoedig bij de opvolgers
ons wanneer
wanneer wij
wij voor
voor sommige
sommige schilderingen
schilderingen in
in de
de
te boor.
loor. Dat
Dat treft ons
Brancaccikapel staan welke door een latere
latere hand
hand zijn
zijn voltooid.
voltooid. FilipFilipde zoon
zoon van
van Masaccios
Masaccios leerling Filippo Lippi,
Lippi, heeft
heeft daar
daarveel
veel
pino, de
meer
doorwerkte koppen
koppen geschilderd,
geschilderd, waarop
waarop persoonlijke
persoonlijke eigeneigenmeer doorwerkte
schappen
van zijn
zijn merkwaardig
merkwaardigphysionomische
physionomische
schappen te
te lezen
lezen staan
staan die van
In zoover
zoover kunnen
kunnenwij
wij zeggen
zeggen
kennis
kennis en van zijn doorzicht getuigen. In
iets gewonnen te hebben,
hebben, te meer
meer omdat
omdatelke
elkefiguur
figuurop
opzich
zichzelf
zelfgenogenoorganische niet mist. Maar
men het orgamsche
Maar daar
daar tegenover
tegenover staat,
staat, dat
datverloren
verloren
is de éénheid
éénheid der
der compositie
compositie welke
welke ons de
de prompte
prompte ontroering
ontroering van
van
den kunstenaar
kunstenaar meedeelt.
meedeelt. Wat
Watwij
wij na
nahet
heteerste
eerstesynthetische
synthetischekijkijken
ken
van Giotto voor langen tijd zagen verdwijnen, blijkt nu
nu weer
weer bij
bij MaMasaccio
wankel
bezit
te zijn
zijnhij
leerlingen
kanbijbrenbijbrensaccioeen
een
wankel
bezit
te dat
zijnhijdat
zijn nietniet
kan
gen. De geestes-inspanning welke
welke vereischt wordt
wordt om
om een
een groep
groep van
van
personen in beeld te brengen
brengen zoo
zoo dat
dat er
ereen
eenéénheid
éénheidontstaat,
ontstaat,schijnt
schijnt
eene
vermoeidheid na
laten die,
die, inindedebeste
bestegevallen,
gevallen,slechts
slechts
eene vermoeidheid
na te laten
door geduldige analyse
analyse kan
kan genezen.
genezen. Met
Met Filippo
Filippo en Fihppino
Filippino Lippi
wer
kt ook
ook Domenico
Domenico Guirlandajo
Guirlandajo in
in meer
meeranalyseerenden
analyseerenden geest
geest
werkt
verder, tot
tot verrij
verrijking
het aesthetische
aesthetischebewustzijn.
bewustzijn.
king van het
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Een zeer eigen plaats neemt Andrea
Andrea del
del Castagno
Castagno in,
in, die
dieons
ons een
een
nieuwe schoonheid
der natuur
natuurkomt
komtopenbaren.
openbaren.Hij
Hijisisde
deeerste
eerstekolorist.
kolorist.
schoonheid der
In
het vroegere
vroegere refectorium
refectoriumvan
vanhet
hetgewezen
gewezenklooster
kloostervan
vanS.S.Apollonia,
Apollonia,
In het
te Florence,
Florence,isisininalalhaar
haaroorspronkelij
oorspronkelijke
ke kracht
krachten
enfrischheid
de groote
groote
frischheid de
voorstelling van het laatste avondmaal bewaard. Evenals
in de
de
voorstelling
Evenals ginds in
wij ook
ook hier
hierweer
weertetebeleven
beleveneen
eenvan
vandie
diezeldzeldBrancacci-kapel voelen
voelen wij
zame oogenblikken waarop de mensch zich van iets
iets nieuws
nieuws is
is bewust
bewust
wijgedwongen
gedwongenons
onsmet
meteen
eenkleurkleurgeworden. Nooit
Nooit tetevoren
vorenwerden
werdenwij
effect vertrouwd
vertrouwd te
te maken
effect
maken dat door
door zijn
zijn hevigheid
hevigheid op
op het
heteerste
eerste
man die
die hier
hier geschilgeschiloogenblik allicht zelfs
zelfs onaangenaam
onaangenaam stemt.
stemt. De man
derd heeft,
heeft, had
had van
van voorgangers
voorgangers geleerd
geleerd het
het menschelijk
menschelijk figuur,
figuur, zijn
zijn
hebben, maar
maar wat
wat hij
hij van
van nieniehoudingen en gebaren in zijn macht te hebben,
mand kan hebben afgekeken is het werken met
met kleurwaarden,
kleurwaarden, om
om de
de
ruimte
waarin
zijn
figuren
zich
bevinden
duidelijktemaken.
Aan
tijdruimte waarin
figuren zich bevinden duidelij k te maken.
gen.ot dat
dat men
men kan
kan schepschepgenoot en nakomeling openbaarde hij het genot
kleur ter
ter wille
wille van
van haar
haar zelve.
zelve. Verbijsterd
Verbijsterd staan
staanwij,
wij, gewend
gewend
pen in de kleur
kleurenharmonieën der
derItaliaansche
Italiaansche14e
14een
en
als wij
wij zijn
zijn aan de rustige kleurenharmonieën
15e
hun vlammend
vlammend
15e eeuwsche
eeuwsche schilders,
schilders, wanneer
wanneer wij
wij die
die apostelen in hun
bonte gewaden
gewaden aanschouwen, waarvan de kleuren
kleuren herhaling
herhaling vinden
vinden
in de aà trompe
trompe l'oeil
roeil geschilderde
geschilderde marmeren
marmeren platen
platen op
op den
den achterachterkorte bestek
bestek van
van de
de
grond, ja, waarvan wij het woeste accoord in het korte
haast onwaarschijnlijk bonte plaat,
plaat. links van den Christus,
Christus, saamgevat
saam gevat
En toch
toch gaat
gaat er
er van
van het
hetgeheel
geheel een
een majesteit
majesteitvan
van rust
rustuit.
uit.Die
Die
vinden. En
lange rij van zoo verschillend gekleurde mannen,
mannen, hard
hardvan
vanteekening,
teekening,
in afzonderlijke
afzonderlijke effecten;
effecten; en
en
heftig van beweging, is niet verbrokkeld in
de durf
durf van den kunstenaar
kunstenaar die
die alleen
alleen den
den Judas
Judasaan
aandezen
dezen kant
kantvan
van
hij er
er volkomen
volkomen in
in
de tafel plaatste, bleek geen overmoed te zijn, nu hij
geslaagd is,
gehouden is,
is, het
het
is, door
door de diepte van toon waarin die figuur gehouden
toch zoo krasse
krasse koloriet
koloriet der
Op
der apostelen
apostelen te
te dempen
dempen en te binden. Op
éénmaal
moeilijkste vraagstuk
vraagstuk dat
dat een
een
Unm.aal vinden
vinden wij
wij hier opgelost het moeilijkste
kolorist
kolorist zich kan stellen.
Ten opzichte
opzichte van de
de kleur
kleur isisdedebewustwording
bewustwording dus
duswederom
wederom
En ook
ook hier
hier blijft
blijft het
hetgewone
gewone verschijnsel
verschijnsel niet
niet
spontaan en volmaakt. En
uit, dat
dat de
de opvolgers
opvolgers analyseerend
analyseerend en temperend
temperend tetewerk
werkgaan.
gaan.Het
Het
spontane voelen wordt verdiept
verdiept tot
tot een
een weten.
weten. Mantegnas
Mant~gnaskleurgevoel
kleurgevoel
is waarschijnlijk door Andrea del Castagno
Castagno gewekt
gewekt en hij
hij geeft
geeft er
er zich
zich
dat hij
hij
met vreugde
vreugde aan over,
mee, dat
over, maar
maar zijn
zijn temperament
temperament brengt
brengt mee,
lineaire bekoort
bekoort hem
hem en
en
nog andere gezichtspunten overweegt. Het lineaire
zijn speurzin laat ook de
de vragen
vragen van
van de
de perspectief
perspectiefniet
nietongemoei
ongemoei d
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zijn kunst is
is,bij
bijalalhaar
haargrootschheid,
grootschheid,koeler
koeleren
enanalytischer,
analytischer, zij
zij isis
minder opvallend coloristisch dan die
die van
van Castagno.
Castagno. Giovanni
GiovanniBelBellini, die met Mantegna
Mantegna in
in het
hetatelier
atelier van
vanzijn
zijnvader
vaderJacopo
Jacopowerkte,
werkte,
inde
de damprij
damprijke
wordt zich de verzachting der kleuren
kleuren bewust
bewustin
ke atmosatmospheer van Venet1ë.
Tintoretto, van
van de
de schilschilVenetië. Van Glorgione,
Giorgione, Tiziaan, Tintoretto,
school gaat
gaat het streven allereerst uit naar
ders der Venetiaansche school
naar het
het
bemachtigen van
eindelooze aspecten
licht geeft
geeft aan
aande
de
bemachtigen
van de eindelooze
aspecten die het licht
Hetfijne
fijne werken
werkenvan
vanreflexen
reflexentusschen
tusschenlichtlicht-en
en
dingen in de natuur.
natuur. Het
schaduwpartijen houdt
schaduwpartijeri
houdt hen
hen bezig.
bezig.
Naast de groep der coloristen komt
komt nog
nog een
een andere
andere groep
groep onze
onze aanaandacht trekken.
trekken. Piero
Piero della
della Francesca,
Francesca, Pollajuolo,
Pollajuoio, Luca
Luca Signorelli,
Signorelli,
Pietro Perugino bestudeeren
bestudeeren bij
bij voorkeur
voor keurhet
hetevenwicht
evenwicht en
en het
het rhythr hythhoudmgen, de rust
rust en
ende
degebondenheid
gebondenheid van
van
me van vormen en van houdingen,
het lijnenspel bij gelijkmatige, heldere verlichting;
hun kunst
kunstzal
zal door
door
verlichting; hun
Rafaël
gebracht.
Rafaël tot volmaaktheid worden gebracht.
nadeMaar al moge er verschil zijn in de wijze
wijze waarop
waarop zij
zij de
de natuur
natuur naderen de
demeesten
meestenvan
vande
degenoemde
genoemdekunstenaars
kunstenaarskunnen
kunnenrealisten
realistengegenoemd
ruimsten zin van het woord.
woord. Voor hen is
1S het
het
noemd worden
worden in
in den ruirnsten
geziene
natuurnog
nogaltijd
altijdhet
hetbelangrijkste
belangrijkstemoment,
moment,alallaat
laatook
ook
geziene in de natuur
het geestelijke
geestelijke zich
gevoelen. Slechts
portrettisten, beeldhoubeeldhouzich gevoelen.
Slechts bij
bij de portrettisten,
wers en schilders, kan men
men spreken
spreken van
van een
een neiging
neiging het
het laatste
laatstemeer
meer
te laten gelden. Bij
Bij hen
hen brengt
brengtde
deanalyse
analysevan
vanhet
hetphysionornie
physionomiemeermeerDe portrettist
portrettistdie
dieniet
nietalleen
alleende
de
dere objectiviteit in de aanschouwing. De
tot éénheid
éénheid verwerkt,
verwerkt,maar
maar
uiterlijke bijzonderheden van zijn model
model tot
ook in de geestelijke stemming van zijn model tracht
tracht te
te komen
komen vergevergelijkt
van een
een ander
andermet
metde
de zijne.
zijne.
hij ktonwillekeurig
onwillekeurig de
de gemoedsbewegingen
gemoedsbewegingen van
inzijn
zijnmedemensch
medemenschisishij
hij
Door het
het denken
denkenover
overhet
hetzuiver
zuivergeestelijke
geestelij kein
De aesthetische
aesthetische gedachte
gedachte
tot bewustzijn
bewustzijn van eigen denken gekomen.
gekomen. De
valt in hem
hem samen
samen met
met de
dewijsgeerige
wijsgeerige gedachte.
gedachte. Wij
Wij vinden
vinden hier
hierde
de
wetenschappelijk denken van
van den
den kunstenaar
kunstenaar
voorbereiding
voorbereiding tot het wetenschappelijk
die niet alleen de eerste
eerste eeuw
eeuw der
derrenaissance
renaissancebekroont,
bekroont,maar
maardie
dieook
ook
op de toekomst wijst, van Leonardo da Vinci.
Vind.
Ik heb er reeds op gewezen dat
datin
inhet
hetmiddeneeuwsche
middeneeuwschedenken
denkende
de
neiging
denkend subject
subject en
en het
het
neiging bestond de verhouding tusschen het denkend
tegenstelling tusschen het
het geestelijke
geestelijke en
en het
het
object toe te halen. De tegenstelling
zinnelijke
Augustinus uit
uit het
hetNeo-Platonisme
Neo-Platonisme overgenomen
overgenomen en
en
zinnelijke had Augustinus
verscherpt.
Aquino had
had ingezien,
ingezien, dat
dat althans
althans ten
ten
verscherpt. Thomas
Thomas van
van Aquino
wil zeggen
zeggen een
een on
onopzichte
begrijpen, dat wil
opzichtevan
vanhet
het schoone
schoone een
een begrijpen,
middellijke relatie tusschen subject en object noo&z;akelijk is. Williammideljkratuschnbeojtdzaklis.Wm
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van
Occam gevoelde,
gevoelde, dat
dat de
derealiteit
realiteitder
derdingen
dingenovereenkomt
overeenkomt
van Occam
vanmaakt.
maakt. In
Inde
de15e
15e
met de
de voorstelling
voorstelling welke
welke de
demensch
menschzich
zièherervan
eeuw was door mannen
mannen als
als Cusanus,
Cusanus, Ficinus,
Ficinus, Pico
in de
de
eeuw
Pico van Mirandula in
verhouding van mensch
mensch tot
totbuitenwereld
buitenwereldsteeds
steedsTrieer
meer het accent gegeHet
legd op het
het belangrijke
belangrijke van
van het
het denkend
denkend waarnemend
waarnemend subject. Het
gevolg was geweest een inzicht
inzicht in
in de
debetrekkelijke
betrekkelijkewaarde
waarde der
der menmenschelijke
waarheid geldt behoeft
behoeft
schelij ke overtuigingen;
overtuigingen; wat
wat voor
voor den een als waarheid
ineigen
eigen
niet voor den ander
ander als waarheid
waarheid te gelden. Een
Een ieder
ieder moet
moet in
Sceptisch kwam
kwam men
men te
te staan
staan tegentegenweten en geweten rust vinden. Sceptisch
in anderen
anderen tijd
tijd niet
niet een
een ander
ander
over
het' godsdienstig
godsdienstig dogma;
dogma; had
had in
over het
de
dogma
gegolden? Sceptisch ook
ook tegenover
tegenover vroegere
vroegere beschaving;
beschaving; de
dogma gegolden?
beschaving van
Oudheid moet
moet niet
niet op
op zich
zichzelve
zelvebewonderd
bewonderd
beschaving
van de
de Oudheid
maar beschouwd
beschouwd worden
worden als een phase
nagevolgd, maar
phase in
in de
de
worden en nagevolgd.,
ontwikkeling die ten slotte
slotte leidde
leidde tot
tot eigen
eigentijd.
tijd.Een
Eennieuw
nieuw inzicht in
de geschiedenis
geschiedenis kwam
kwam voor
En met
met dat
dat gevoel
gevoel voor
voor den
dea
voor den
den dag. En
band die alle
alle gebeurtenissen
gebeurtenissen in
in den
dentijd
tijdsamenhoudt,
samenhoudt,drong
drongzich
zichook
ook
voor de
de saamhoorigheid
saamhoorigheid van
van
een ander gevoel op den voorgrond, dat voor
ruimte, in
in één
éénorganisch
organisch geheel,
geheel,inineen
eenwereldorgawereldorgaalle dingen in de ruimte,
De kennis
kennis van
van dat
dat organisme,
organisme, waarin
waarin de mensch mede funcnisme. De
tioneert, waarmede hij onverbrekelijk één is, geeft
geeft hem
hemde
dezekerheid
zekerheid
tot zelfkennis,
zelfkennis, tot moreele
moreele vrijheid
vrijheid te
kunnen komen.
komen. De lust
lust het
het
te kunnen
wereldorganisme
was tevens
tevens de
de waarborg,
waarborg, dat
dat het
hetsubject
subject
wereldorganisme te kennen was
zich niet
niet verloor in
in geestelijke
geestelij ke abstracties,
abstracties,maar
maar zich
zichbleef
bleefvoeden
voedenmet
met
de zinnelijke waarneming.
waarneming. Het denken van hen
hen die
die toen
toen de
denatuurnatuurphilosophen waren, het denken
denken van
van Paracelsus,
Paracelsus, Telesio,
Telesio,Campanella
CampanelIa
die richting.
richting.
bewoog zich in die
Leonardo
geweest en hij
hij heeft
heeft het
het
Leonardo da
da Vinci
Vinci is er zich van bewust geweest
uitgesproken,
dat de
debeeldende
beeldendekunst
kunstde
debuitenwereld
buitenwereldleert
leçrtbegrijbegrijuitgesproken, dat
pen en een
een analogon
analogon is van
van de
de wijsbegeerte.
wijsbegeerte. De
De gedachte
gedachte van
van een
een
wereldorganisme
kunst
wereldorganisme waaraan
waaraanhij
hijdeel
deelhad,
had,leefde
leefdeook
ook in
in hem.
hem. De kunst
indat
dat
moet de uitdrukking
uitdrukking zijn
zijn van de wetmatigheid
wetmatigheid welke
welkede
de mensch
menschin
organisme
Niet het
het enkele
enkeleafzonderlijke,
afzonderlijke, maar
maar de
de
organisme onderkend
onderkend heeft. Niet
bijzondere
hij in beeld brengen.
brengen. De
De Gioconda
Giocondaisis
bijzondere algemeenheid wilde hij
niet alleen het portret
gezeten in
in een
eenlandlandportret van
van een
een bepaalde
bepaalde persoon, gezeten
en buibuischap, het schilderij laat ons de eenheid gevoelen
gevoelen van
van mensch
mensch en
tenwereld. Het
Het mysterie
mysterie van
van de
de natuur
natuur is
is gelegen
gelegen in
in den
denmensch
menschzelf.
zelf.
De glimlachende
glimlachende vrouw,
vröuw, met
met den
den vaag
vaag starenden,
starenden, naar
naar binnen
binnen gegekeerden
samen met
met het
het in
inwaas
waasgehulde
gehuldelandschap
landschap van
van
keerden blik,
blik, leeft samen
De heilige
heilige Hieronymus
Hieronymusheeft
heeftzich
zichin
inharmonie
harmonie
rotsen, water en lucht. De
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gestemd met al het
het bestaande,
bestaande,met
metden
denwoesten
woestenverslindenden
verslindendenleeuw
leeuw
schilderen van
van het
het avondmaal
avondmaal
vermag hij
hij in vrede te leven. Was het schilderen
voor Leonardo niet
vOOr
niet de
de aanleiding
aanleiding de
demeest
meestverschillende
verschillendephysionophysionomieën
van menschelijke
menschelijke gevoelens
gevoelens te begrijpen
begrijpen en
en
tnieën als de uitdrukking
uitdrukking van
in zich op te
te nemen?
Het is niet
niet wel
weldoenlijk
doenlijk hier
hier uiteen
uiteentetezetten
zettenmet
metwelke
welke middelen
middelen
Leonardo zijn gedachten kenbaar
kenbaar maakte,
maakte, op
op één
één bepaalden
bepaalden trek
trekwil
wil
ik echter wijzen,
van door velen
velen na
na hem
hem isis
wijzen, omdat
omdathet
het gewicht
gewicht er
er van
gevoeld en een
in de hand
hand gewerkt
gewer ktschijnt
schijnttetehebben.
hebben.
een bijzonder
bijzonder streven
streven in
Aan
schatting van
van
Aan het orgaan
orgaan waardoor
waardoor-—bij
bijuitnemendheid
uitnemendheid in
in de schatting
den beeldenden
beeldenden kunstenaar
menschzich
zichvan
vanzijn
zijnbuitenwereld
buitenwereld
kunstenaar-dedemensch
in Zijn
z:ijn teekeningen
teekeningen en
en
oog, heeft
heeft Leonardo,
Leonardo, in
bewust wordt, aan het oog,
in zijn schilderijen, een beteekenis, een
een geestelijke
geestelijke diept
dieptè gegeven,
zooals
hem misschien
misschien alleen
alleeneen
een
zooals nooit
nooit iemand
iemand vóór
vóór hem
hem en zooals na hem
Rembrandt dat
dat vermocht.
verm~cht.
De man laat nog
nog op
op zich
ûch wachten
wachten die
die zoo
zoo volledig
volledig het denken
denken van
van
zijn tijd heeft beheerscnt
kunst daarmede
daarmede
beheerscht en
en ontwikkeld
ontwikkeld en
en die
die zijn kunst
in harmonie
harmonie heeft
heeftweten
wetentetebrengen.
brengen.De
Dewaarde
waardevan
vanLeonardo
Leonardoligt
ligt in
het aanwijzen
van
een
nieuwe
richting,
het
onmiddellijk
bevruchten
aanwijzen van een nieuwe richting,
onmiddellij k bevruchten
van anderen tot voldragen resultaten
resultaten moest
moest uitblijven.
uitblijven.Daarvoor
Daarvoorreikte
reikte
hij te hoog. Zijn
Zijn wezen
wezen is
is te
te beschouwen
beschouwenals
alseen
eenvan
van die
die bakens
bakenswaaraan
waaraan
wij
beweging volledig
volledig herkennen, maar
maar die
die
wij de bedoeling der groote beweging
zich niet herhalen. Zelfs de
de grootsten
grootsten naast
naastLeonardo
Leonardomissen
misseneen
eenvan
van
de twee factoren,
factoren,die
diezijn
zijngenie
genieuitma
uitmaken,
denaanleg
aanlegtot
totspecula
speculatieve
ken, ofofden
tieve
geestelijkheid, of de techniek
techniektot
totvolledige
volledigevertolking
vertolkingvan
vanzinnelij
zinnelijke
ke
en geestelijke
geestelijke waarneming.
waarneming. Michel
Angelo en Rafael
Rafaël resumeeren
resumeeren
Michel Angelo
het streven
streven van de eerste
eerste renaissance,
renaissance, waarin de factor van het
het zinnezinneDeleerlingen
leerlingen
lijk
de overhand hield.
hield. De
lij k waarneembare
waarneembare toch
toch altijd nog de
van Leonardo
Leonardo die
die zijn
zijn bedoelingen
bedoelingen het
hetbest
besthebben
hebbenbegrepen,
begrepen,als
als
Boltraffio
dis missen
missen zijn
zijn techniek.
techniek. Nieuwe
Nieuwe
Boltraffioen
en Ambrogio
Ambrogioda
da Pre
Predis
aesthetische
ontloken en
en het
het streven
streven van
van de
de
aesthetische gedachten
gedachten zijn
zijn echter ontloken
Ditzien
zien
vooraan staande krachten
krachten zal
zal zich voortaan daarin
daarin bewegen.
bewegen. Dit
wij
de Alpen,
Alpen, waar
waar de
de
wij dan niet alleen in Italië, maar ook benoorden de
renaissance zich
zich inmiddels
inmiddelsheeft
heeftlaten
latengelden.
gelden.Alvorens
Alvorensdit
dittetebesprebesprein het
bijzonder
wijzenop
opden
denkunstenaar
kunstenaar die
die het
het quattroquattroken
ik het
ken wtl
ik in
bijzonder
wijzen
cento, het eerste
eerste tijdperk
tijdperkvan
vande
derenaissance,
renaissance,in
inzijn
zijn volle
volle beteekenis
beteekenis
afsluit, op Michel
Michel Angelo.
Angelo.
Laat ons
ons bedenken,
bedenken, dat
datvoor
voorden
denItaliaanschen
Italiaanschenkunstenaar
kunstenaarin
inde
de
15e eeuw
eeuw de vreugde een
15e
een nieuwen
nieuwen kant
kant aan
aan de
de natuur
natuurtete ontdekken
ontdekken
.
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altijd de aanleiding tot zijn
altijd
zijn schepping
schepping is
is geweest;
geweest; zijn
zijn beste
beste werken
werken
treffen
frissche dat
dat de
de ondervonden
ondervonden verrassing
verrassing er
er aan
aan
treffen ons
ons door het frissche
Wij gevoelen
gevoelen dan
dan tevens,
tevens, dat voor een zoodaníge
zoodanlge proproheeft gegeven.
gegeven. Wij
ductie een altijd jonge
ductie
jonge speurzin,
speurzin, een
een altijd
altijdbezige
bezigeenergie
energievereischt
vereischt
wordt. Op den duur
wordt.
duur zullen
zullen slechts
slechts de
de krachtigsten
krachtigsten daartoe
daartoe in
in staat
staat
ke rust;
zijn, de zwakkeren zoeken naar
naar een
een betrekkelij
betrekkelijke
rust;het
hetstellen,
stellen,het
het
dogmatiseeren van
van verkregen
verkregen resultaten,
resultaten, vertoont zich weer. In
In het
het
dogmatiseeren
realistisch tijdvak
tijdvak van
van de
de renaissance
renaissance heeft
heeft het
het bewustzijn
bewustzijn het
het gegestandpunt
vaar der vervreemding altijd voor zich. Om het
het veroverde
veroverde standpunt
te handhaven, als
als een
een blijvend
blijvend goed
goed aan
aan het
hetnageslacht
nageslachtover
overtetegeven,
geven,
was
het
noodig
dat
de
ervaring
zich
volkomen
gerijpt
toonde
in
ervaring zich volkomen gerijpt toonde in een
een
was
geheugen waar
werd tot
tot nieuwe
nieuwe levende
levende gegewaar dan de realiteit verwerkt werd
gereproduceerd te
te
dachtebeelden, sterk genoeg om in een kunstwerk gereproduceerd
beelden van
van Michel
Michel Angelo
Angelo beantwoorden
beantwoorden aan
aan een
eeneigen
eigen
worden. De beelden
der voorgangers
voorgangers is
is voorvoor,..
ziening waarin heel de waarnemende arbeid
arbeid der
ondersteld. De gedachte
gedachte is
is tot
tot een
eendaad
daad van
vanzelfbewustzijn
zelfbewustzijn gekomen
gekomen
waardoor zij bewezen heeft, dat de
de vroeger
vroeger nog
nog wankele
wankele aandoeninaandoeninvastgelegd zijn
zijn in een weten. Dat weten
weten nu
nu laat
laat zich
zich aan
aan anderen
anderen
gen vastgelegd
mededeelen,
betreft de
de door
dooreen
eenmensch
menschgeformuleerde
geformuleerde
mededeelen, want
want het betreft
Zich echter
echter met
metlaat
laat mededeelen
mededeelen is1S het
het vermogen
vermogen om
om uit
uit
natuur. Wat
Wat zich
natuur.
nieuwe realiteit te
te scheppen.
scheppen. Michel
MichelAngelo
Angelo
eigen vormenschat een nieuwe
bleef de eenling, zijn kunst
kunst het
het eenig
eenig moment
momentder
dervoor
voorzich
zichzelftrezelftredende gedachte.
gedachte.
wetenMichel Angelo heeft vele navolgers gehad die voortreffelijk wetenschappelij
werkhebben
hebbengeleverd
geleverd- ikikdenk
denkinindedeeerste
eersteplaats
plaatsaan
aan
schappelijkkwerk
Jean de
en doen
doengewekt
gewektwas
was door
dool'de
de
de Bologne
Bologne —
- maar wier
wier streven
streven en
van een ander
ander en
en niet
niet gedreven
gedreven was
was door
door
bewondering voor de daden van
eigen onderzoek of rechtstreeksche natuurwaarneming.
Inde
degeschiegeschienatuurwaarneming.In
zij teteverwaarloozen
verwaarloozen grootheden.
grootheden.
der gedachte-beweging
gedachte-beweging zijn
zijn zij
denis der
Een waardeering
waardeeringvan
vanRafaels
Rafaëls kunst
kunstmoet,
moet,ten
tenopzichte
opzichtevan
vanden
deninvloed
invloed
Een
anderen gehad
gehadheeft,
heeft,tot
toteen
eenzelfde
zelfdeconclusie
con el usieleiden.
leiden.Zij
Zijververdie zij op anderen
naast de
devolmaking
volmaking van
van een
een bepaalde
bepaalde richting,
richting, die
die van
van den
den
toont naast
leermeester Perugino,
tevens een geniaal
geniaal gebruik
gebruik maken
maken van
van wat
wat
leermeester
Perugino, tevens
vooruitstrevende figuren
figuren als
als Fra
Fra Bartolommeo,
Bartolommeo, Leonardo
Leonardo da
da Vinci,
Vinei,
vooruitstrevende
Michel Angelo,
Angelo, ja
ja zelfs
zelfs een Andrea
Andrea del
del Sarto
Sartoreeds
reedshadden
haddenaangegeaangegein de
de ruimte
ruimtetetelaten
latenbewegen.
bewegen.
ven: het
het vermogen
vermogen de
de figuren
figuren zich
zich vrij
vrij in
yen:
voor anderen nog
nog een
een zoeken
zoeken beteekent,
beteekent, wordt
wordtin
inzijn
zijnwerk
werkals
als
Wat voor
geboden. Wij
Wij staan
staan bij
bij Rafael
Rafaël altijd
altijd voor
voor een
een
stellig resultaat aan geboden.
hem tot
tot werkelijkheid
werkelijkheid isisgebracht,
gebracht,maar
maar
ideëele wereld welke door hem
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welke voor den navolger,
navolger, die niet
niet het
het proces
proces van
van den
den meester
meester heeft
heeft
doorgemaakt
kracht mist, omdat
omdat van
van vergelijkende
vergelijkende concondoorgemaakt opvoedende
opvoedende kracht
trole
met eigen veroverde
veroverde reëele
wereld geen
geen sprake
sprake is.
is. Wanneer
Wanneer
trole met
reëele wereld
men begrijpt,
dat leeren
men
begrijpt, dat
leeren het
het wakker
wakker worden
worden beteekent
beteekent van
van een
een
sluimerend weten, een bewust
bewust worden
worden van
van eigen
eigen ik,
ik, als
alsfactor
factoreener
eener
beweging, dan zal
zal men
menbeseffen,
beseffen,dat
datdedeware
wareleermeester
leermeesterdiegeen
diegeen
beweging,
zoeken en streven
streven en
en niet de
is die het voorbeeld
voorbeeld geeft van
van zoeken
de man
man die
die
een eindresultaat, hoe
hoe voortreffelijk
voortreffelijk ook,
ook, van
van vroeger
vroeger streven
strevenbrengt.
brengt.
De kunstenaar
kunstenaar van
van beteekeris
beteekeniswordt
wordtonmiddellijk
onmiddellij kaangedaan,
aangedaan, ververtegenwoordigt altijd
altijdeen
eennieuw
nieuwmoment.
moment.Zij
Zijdie
die onder
onder den
tegenwoordigt
den invloed
invloed
van anderen
anderen komen
komen tetestaan,
staan,vertegenwoordigen
vertegenwoordigen een
een doodloopende
doodloopende
beweging.
In latere
Michel
latere tijden,
tijden, wanneer
wanneereen
eenacademie
academietot
tot bloei
bloei komt, zijn Michel
Angelo en vooral
vooral Rafaël
Rafaël als
als meesters
meesters aanvaard;
aanvaard; wij zien
zien dat
dat in
in de
de 17e
17e
eeuw, onder
onder Colbert,
Colbert, met
metLebrun,
Lebrun, in,de
in,de 19e
Ige eeuw
eeuwmet
met David
David en
en met
net
Ingres gebeuren. Indien wij er argeloos voor komen te staan, dan paktIngresbu.diwjeraglosvkmntea,dpk
het academische werk allicht door den weerschijn
weerschijn van
van iets
iets beters,
beters,als
als
oefening tot het
het verkrijgen
ver krijgen van technische vaardigheid
vaardigheid heeft het onongetwijfeld nut, stuwende
stuwendekracht
kracht kan
kan er
er echter
echter niet
nietvan
van uitgaan.
uitgaan. In
Inde
de
aesthetische ontwikkeling
ontwikkeling heeft
heeft dat
dat onwezenlijk
onwezenlijkbedrijf
bedrijfnooit
nooitmeegemeege~et ligt
ligtbuiten
buitendedebeweging
bewegingder
derzich
zichvernieuwende
vernieuwende gegesproken.
sproken. Het
bij de
de bezige
bezige vernuften
vernuften die
die de
de
dachte.
moet gezocht
gezocht worden
worden bij
dachte. Die moet
eeuwig wisselende verhouding van
van den mensch
mensch tot
totzijn
zijn buitenwereld
buitenwereld
waarnemen, wier
wier praestatie
praestatie altijd
altijd nog
nogverder
verderreikt
reiktdan
danrnogelijker
mogelijkerwijs
wijs
is vast te
te leggen
leggenin
inhet
hetkunstwerk,
kunstwerk,omdat
omdathet
hetlevende
levendeworden
wordenen
enniet
niet
het zijn wordt bedoeld.
Na zich in de
de kunst
kunst van
van Michel
Michel Angelo
Angelo en
envan
vanRafaël,
Rafaël, als
als in
in een
een
in
voorloopig resultaat
gesteld
te
hebben,
zet
de
beweging
zich
voort
resultaat
zet de beweging zich voort in
de richting welke zich in
in Leonardo
Leonardo het
het duidelijkst
duidelijkst openbaarde.
openbaarde. Niet
Niet
zoozeer
verschijnselen welke
welke begrepen
begrepen kunnen
kunnen worden
worden dodr
door de
de
zoozeer de verschijnselen
kennis van stoffelijk,
plastischwaarneembare
waarneembare veranderingen,
veranderingen, maar
maar de
de
stoffelijk, plastisch
bijzonderheden
waardoor het rnenschelijk
menschelijk gemoed
gemoed weerklank
weerldank kan
kan
bijzonderheden waardoor
vinden in de natuur gaan den kunstenaar boeien. Stemmingen
Stemmingenkomen
komen
in beeldhouwwerk
beeldhouwwerk en
en in
in schilderij
schilderij tot
tot uitdrukking.
uitdrukking.In
Inde
deeerste
eersteplaats
plaats
in het schilderij, omdat
omdat daar
daar tal van verschijnselen,
verschijnselen, waardoor
waardoor een
een ontontvankelijk
dagelijks voelt
voeltaangedaan,
aangedaan, kunnen
kunnen worden
worden
vankelijk mensch
mensch zich dagelijks
beperking van
van horizont,
horizont,
weergegeven:
weergegeven: luchtgesteldheid,
luchtgesteldheid, wijdte
wijdte of beperking
onderlinge afhankelijkheid der dingen door
door gebonden
gebonden kleureffecten.
kleureffecten.
midde~
Maar ook de beeldhouwer
tracht het
het zelfde
zelfde te
te bereiken
bereikenmet
metde
demiddebeeldhouwer tracht
LXXVII
21
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len waarover
waarover hij beschikt:
beschikt: de
de bewegelijkheid
bewegelijkheid van
van zijn
zijn lijnen
lijnen en
en vorvormen. Donatello
wil
Donatello wd in
in zijn
zijn Gattamelata,
Gattamelata, alleen
alleen het
hetrustige
rustigepositive
positive
beeld van den veldheer.
veldheer. Daarentegen
Daarentegenmaken
makenalalde
destudies
studiesen
enschetsen
schetsen.
dea
van Leonardo voor zijn ruiterstandbeelden ons duidelijk, dat
dat het
het den
beeldhouwer
te doen
doen was
was om
omhevige
hevige gemoedsbeweging
gemoedsbewegingbij
bij mensch
menschen
en
beeldhouwer te
zelfs
in beeld
beeld tetebrengen.
brengen.De
Debas-reliefs
bas-reliefsvan
vanFrancesco
Francesco di
di
zelfs bij
bij dier in
GlOrglo
Leonardo zijn
zijn toegetoegeGiorgio van Siena, wiens werken wel eens aan Leonardo
schreven, brengen ons door
door de
de tegenstellingen
tegenstellingen van
van licht
licht en
enschaduwschaduwFlopartijen in een stemming
stemming van
van gespannen
gespannen verwachting.
verwachting. Rustici
Rustici te
te Florence, Sansovino te Venetië leiden de beeldhouwkunst
beeldhouwkunstvan
van den
denbarok
barok
in, waar
waar de
deplastische
plastischevormen
vormeninderdaad
inderdaadgeforceerd
geforceerdworden
worde~ tot
tothet
het
bereiken van stemmingseffecten.
stemmingseffecten.
in marmer,
marmer, steen
steen en
enstucco
stucco
Ontelbaar zijn
zijn de
de studies in brons of
Ontelbaar
of in
die de gebaren van mensch
mensch en
en van
van dier
dier weergeven.
weergeven.In
Inalle
allewerkplaatwerkplaatsen gaat de belangstelling daar naar uit; de menschen
menschen komen
komen er
er door
door
Er is
is een
een collectieve
collectieve arbeid waarbij de een
een van den
den ander
ander
tot elkaar. Er
zijn modellen leent, zonder dat het
het bij
bij iemand
iemand opkomt
opkomt de
de beschuldibeschuldi"botega tt kent
kent geen
geen auteursrechauteursrechging van plagiaat uit te
te brengen,
brengen. De „botega"
en gunt
gunt een
een elk
elk de
deweelde
wedde van
van het
hetnieuwe
nieuwe ruiruiten. Men
Men geniet
geniet zelf
zelf en
mere begrip.
begrip.
schilders te komen
komen nu
nu
Volkomen
Volkomen in
in hun element schijnen eerst de schilders
zij
niet slechts
slechts in
in het
hetmenschelijke
menschelijke figuur,
+igutlr, niet
niet slechts
slechts in
in het
het
zij niet
portret
het gemoed
gemoed kunnen
kunnen uitspreken.
uitspreken. De
Devroegere
vroegere renaisrenaisportret het
va.
sance
kende evenals
evenals de
demiddeneeuwen
middeneeuwen dedestrakke
strakkesereniteit
sereniteitvan
sance kende
den blauwen
blauwen hemel;
hemel; de
de voorstelling
voorstelling moest
moest haar
haar kracht
krachtontleenen
ontleenen
zuiver aan de actie der personen. Giovanni
Giovanni Bellini
Bellini komt
komt echter
echter onder
onder
den indruk
indruk van
van de
de atmosfeer
atmosfeerteteVenetië
Venetiëen
enverrij
verrijkt
het palet
palet met
metkoele
koele
kt het
hal~etinten;
tinten;het
hetzwart
zwartvan
vanMantegna
Mantegnakrijgt
krijgtnieuwe
nieuwebebeen warme
warme halve
Hun bijbelbijbelteekenis
doffe en glanzende
glanzende partijen. Hun
teekenis door rijkdom van doffe
sche voorstellingen
het religieuse
religieuse
voorstellingen brengen
brengen ons
ons in de stemming van het
door
de bijzondere
bijzondere werking
wer king van
vandedekleur
kleur
door
gevoelige
door de
en en
door
dede
gevoelige
zeldzamE!'
belichting. Aan
het einde
einde van
van de
de 15e
15eeeuw
eeuwbegint
begint
Aan het
zeldzamei. belichting.
de
halve verlichting
verlichting een
rol te
te spelen.
spelen.Giorgione
Giorgione werkt
werkt met
met
de halve
een rol
lichtend duister
duister en
en de
dehandeling
handeling van
van zijn figuren
wekt er
er meerdere
meerdere
figuren wekt
belangstelling door. Titiaan
Titiaanschept
scheptgenot
genotininop
opzich
zichzelf
zelfniets
nietszeggenzeggenze onder
onderbepaalde
bepaaldezoneffecten
zoneffectengezien
geziea
de landschappen,
landschappen, omdat
omdat hij
hij ze
hem.
heeft en hij deelt
deelt ons
ons de
de stemming
stemmingmede
medewaarin
waarinde
destille
stillenatuur
natuurhem,
bracht. Tintoretto
Tintorettobouwt
bouwteen
eenschilderij
schilderijop
ophet
hetspelen
spelenvan
vanzonnevlekzonnevlek111 koele
koek boomschaduw gedompeld naakt.
tjes me een in
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In de i5e
15eeeuw
eeuw reeds
reeds en
en in
in het
hetbegin
beginvan
vande
de16e
16e eeuw
eeuw wordt
wordt voorvoorbereid de diepgaande
diepgaande studie
studievan
vande
demeesters
meestersvan
vanBrescia
Bresciaen
envan
vanBerBergamo, van de Bologneezen en van de Romeinsche
Rorpeinsche school,
school, studie
studiedie
diede
de
techniek van het schilderen
schilderen tot
tot in
in de
de ige
Igeeeuw
eeuwzal
zalbeheerschen.
beheerschen.Al
Alde
de
problemen die een Rembrandt, een
een Johannes
Johannes Vermeer,
Vermeer, een
een Rubens
Rubens
en een Claude Lorrain,
Lorrain, jaja tot
totde
deEngelsche
Engelschelandschapsschool
landschapsschool wederwederenopgelost
opgelost
om zullen bezighouden
bezighouden zijn
zijn inderdaad
inderdaadreeds
reedsaangegeven
aangegevenen
eeuwsche Italianen. Met de
door de 16e eeuwsche
de lessen
lessen die
die zij
zij van
van Italië
Italië ontvangen hebben, kunnen
kunnen de
denoordelijke
noordelijkeschilders
schilderszich
zichgemakkelijker
gemakkelijker
wijden, aan de vertolking
vertolking van
van eigen
eigen religieuse
religieuseen
enmoreele
moreelegevoelens.
gevoelens.
toen de
de Italiaansche
Italiaansche
Om dit na te gaan moeten wij terug naar den tijd toen
in Duitschland
Duitschland en
en in
in
kunst in het Noorden
Noorden begon
begon door
door te
te dringen,
dringen, in
Frankrijk.
Fran krij k.
In het vorige hoofdstuk
heb ik
ik er reeds op
op gewezen, dat in Duitschhoofdstuk heb
Duitschland het spontane
spontane gevoel
gevoel voor
voor de
de saarnhoorigheid
saamhoorigheid van
van alle
alle onderdeeonderdeelen in het geziene beeld niet is beleefd. Voor den ouden Holbein
Holbein zou,
zou,
ten opzichte van
van zijn
zijn geteekende
geteekende portretten,
portretten,een
eenuitzondering
uitzonderinggemaakt
gemaakt
kunnen
worden. Daar
Daaralthans
althanswerd
werdbegrip
begripgetoond
getoondvan
van het
het organische.
organische.
kunnen worden.
Hij stond echter
echter alleen en hij
hij bleef
bleef alleen staan. Ook was in de DuitDttit5che
aesth-etiek de zin voor
voor het
het nadrukkelijk
nadrukkelijkgeestelijke
geestelijke tetezeer
zeerontontsche aesthetiek
wikkeld, ten koste
koste van
van de
de waardeering
waardeering van
van het
hetstoffelijke,
stoffelij ke, dan
dandat
datde
de
ingetogen
van de
de antieke
antieke kunst
kunstwederom
wederom genoten
genoten kon
kon
ingetogen eurhythmie van
beide factoren
factoren welke
welke de
de Italiaansche
Italiaanscherenaissance
renaissancekarakkarakworden. De beide
teriseeren
benoorden de
de Alpen
Alpen niet
niet
teriseeren ontbraken.
ontbraken. Deze
Deze werd
werd dan ook benoorden
begrepen. Eerst
Eerst aan het einde van de 15e
15e eeuw,
eeuw, toen
toen de
deItaliaansche
-Italiaansche
kunst na haar
haar eerste
eerste periode
periodevan
vanoverwegend
overwegendnaturalistische
naturalistischeaandoeaandoetot
ning, ook gemoedsstemmingen
gemoedsstemmingen in
het beeld
beeld tot
in het
het schilderij
schilderij en in het
uiting bracht, werd
werd toenadering
toenadering mogelijk.
mogelijk. Een punt van
van aanraking
aanraking
cleed
voor waardoor
waardoorde
deItaliaansche
Italiaanschevormgeving
vormgevingverlokkend
verlokkendkon
kon
deed zich voor
werken.
De Duitsche intelligentie heeft altijd een
een groot
groot gemak
gemak getoond
getoond de
de
technieken en de vormen van naburen
naburen over
over te
te nemen.
nemen. In
Inde
dei3e
13eeeuw
eeuw
beeldhouwkunst,in
inde
dei5e
15eeeuw
eeuwden
denuiterlij
uiterlijken
volgt zij
zij de Fransche beeldhouwkunst,
ken
D~laatste
laatste
stijl van
vandedeNederlandsche
Nederlandscheschilderschilder-enenprentkunst.
prentkunst.De
vooral was
was in een
vooral
een ommezien
ommezien populair
populair geworden.
geworden. Die
Diewonderlijke
wonderlijke
voor
keur voor niet
niet nationale
nationale elementen,
elementen,dat
dataanpassingsvermogen
aanpassingsvermogen
voorkeur
ging niet, het spreekt
van zelf, zonder het
het handhaven
handhavenvan
van eigen
eigen accent.
accent.
spreekt van
Dat was
was ook thans
thans het
hetgeval.
geval. Alles
Alles wat
wat geleerd
geleerd kan
kanworden,
worden,alles
alleswat
wat
De vraagvraagtastbaar en zichtbaar zonder meer is, wordt
wordt overgenomen.
overgenomen. De
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stukken van de
de perspectief
perspectief worden
worden bestudeerd,
bestudeerd, zoodat
zoodat de
de schilder
schilder
zijn compositie
compositie verandert; van
van het
het geduldige
geduldige anatomisch
anatomisch onderzoek
onderzoek
van het menschelijk lichaam wordt partij
partij getrokken
getrokken door
doorden
denbeeldbeeldin de
de mode,
mode, maar
maaraltijd
altijdgegehouwer; nieuwe ornamentvormen komen
komen in
exvoelt men het Gothisch
Gothisch geconstrueerde,
geconstrueerde, de
de voorliefde
voorliefde voor het expressive boven
de neiging
neiging tot
tot overdrijoverdrijboven het harmonisch rhythmische, de
van de
de nieuwe
nieuwe Italiaansche
Italiaansche cultuur
cultuurwerden
werdenaanaanving. De resultaten van
vaard, maar niet grondig begrepen. Zij werden
werden vreemde
vreemde aanhangsels
aanhangsels
van een kunst die
die bij
bij slot
slot van
van rekening
rekeningeene
eenevoortzetting
voortzettingwas
was van
van de
de
buitenmiddeneeuwsche.
middeneeuwsche. Van
Van eene
eene veranderde
veranderde verhouding
verhouding tot
tot de buitenks bewust. Toch
Tochzou
zoumen
mentete
wereld werd de kunstenaar
kunstenaarzich
zichnauwelij
nauwelijks
ver gaan indien men
men zeide,
zeide, dat
datde
deDuitsche
Duitschekunstenaar
kunstenaarganschelij
ganschelijkk
grooten stroom
gebuiten den grooten
stroom der
der vernieuwde
vernieuwdegedachte
gedachtebleef.
bleef. De
De gedachte kon zich juist
juist in
in de
de 16e
16e eeuw
eeuw ook
ook benoorden
benoordende
deAlpen
Alpenuiten,
uiten,
haar vroeger
vroeger stadium
stadium
omdát
toen een
een geleidelij
geleidelijke
ke ontwikkeling
ontwikkeling uit haar
omdat toen
in de middeneeuwen
middeneeuwen zulks meebracht. Het
Het 16e
16e eeuwsche
eeuwsche portret
portret in
in
Italië vertoonde niet meer het synthetische
synthetische karakter
karakter van
van het
het portret
portret
in het Quattrocento.
Quattrocento. De
De stemmingskunst liet van zelf weer de behoefbehoefte aan
aan meerdere
meerdere analyse
analyse gevoelen,
gevoelen, telkens
natuur van
vaneen
een
telkens werd de natuur
nieuwen
en telkens
telkens ontving
ontving de
dekunstenaar
kunstenaarnieuwe
nieuwe
nieuwen kant aangekeken en
ik
indrukken van treffende
treffende bijzonderheden.
bijzonderheden. Leonardo
Leonardo had,
had, gelijk
gelijk ik
zeidè,
de oogen
oogen de uitdrukking
uitdrukking van
van het
het denkend
denkend
zeide, in zijn koppen, in de
leven weten
weten te
te leggen,
leggen,de
denavolgers
navolgersfalen
falenererinindit
dittetebereiken
bereikenen
engeven
geven
dan onwillekeurig
onwillekeurig aan
aan den
den blik
blik iets
iets starends,
starends,iets
iets verontrustends
verontrustendsbijna,
bijna,
door de overwegende aandacht waarom de oogen vragen. Zelfs
Zelfsbij
bijde
de
portretten van
van een
een Titiaan,
Titiaan, van
van een
een Tintoretto
Tintorettovan
vaneen
eenMorone
Moronemoet
moet
portretten
Het effect
effect van rust,
rust, dat
datalleen
alleendoor
doorde
devolmaakt
volmaaktevenevenzulks opvallen. Het
wichtige
kop verkregen
verkregen kan
kan
wichtige beteekenis
beteekenis van
van alle
alle onderde.e1en
onderdeelen in
in een kop
Op een
een ander
anderpeil
peilontvangen
ontvangenwij
wijwederom
wederomden
den
worden is verstoord. Op
indruk dien
dien het
het analytische
analytische van
van de
de middeneeuwsche
middeneeuwsche kunst
kunst gaf.
gaf. Het
Het
ander
portret
van den
den Duitschen
Duitschenschilder,
schilder,dat
datfeitelij
feitelij k toch nog op een ander
portret van
standpunt staat,
staat, vertoont
vertoont dezelfde
dezelfde eigenaardigheden
eigenaardigheden als dat van
van de
de
gerichten blik.
blik.
Italianen,
Italianen, denzelfden
denzelfden doordringenden
doordringenden op
op één
één punt gerichten
Dürer
ep zijn
zijn school,
school, de
de jonge
jonge Holbein
Holbein en
en zijn
zijn school,
school, van
van het
het Zuiden
Zuiden
Darer en
tot het
het Noorden
Noorden hebben
hebben allen
allen gemeen
gemeen dien
dien typeerenden
typeerenden internatiointernationalen trek van de 16e
16e eeuw. Wij zullen die straks ook in Frankrijk
Frankrijk
terug vinden.
Een
kleine eeuw
eeuw later
later dan
dan Italië
Italië heeft
heeft ook
ook Duitschland
Duitschland zijn
zijn
Een kleine
grooten
colorist gehad,
Gl'ünewald, maar
maar bij
bij Andrea
Andrea del
del
grooten colorist
gehad, Mathias Griinewald,
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Castagno is het kleureffect
kleureffect op
op ongezochte
ongezochte wijze
wijze gebonden,
gebonden, bij
bij GriineGrünewald
zelfs in die tegentegenwald valt
valthet
hetuiteen
uiteeninin groote
groote partijen
partijen en
en wordt
wordt zelfs
stellingen het
het dramatische
dramatischegezocht.
gezocht.Ook
Ookhier
hiereen
eenanaloog
analoogverschijnsel.
verschijnsel.
Het gebied
gebied waarop
waarop de gedachte
gedachte zich in Duitschland
Duitschland het
het vruchtvruchtmoet weer
weer
baarst heeft getoond isis het
het landschap.
landschap. Hetwerk
Het werk van Dürer
Darer moet
het eerst
eerst genoemd
genoemd worden,
worden,maar
maardan
danvolgt
volgteen
eenheele
heele bend
bendvan
vanijverige
ijverige
en
waarnemers en speurders
speurdersdie
die de
detallooze
tallooze details
detailsvoor
voorgoed
goedinlijven
inlijvenen
die
ontegenzeggelijk baanbrekend
verricht. Ik denk
denk
die ontegenzeggelijk
baanbrekend werk
werk hebben
hebben verricht.
aan Altdorfer, aan Hirschvogel,
Hirschvogel, aan
aan Lautensack,
Lautensack, aan
aanSebald
SebaldBaumBaumhatter, aan Tobias Skinner,
hauer,
Skinner,lieden
lieden dien
dien het
hetin
inde
deeerste
eersteplaats
plaatstetedoen
doen
zijsoms
somsnog
nogeen
een
is om het schilderachtige
schilderachtigelandschappelijke,
landschappelijke,ook
ookwaar
waarzij
bijbelsche
Egypte, een
eenAanbidding
Aanbidding
bijbelsche voorstelling
voorstelling als
als een
een Vlucht naar Egypte,
Bijhen
henblijkt
blijkthet
hetduidelij
duidelijk,
der Koningen,
Koningen, een
een Geboorte
Geboorteuitbeelden.
uitbeelden.Bij
k,
zij niet
nietmeer
meerdoor
dooreen
eendogmatisch
dogmatischkerkelijke
kerkelij keovertuiging,
overtuiging,maar
maar
dat zij
door een pantheïstisch
pantheïstisch religieus
religieus gevoel
gevoel worden gedreven.
gedreven. Met hen
hen
middeneeuwen en
en in
in een
een nieuwen
nieuwen tijd.
tijd. Zij
Zij bestubestuweten wij ons uit de middeneeuwen
Hetbehoorlij
behoorlijkk wegschuiven
deeren de natuur
natuurter
terwille
willevan
vanhaarzelve.
haarzelve. Het
en uiteenhouden
uiteenhouden der
der verschillende
verschillende plans
plans wordt
wordtals
als een
eengeliefd
geliefd proprobleem behandeld
behandeld dat niet te
bleem
te ingewikkeld
ingewikkeld kan
kan zijn;
zijn; men
men isis er
erop
op uit
uit
en
den hemel
hemel met de wolkenfiguren
wolkenfiguren te
welven; de
boomen en
te laten
laten weiven;
de boomen
struiken
worden in hun
hun groei,
groei, in
in hun
hun schors
schors en
en bladvorm
bladvorm nauwkeurig
nauwkeurig
struiken worden
aangeduid alsof het teekeningen voor botanische studieën gold.
gold. Het
Het
lustige gevoel
gevoel dat
het
zijn
in
de
vrije
natuur
_hun
bezorgt,
doet
hen
dat
hun bezorgt, doet hen
Italië nog
nog niet
niet was
was verricht. Zij
Zij zijn
zijn de
de voorvoorwerk verrichten dat in Italië
treffelijke
kunstenaars als
als Hercules
HerculesSeghers,
Seghers,
treffelij ke leermeesters
leermeesters geweest van kunstenaars
Rembrandt,
Ruysdael. Zoo
Zoo heeft dan de Duitsche
Duitsche kunstenaar,
kunstenaar,zonder
zonder
Rembrandt, Ruysdael.
een langzaam
langzaam proces
proces van
van aanvankeaanvankeplotselinge wedergeboorte, door een
lij
dan aesthetische
aesthetischewerkzaamheid,
werkzaamheid,van
van
1.i.j k misschien
misschien meer technische dan
lieverlee
middeneeuwsche standpunt
verlaten en is
is zijn
zijngeest
geest
lieverlee het
het middeneeuwsche
standpunt verlaten
opengegaan voor de nieuwe verhoudingen.
verhoudingen.
Hij
gevoelt zich
kerk zooals
zooals deze ook hem niet meer
meer
Hij gevoelt
zich los
los van
van de kerk
hervormde kerk,
kerk, geboren
geboren uit
uiteen
eenpersoonlijk
persoonlijk relirelinoodig
noodig heeft. De hervormde
gieus gevoel, heeft zich heel spoedig in een dogma gesteld. De
De wederwedergeboren
gedachte die zich
zich in
in Duitschland
Duitschland het
heteerst
eerstopenbaarde
openbaarde in
geboren gedachte
kerhervormers en in humanisten,
humanisten, dus
dus ook
ook weer
weer bij
bij uitnemendheid
uitnemendheid op
op
zuiver geestelijk gebied, liet zich aanvankelijk niet
niet in
in de
de kunst
kunstgelden.
gelden.
Toen zij, in de 16e
16e eeuw, ook hier vernieuwend optrad,
optrad, verstarde
verstarde zij
zij
in den
den dogmatische
dogmatische vorm
vorm zal
zal zij
zij
zich spoedig in het godsdienstige. En in
nergens de kunst
kunst weer
weer aan
aan haar
haar dienstbaar
dienstbaarweten
wetentetemaken.
maken.
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Frankrijk was,
was, door
door zijn
zijn verleden
verleden in
in de
de middeneeuwen,
middeneeuwen, in een gunFrankrijk
gunDe ontwikkeling,
ontwikkeling, in
inaesthetisch
aesthetisch opopstiger conditie dan Duitschland. De
zicht, was er niet eenzijdig geweest. Aan het einde der /4e
14een
en in
in de
de iI5e
5e
hereeuw
waren
aan
het
koninklijk
hof
te
Parijs,
aan
de
hoven
van
de
eeuw waren
koninklijk hof te Parijs, aan de hov en van de hertogen van Bourgondië
Bourgondië en
en van
van Berry,
Berry, aan het hof
hof van koning René
René van
van
door de
de
Anjou
schilders en beeldhouwers
beeldhouwers verbonden
verbonden die
alle llgs door
Anjou schilders
die allengs
détail-studie,
waarop ik
ik reeds heb
heb gewezen,
gewezen,de
denatuur
natuurin
inhaar
haar velerlei
velerlei
détail-studie, waarop
af was de antieke
antieke kunst
kunst
vormen hadden leeren waardeeren. Van meet
meet af
naast
Byzantijnsche kunst
kunst als voorbeeld
voorbeeld gesteld.
gesteld. De
De Fransche
Fransche
naast de Byzantijnsche
kunstenaar
eenliefde
liefdegetoond
getoondvoor
voorrustig
rustiggerhythmeerde
gerhythmeerde
kunstenaar had
had steeds een
vormen en
en die liefde
vormen
liefde heeft
heeft zich
zich evenwichtig
evenwichtig ontwikkeld
ontwikkeld toen
toen ook
ook
meerdere
menmeerdere geestelijke
geestelij keuitdrukking
uitdrukkingaan
aande
de verbeelding
verbeelding van
van het menvolledige ontontschelijk
schelij kfiguur
figuurwerd
werdgegeven.
gegeven. Al
Al was
was uit
uit hem niet de volledige
luiking van nieuwe inzichten
inzichtengekomen,
gekomen,het
hetstandpunt
standpuntwaarop
waarophij
hij zich
zich
beyond, in de
de 15e
I5e eeuw,
eeuw,was,
was,door
doorherhaalde
herhaalde natuurstudie,
natuurstudie, toch
toch volvolbevond,
doende
objectiefom
omhem
hemtetelaten
latengenieten
genietenhet
hetwerk
wer kvan
vananderen
anderen die
die een
een
doende objectief
In de
de kringen
kringender
der verfijnde
verfijndehofhofbreederen kij
kijkkop
op de
de dingen
dingen hadden. In
beschaving
Italiaansche kunstwerk
kunstwerk op
prijs gesteld.
gesteld. De
De
beschaving werd
werd het Italiaansche
op prijs
hertog van Berry en René
René van
van Anjou
Anjou waren
waren verzamelaars,
verzamelaars, die ItaliItalihadden. Een
Een Jehan
Jehan Fouquet
Fouquetheeft
heeft
aansche kunstenaars
kunstenaars in hun dienst hadden.
ke collegas
collegas te
te begrijbegrijop zijn reis in Italië
Italië geen
geen moeite
moeite om
omzijn
zijnzuidelij
zuidelijke
pen. Perréal, de schilder van Karel VIII, geeft
geeftzich
zichgeheel
geheelaan
aan deiItaliaansche kunst, zoodat hij zelfs veel
veel van
van zijn
zijn oorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid ververliest. De
De meesters
meesters als
als een Michel
Michel Colombe,
Colombe, als
als de
de beeldhouwers
beeldhouwers uit
uit de
de
school van Sluter,
Sluter, toonen
toonen hun
hun spoedig
spoediggewekte
gewektebewondering
bewonderingdoor
door
hun manier ietwat te verzachten, hun techniek leniger te maken. Hoe
Hoe
dicht de Fransche
Fransche kunst
kunst bij
bij de
de Italiaansche
Italiaansche stond,
stond, wordt
wordt wel
wel bewebeweFrankzen door het feit, dat de Italiaansche beeldhouwers die zich in
in Frankrijk
als voorbeeld
voorbeeld denk
denkikikaan
aande
deFlorentijnsche
Florentijnschefamilie
familie
rij k vestigden,
vestigden, als
der
onwillekeurig van
van nationaliteit
nationaliteit schijnen
schijnen teteveranderen.
veranderen.
der Giusti, onwillekeurig
LodeVergelijkt men de beelden
beelden van
van Jean
Jean Juste aan de graftombe van Lodewij kkXII,
Denis, met
met die
die van
van Michel
Michel Colombe,
Colombe,dan
dan meent
meentmen
men
XII, te
te St. Denis,
met werken uit een zelfde school te doen
doen te
te hebben,
hebben. Onder
Onder Frans
Frans Je
le
te Fontainebleau,
Fontainebleau, ontstaat
ontstaat erereen
eengemeenschappelijke
gemeenschappelijke producproducwaar, maar
maar die toch
toch de
de waarde
waarde van een
een
tie, zonder
zonder veel
veel karakter
karakter wel
wel isis waar,
"kunnen"geoefend
geoefendwordt,
wordt,waarborg
waarborgvoor
vooreen
een
school heeft
heeft waar
waar het
het „kunnen"
toekomstige
toe komstige ontwikkeling.
Wat zich bovendien altijd
altijd nog liet
liet gelden
gelden was
was de
de typisch
typischnationale
nationale
wij straks
gebouwen
in het
het meubel
meubel zullen
zullen
eigenschap die wij
straks ook in het gebouw
en in
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constateeren: de verzorgde
verzorgde techniek. De
De waarneming
waarneming is
is scherp
scherp gegeconstateeren:
richt op
op onderdeelen
onderdeelen en
en de
de Franschman
Franschmanblijft
blijftgesteld
gesteldop
opecht
echtmiddenmiddenricht
van afwerking;
afwerking; zijn
zijnvormgeving
vormgevingheeft
heeftiets
ietskoels,
koels,
eeuwsche gaafheid van
maar zij is bij uitnemendheid
ke fiuitnemendheid oprecht.
oprecht.Zoo
Zookrijgt
krijgtde
demenschelij
menschelijke
fidoor de
de plastische
plastische behandeling
behandeling van
van Jean
JeanGoujon,
Goujon,misschien
misschientete
guur, door
maar
precieuse, haast
haast het
het onaandoznlijke
onaandoenlijke van
van het
het ornament
ornament;t maar
zeer het precieuse,
antieke zuiverheid
zuiverheid en
en voornaamheid.
voornaamheid. Van
Van die
diegegetevens een bijkans antieke
aardheid was het te verwachten,
verwachten, dat
dat met
met voorliefde
voorliefde het portret
portretwerd
werd
vergelijking met
het Italiaansche
Italiaansche en
en zelfs
zelfs met
met het
het
behandeld. In vergelijking
behandeld.
met het
Duitsche
de teekening
teekening nog
nog krasser,
krasser, is
is het
hetindividueele
individueele van
van het
het
Duitsche is de
model nog juister, nog
omlijnd. Ik breng de
de porpornog meedoogenloozer
meedoogenloozer omlijnd.
inde
deherinnesing
herinnesingmaar
maarvoornamelij
voornamelijkk de
tretten
van Fran9ois
François Clouet
Clouetin
tretten van
gebeeldhouwde
Germain Pillon.
Pillon. De
De marmeren
marmeren bustes
bustes
gebeeldhouwde portretten van Germain
11 en
en Hendrik
HendrikIII
111(Louvre),
(Louvre),het
hetbronzen
bronzenbeeld
beeldvan
vanden
den
van Hendrik II
kanselier de Birague (Louvre), zijn meesterstukken
meesterstukken van
van doorwerkt
doorwerkten
en
onverbiddelijk
Pillon noem
noem ik
ik dedemedailleurs
medailleurs
onverbiddelijk naturalisme.
naturalisme.Na
Na Pillon
Guillaume Dupré,
Guillaume
Dupré, Frémy
Frémy en
enWarm
Warineneneindelijk
eindelijkGuillain
Guillain den
den
maker van
van de bronzen
XIII, Anna
Anna van
van
maker
bronzen beelden
beelden van
van Lodewijk
Lodewijk XIII,
ons inzicht
inzicht in het
het
Oostenrijk
Oostenrijken
en Lodewijk
LodewijkXIV
XIVals
als kind,
kind, om
om ons
daarFransche
schoonheidsgevoelvan
van de
de l6e
eeuw en in
in het
het vermogen
vermogen daari 6e eeuwen
Fransche schoonheidsgevoel
van te vervolledigen. Die beeldhouwers wijzen de richting
richting aan
aanwaarin
waarin
de 17e
l7e en
en de
de 18e
l8eeeuwsche
eeuwschemeesters
meesterszich
zichzullen
zullenbewegen
bewegenen
enwaarin
waarin
deze
van het
hetbelangrijkste
belangrijkste zullen
zullen geven
gevenwat
wat de
de nieuwe
nieuwe tijd
tijd op
op
deze mede van
Hetgeschilgeschilhet gebied van de beeldende kunst heeft voortgebracht. Het
derde
Italiaansche en
en
derde portret
portret blijft
blijft aanvankelijk
aanvankelijkten
ten achter
achter bij
bij het
het Italiaansche
l8e eeuw
eeuw zal ook dat
dat naast
naast het
het
het Duitsche, maar in de 17e
l7e en
en de 18e
In het
hetlandlandmarmer
het brons
bronsvan
vandedehoogste
hoogstebeteekenis
beteekenis zijn.
zijn. In
marmer en het
het genre
genre isisvoorzeker
voorzeker
schap,
groote figurale
figurale compositie,
compositie, in het
schap, in
in de
de groote
1ge eeuw
eeuw voorbereidt,
voorbereidt, wij
wij hebben
hebben
merkwaardig werk geleverd dat de
de 19e
slechs
namen van
vanClaude
ClaudeGelée,
Gelée,van
vanPoussin,
Poussin,van
vanWatteau,
Watteau,
slecl-ts de
de namen
Chardin, Fragonard te noemen, op geen gebied echter
echter is de productie
productie
zoo
onafgebroken voorbeeldig
het gebied
gebied van
van
zoo onafgebroken
voorbeeldiggeweest
geweestals
als op
op het
het portret.
portret.
Wanneer
afvraagt welk
Frankrijk
Wanneer men
men zich afvraagt
welk deel
deel Duitschland
Duitschland en Frankrijk
l5e en
en 16e
l6e eeuw aan de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
dezich
zich
hebben gehad
gehad in
in de
de 15e
vernieuwende aesthetische gedachte,
gedachte, dan
danisishet
hetantwoord,
antwoord,dat
datbeiden,
beiden,
paar individuen
individuen het
het bewustzijn
bewustzijn van
van de
de eenheid
eenhe1d van
van
na
even in een paar
na even
mensch
beleefd te hebben,
hebben, de
de eerste
eerstesynthetische
synthetische
mensch en buitenwereld beleefd
bescheppingsperiode
toen meerdere
meerdere bescheppingsperiode niet
niet meemaakten,
meemaakten, maar
maar dat, toen
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zinning wederom tot analytische
analytische waarneming
waarneming had
het
had geleid
geleid en tot het
weergeven van gemoedstemming in het
het kunstwerk,
kunstwerk, beiden,
beiden, in
invoortvoortgeweest.
zetting van het streven der
der middeneeuwen,
middeneeuwen, werkzaam
wer ~aam zijn geweest.
Frankrijk, in het portret, Duitschland,
Duitschland,voornamelijk
voornamelijkininhet
hetlandschap,
landschap,
hebben toen de
de beweging
bewegingder
dergedachte
gedachtegerealiseerd.
gerealiseerd.
Ongeveer
de schilderkunst
schilderkunst en
en in
in de
de
Ongeveer in den zelfden tijd toen zij, in de
beeldhouwkunst, zich
zich van
van dienstbaarheid
dienstbaarheid vrijmaakte,
vrijmaakte, vernieuwde
vernieuwde de
de
de bouwkunst.
bouwkunst. De
Deconstructie
constructie van
van het
het kerkgekerkgegedachte
gedachte zich ook in de
bouw waarop,
waarop, gedurende
gedurende de middeneeuwen,
middeneeuwen, het
het vernuft
vernuft bij
bij uitneuItnemendheid gericht
gericht was,
was, vertoonde
vertoonde het
hetstreven
strevende
deruimte
ruimtetetebegrenzen
begrenzen
Dat streven
streven liet
liet niet
nietaf
afen
enheeft
heeftde
deuiterste
uitersteconcondoor pijlers en bogen. Dat
De muur
muur had
had alle
alle constructieve
constructievebeteekenis
beteekenisverversequenties gebracht. De
Het geraamte
geraamte van het
het kerkgebouw
kerkgebouw werd
werd ijler
ijler en
en ijler
ijler en
en terecht
terecht
10ren
loren.•.Het
gevoelt men, dat de eeuwige
eeuwige beweging,
beweging, de
de vervorming
vervorming der
der verschijnverschijnFrankrijk
selen iets
iets anders
anders gaat
gaat brengen.
brengen. Dat
Datgebeurt
gebeurtechter
echternoch
nochininFrankrij
k
noch in Duitschland,
Duitschland,waar
waar zich
zich het
hetproces
procesvoornamelijk
voornamelijk had
had voltrokvoltrokken, maar in Italië.
Nadat
de gedachte
in de
de vroegere
vroegere Oudheid,
Oudheid, bij
bij de
de AssyAssyN adat de
gedachte in
wasgeweest
geweestnaar
naar
riërs,
de Egyptenaren,
Egypteparen, de
de Grieken,
Grieken,zoekende
zoekendewas
riërs, de
het rhythme harer beweging en zij nog
nog geen
geen der
der drie
drie momenten
momenten conconsequent
had aanvaard, had zij
gebouw als
als lichaam bebesequent had
zij het Romeinsche gebouw
bouwkunst en
en later
later in
in de RomaanRomaangrepen, was zij in de Byzantijnsche bouwkunst
in
sche tot het
het vlak gekomen
gekomen als
als ruimte
ruimte bepalend
bepalend element
elementen
eneindelijk
eindelijkin
de Gothiek tot
tot de
de lijn.
lijn. Met
Methet
hetconstrueeren
construeerenvan
vanden
denluchtboog
luchtboogwas
was
zij, strikt genomen, zelfs
zelfs de
de eischen
eischen van
van het
hetruimte-bepalen
ruimte-bepalentete buiten
gegaan.
derde hoofdstuk
hoofdstuk besproken. In de wetenwetengegaan. Ik heb dat in het derde
wederom terug
terug tot de
de
schap
gevondene keerde
schap van
van het
het gevondene
keerde zij
zij nu wederom
constructie met
met muurvlakken,
muurvlakken, met
metdien
dienverstande,
verstande,dat
datdevorigemode vorige mozij zich
zichininde
deverdere
verderebeweging
beweging
menten in het
het geheugen
geheugen bleven
bleven en
en zij
steeds rijper
rijper toonde in haar
haar productie. Het
Het kan
kan ons
ons niet
niet bevreemden
bevreemden.
in Italië
Italië voordeed,
voordeed, wanneer
wanneer wij bedenken dat
dat
dat
eerst in
dat zich dit het eerst
daar
heerschappij der Gothiek
Gothiek nooit
nooit geheel
geheelwas
wasdoorgedrongen,
doorgedrongen,
daar de heerschappij
dat
het Byzanthijnsch
Byzanthijnsch en
en het
hetRomaansch
Romaansch altijd
altijd nog
nogvolgelingen
volgelingen
dat het
Derenaissance
renaissance van
van de
debouwkunst
bouwkunstbeteekende
beteekende
hadden
gevonden. De
hadden gevonden.
niet
radicalen omslag,
omslag, veeleer
veeleer een zich
zich vrijmaken
vrijmaken van
van het
het
niet een
een radicalen
er
Gothisch
eclectisme. Men
Men toonde
toonde zich
zich er
Gothisch dogma
dogmadat
datzich
zich uitte
uitte in eclectisme.
van
bewust dat
verschillende oplossingen
ruimte bepalen
bepalen
van bewust
dat verschillende
oplossingen bij
bij het ruimte
mogelijk waren.
waren.
beBrunellescos vindingen zijn niet denkbaar
denkbaar zonder
zonder zijn
zijn grondige be.
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kendheid
kendheid zoowel
zoowet met de Gothiek
Gothiek als
als met
met het
hetRomaansch,
Romaansch,waarin
waarinook
ook
de Byzantijnsche
Byzantijnsche en de
de Romeinsche
Romeinsche kunst
kunstvan
vanbouwen
bouwenvoorondervooronderde
z;ijn. De
De reis,
reis,die
diehij
hijin
inzijn
z;ijn jeugd
jeugd met
met Donatello
Donatello naar
naar Rome
Rome gegesteld zijn.
steld
maakt zou
zou hebben,
hebben, waar
waarhij
hij volgens
volgens het
hetverhaal
verhaalantieke
antieke bouwruïnen
bouwruïnen
maakt
bestudeerde, is gebleken een legende te zijn. Het weinige dat hem metbestudr,iglknedtzij.Hwngeahmt
geest van de klassieke
klassieke Oudheid bekend kon
kon maken,
maken, vond
vond hij
hij in
in
den geest
zijn onmiddellijke omgeving, te Florence. San Miniato,
Miniato het
het baptistebaptisterium
rium waren
waren er
er nog
nog van
van doortrokken,
doortrokken,eenige
eenigesarkophagen
sarkophagenspraken
sprakeneen
een
tot hem.
hem. Dat
Datweinige
weinigewas
wasvoldoende,
voldoende,omdat
omdatde
degedachte
gedachte
zelfde taal tot
die in hem werkzaam
was ook
ook de
de vorige
vorige momenten
momentenwaarin
waarinzij
zijzich
zichhad
had
wer haam was
uitgesproken voor den
den geest
geest bracht.
bracht. \Vat
\Vat de
degedachte
gedachtenu
nuging
gingdoen,
doen,
hetgeen zij
zij reeds
reeds eenmaal
eenmaal geformuleerd
geformuleerd had,
had,
was een recapitulatie van hetgeen
een beoordeeling
beoordeeling van zich
zich zelve,
zelve, bijkans
bijkans een
een synthese
synthese van
van alal haar
haar
vorige besluiten. Het
Het tijdsbestek
tijdsbestek waarin
waarin zulks
zulks gebeurde
gebeurdewas
was dan
danook
ook
uiterst
king met dat waarin zij het eerst haar
invergelij
vergelijking
haar momenten
momenten
uiterst kort
kortin
zuiver beleefde. Al
en
Al de
de gebouwen
gebouwen van
van Brunellesco,
Bruncllesco,van
vanzijn
zijnschool
schoolen
van de opvolgers
opvolgers die zijn denkbeelden
denkbeelden ontwikkelden,
ontwikkelden, laten
latenduidelijk
duidelijk
gevoelen
gevoelen het Gothische beginsel
beginsel dat onmiddellijk
onmiddellijk vooraf
vooraf ging,
ging, maar
maar
den Barok
Barok dat
datzal
zalvolgen
volgen en
endat
dathet
hetmoment
moment
beginsel van den
ook het beginsel
met
Romeinsche bouwkunst herhaalt. Naast
Naast de
de constructie
constructie met
van de Romeinsche
muurvlakken blijkt, in
in de
de eerste
eerste jaren,
jaren, de
deconstructie
constructiemet
metbogen
bogenen
en
stutten nog
stutten
nog onontbeerlijk
onontbeerlij k en
en het
hetvlak,
vlak,hersteld
hersteld als
alsconstructief
constructief
een plastisch
plastisch vervormvervormbouwdeel,
bouwdeel, wil
wil zich
zich dadelijk ontwikkelen tot een
baar ding met
met lichamelijke
lichamelijke beteekenis.
beteekenis.
In de sacristie van San Lorenzo,
Lorenzo in
in de
de Pazzi-kapel
Pazzi-kapelisisde
deconstructie
constructie
het zicht
zicht gebleven
gebleven en
en werkt
werkt mee
mee tot
totde
deversiering;
versiering;
met rondbogen in het
hun beteekenis,
beteekenis,uit
uithen
henverhefverhefde muurvlakken behouden
behouden daar
daar naast
naast hun
medaillons met
rn,et gebeeldhouwde
gebeeldhouwde voorstellingen.
voorstellingen.
fen zich de lijsten der medaillons
San Lorenzo, San Spirito
Spirito te
te Florence,
Florence,de
deberoemde
beroemdevoorgalerij
voorgalerij van
van
op
het vondelingenhuis vertoonen
vertoonen reeksen
reeksen van
van kleine
kleine koepelgewelven
koepelgewelven op
gordelbogen en rondbogen die gevangen worden door welgeproportioweigeproportioneerde
aan de
de muurzijde,
muurzijde, door
door pilasters
pilasters
neerde zuilen naar antiek model en aan
Het middenschip
middenschip der
der
of
het muurvlak
muurvlak groeiende
groeiende consoles.
consoles. Het
of door
door uit het
beide
een gecassetteerd
geèassetteerd plafond gedekt.
gedekt. De
De Gothische
Gothische
beide kerken is met een
het volmaakt
volmaakt organisch
organisch construcconstrucspitsboog
spitsboog is
is verdwenen en tevens het
tieve
De aesthetische
aesthetische werwertieve waaraan
waaraan deze
deze zijn
zijn ontstaan
ontstaan te danken had. De
king isis verkregen,
verkregen, in
in de
de Sacristie en
en in
in de Pazzi-kapel, door de bevalking
lige
afzetten,
lige lijnen
lijnen welke
welke de
de evenwichtig
evenwichtig geproportioneerde vlakken afzetten,
door
door de
de symmetrie der compositie welke het aanstonds overzichtelijk
j
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geheel als
als een
een eenheid
eenheid laat
laat gelden,
gelden, in
in de
de voorgalerij
voorgalerij van
van ht-t
ha vondegeheel
vondelingen-huis,
eenvoudig rhythme der
der stemmige
stemmige rondboogrondbooglingen-huis, door
door het eenvoudig
arcade. Door dit
dit laatste
laatste wekken
wekken ook
ook de
de kerken
kerkender
dervroege
vroegerenaissance
renaissance
het gevoel
daaraan ontleenen
ontleenen de
debinnenhoven
binnenhoven
gevoel van
van rustige
rustige bezinning, daaraan
hun aanzien
aanzien van
vanaristocratische
aristocratischewaardigheid.
waardigheid.
der paleizen
paleizen hun
Maar het monument
monument waarin
waarin het
heteclectisme
eclectismevan
vanden
dennieuwen
nieuwengeest
geest
in de bouwkunst het
het volledigst
volledigst aan den dag
dag komt
komt isis de
de domkoepel
dom koepel te
te
Florence. Brunellesco
was verplicht
verplicht zonder
zonder hulp van
Florence.
Brunellesco was
van formeelen
formeelen de
de
ribben van zijn
zijn gewelf
gewelf te slaan; contreforten
contreforten of
of luchtbogen
luchtbogen mochten
mochten
niet worden aangebra
aangebracht.
Gothiek schoot
schoot hier
hier
cht. De wetenschap van de Gothiek
te kort.
kort. De Syrische
hem kunnen
kunnen leeren
leerenhoe
hoe
Syrische bouwmeesters
bouwmeesters hebben hem
hij
zijdelingsehen druk, althans in
in zekere
zekere mate
mate kon
kon bestrijden
bestrijden
hij den zijdelingschen
in elkaar
elkaar grijpende
grijpendesteenen
steenenklampen,
klampen,waardoor
waardoor
door het gebruik
gebruik van
van in
als het ware ketenen van metselwerk
metselwerk ontstonden.
ontstonden. Het
Hetbestek
bestekspreekt
spreekt
van „catene
"catene di
di macigno."
macigno."Maar
Maardaargelaten
daargelatenhet
hetoneigenaardige
oneigenaardigegegebruik van
van een
een materiaal
materiaal als steen om een trekspanning
trekspanning te
te bestrijden,
bestrijden,
of het
het bij
bij het
hetcolossale
colossale gevaarte
gevaarte van
van den
den domkoedom koeis het ook de vraag
vraag of
pel voldoende gewerkt zou hebben.
hebben. Brunellesco
Brunellescoheeft
heeftbovendien
bovendieneen
een
systematisch
ijzer gemaakt.
gemaakt. Op
Op bepaalde
bepaalde afstanden
afstanden
systematisch gebruik van het ijzer
zijn
de gewelfribben
gewelfribben omspannen
omspannen door
door trekstangen.
trekstangen. Later
Later heeft
heeft
zijn de
.zijnvoorbeeld
voorbeeldgevolgd;
gevolgd;
Michel Angelo,
Angelo, bij
St. Pieter,
Pieter,zijn
bij den bouw van St.
.zijn aan den koepel
koepel twee
twee trekbanden
trekbandenaangebracht,
aangebracht,één
éénaan
aan
door hem zijn
In het
hetmidden
middenvan
vande
de
den voet en één ongeveer
ongeveer op de halve
halve hoogte. In
in de
de
18e
nog met
met vijf
vijf andere
andere vermeerderd.
vermeerderd. Terwijl
Terwijl in
18e eeuw
eeuw zijn
zijn die nog
Gothiek, waar alles op drukspanning
berekendisis het
hetaanbrengen
aanbrengenvan
van
drukspanning berekend
trekstangen als een
een onwaardig
onwaardig hulpmiddel
hulpmiddel isis tetebeschouwen,
beschouwen, werd
werd
Detwee
twee
door Brunellesco
Brunellesco het
het ijzer
ijzerals
als noodzakelij
noodzakelijk
aanvaard. De
k logisch aanvaard.
ongelijksoortige
de trekspanning,
trekspanning,neuongelijksoortige krachten, de
de drukspanning en de
neuvan twee
twee materialen
materialen die
die elk
elk hun
huneigen
eigen rol
rolververtraliseeren elkaar nu van
wij
vullen is gebruik gemaakt.
gemaakt. Met
Met den
denbouw
bouwvan
vanden
dendomkoepel
domkoepel.zijn
zijn wij
gekomen op een merkwaardig punt
punt van
van overgang
overgang in
in de
degeschiedenis
geschiedenis
der bouwkunst.
bouwkunst. Wij
Wij zien
.zien in
in onze
onze verbeelding
verbeelding reeds
reeds de
de moderne
moderne ijzerijzerijzerconstructie zijn
.zijn de
de beide
beide krachten
krachten
constructie
construCtie aankomen.
aankomen. In de ijzerconstructie
druken trekspanning
trekspanningals
alsmomenten
momentenin
ineen
eenzelfde
zelfdemateriaal
materiaalsamensamendruk- en
gevallen,
dan tevens
tevens een
een homogeniteit
homogeniteitdie
dieaan
aanenkelenkelgevallen, daarin treft ons dan
voudige
kheid doet
bouw
voudige lichameli;
lichamelijkheid
doet denken.
denken. Maar
Maar ook
ook reeds
reeds in den bouw
de gebondengebondenvan Brunellesco
Brunellesco gevoelen
gevoelen wij
wij de
de innerlijke hechtheid, de
heid
van het
hetexpansive
expansiveen
enhet
hetcohaerente,
cohaerente,welke
welkeden
denkoepel
koepelals
alseen
eenzelfzelfheid van
De bouwmeester
bouwmeestergevoelt
gevoelt daarom
daarom dat
dathij
hij
standige eenheid handhaaft.
handhaaft. De
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:ûjn
mag laten;
laten; zij
zij vertegenwoordigen slechts
slechts
zijn welfribben
welfribben niet in zicht mag
en met
met den
den verborgen
verborgen
één
werk en
één factor
factor tot
tot de
de instandhouding
instandhouding van zijp
ziji werk
factor dien het ijzer vertegenwoordigt
vertegenwoordigt ware
ware geen
geen aesthetisch
aesthetisch effect
effect te
te
bereiken. Door zijn
bereiken.
zijn cassetten-bekleeding
cassetten-bekleeding laat hij
hij voor
voor het
hetoog
oog zijn
zijn
koepel als
als een
een enkelvoudig
enkelvoudig lichaam op de viering rusten.
koepel
rusten.
In de Gothiek lag in de zuiverheid in de klaarheid
klaarheid van de techniek
techniek
het voornaamste element van schoonheid;
schoonheid; zelfs
zelfs de proporties
proporties volgden
volgden
eischen van
van de
de constructie. In
In de
de Renaissance
Renaissance treedt
treedt het
hetpersoonpersoonde eischen
lij k gevoel
gevoelvan
vanden
den bouwmeester
bouwmeester meer
meer op
op den voorgrond.
Bij den
den
lijk
voorgrond. Bij
kerkbouw werd, voor het vaststellen der verhouding
verhouding tusschen
tusschen hoogte
hoogte
en breedte, de
de weg
weg niet
niet meer
meer gewezen
gewezen door
door gegevens
gegevens van technischen
technischen
aard. De spitsbogen,
de kromming
spitsbogen, waarvan
waarvan de
kromming verband
verband hield
hield met de
de
aard.
Hunhoogte
hoogtete
tebepalen
bepalen
druklijnen, waren
waren vervangen
vervangen door
door rondbogen.
rondbogen. Hun
evenals de
de hoogte
hoogte en de dikte der
der kolommen
kolommen was
was een
een zaak
zaak van
van perperevenals
soonlij k inzicht.
inzicht. Men wist
wist een
een gewelf te bouwen
bouwen als
als een
eenzelfstandige
zelfstandige
soonlijk
welke slechts
slechts verticalen druk uitoefende.
uitoefende. Het
lietwas
was daardoor
daardoorgegemassa welke
makkelij keen
een centrale
centrale belichting
belichting van
van uit den
Iroepe1 te
te verkrijgen,
verkrijgen,
makkelijk
den koepel
waardoor
van het
hetgebouw
gebouwininhooge
hoogemate
mategeaccentueerd
geaccentueerd
waardoor de eenheid van
werd. Meer en
en meer
meer wordt
wordt de
decentraalbouw
centraal bouw op
opkerken
kerkentoegepast.
toegepast.
werd.
dan het
het effect
effect afhankelijk
afhankelijk isis van
van een
een harmoharmoMen gevoelt echter, dat dan
donkerpartijen en
en dat
dat alles
alles aankomt
aankomt op
op
nische verdeeling in licht- en donkerpartijen
het volume der schaduw werpende lichamen en der
der licht
licht ontvangende
ontvangende
ruimten.
dathet
hetmuurvlak
muurvlakdaartoe
daartoekon
kon
ruimten. Zeer
Zeer spoedig
spoedig werd
werd begrepen,
begrepen, dat
wij Brunellesco
Brunellesco de
de consoles
consoles van
van zijn
zijn gordelgordelmeewerken. Reeds
Reeds zagen
zagen wij
meewerken.
Ange10 ging
ging verder,
verder, hij
hij
bogen uit het
het muurvlak
muurvlak laten
latengroeien.
groeien. Michel
MichelAngelo
eerst trok
trok ten
ten volle
volle partij
partij van
van de
de muur
muurals
alsconstructief
constructiefelement
elementdoor
door
tot optische
optische effecten,
effecten, door
door haar
haar plastisch
plastisch te
tt. behanbehanhaar te gebruiken tot
trappen-hal van
van de
de LaurenLaurendelen en met reliefs te verlevendigen. De trappen-hal
ziana, te
te Florence,
Florence,ontleent
ontleentdaaraan
daaraanzijn
zijnbeteekenis;
beteekenis;onze
onzebewondebewondewordt daar
daar niet
nietmeer
meergewekt
gewekt door
doorhet
hetorganische
organischevan
vande
deconconring wordt
endonker
donkereffecten:
effecten:
structie, maar
maar door
door de
de schilderachtige
schilderachtige licht
licht en
structie,
consoles zonder
zonder eenige
eenige practische
practischebedoeling
bedoeling
nissen, lijsten, pilasters, consoles
inbeweging
bewegingtetebrengen.
brengen.
alleen om het
het muurvlak
muurvlakin
dienen alleen
Het zelfde
zelfde verschijnsel doet zich
zich voor
voor in
in den
den bouw
bouw van
van het
hetwoonwoonHet
van het
het paleis.
paleis.Gedurende
Gedurendede
demiddeneeuwen
middeneeuwenbehaagde
behaagde een
een
huis, van
gevel
door het
het rhythme waarmee
waarmee de
de deurdeur- en raamopeningen
raamopeningen in het
het
gevel door
de
muurvalk waren
waren aangebracht,
aangebracht, door
door de
de omlijstingen
omlijstingen waarvan
waarvan de
muurvalk
vormen ontleend
ontleend waren
waren aan
aan de
de bogen
bogen en
en stutten der kerken.
kerken. TrapTrapbraken soms
soms de
de eentopigheid,
eentopigheid, maar
maar het
het muurvlak
muurvlakzelf
zelfwerkte
werkte
torens braken
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niet mee.
mee. Dit
Ditveranderde
veranderdemet
metde
deRenaissance.
Renaissance.
in aesthetisch opzicht niet
beginne denkt
denktzich
zichde
dearchitect
architectde
demuur
muurals
alseen
eenopbouw
opbouwvan
van
In den beginne
vlakke
horizontale banden
banden waarop
waarop de
de stijlen
der
vlakke lichamen.
lichamen. Zware
Zware horizontale
stijlen der
ramen
rusten laten het stapelen
ramen rusten
stapelen der
der verdiepingen
verdiepingen gevoelen.
gevoelen. Weldra
Weldra
in verticale
verticale richting.
richting. Dan
Dan komen
komen de
de
deel en pilasters
pilasters den
opk in
deelen
den gevel ook
consoles die uit
uit het
het muurvlak
muurvlak groeien,
groeien, ten
ten einde
einde de
desterk
sterkvooruit
vooruit
consoles
springende omlijstingen
dragen, de
de beteekenis
beteekenis dier
dier
springende
omlijstingen der
der ramen
ramen te dragen,
muurvlakken onderstrepen.
met
onderstrepen. De
Degedachte
gedachteeindelijk,.
eindelijk,.niet
niet tevreden
tevredenmet
verdeeldheid, waar
waar zij toch feitelijk met
met een
eenconstrueerende
construeerende eeneende verdeeldheid,
heid te maken
maken heeft,
heeft, laat
laat het
het gevelvlak
gevelvlak ook
ook als
als zoodanig
zoodanig gelden.
gelden. Zij
supprimeert de horizontale en de verticale indeeling en verhoogt densuprimetdhoznalevrticdngehot
indruk van
van massiviteit
massiviteit door
door krachtige
krachtige lichtlicht-en
enschaduw-effecten.
schaduw-effecten.
indruk
meer wordt
wordt dan
dan werk
werk gemaakt
gemaakt van
van het
hetrelief
reliefder
derraamraam-en
en
Meer en meer
deur-omlijstingen,
waarin beelden
beelden als
als tegen
tegen een
een
deur-omlijstingen, van
van diepe
diepe nissen
nissen waarin
donkeren achtergrond
achtergrond uitkomen, van cartouches en andere
andere gebeeldgebeeldhouwde versieringen. Ten slotte
slotte maken
maken gebogen
gebogen of
ofrechthoekige
rechthoekige uituitgroote poortopeningen
poortopeningen op
op het
het koele
koeleduister
duistervan
vande
deloggia
loggiade
de
bouwen, groote
bedoeling
bedoeling duidelijk
duidelijk den gevel tot de
de verschijning
verschijning te
te maken
maken van
van een
een
bouwmeester, die
die zijn
zijn
plastisch behandeld lichaam. Het blijkt dat de bouwmeester,
homuurvlak
een homuurvlak als
als een
een geheel
geheel denkt
denkt er
er toe
toe komt zijn gebouw als
als een
mogene
gesteldheid
te
begrijpen,
waar
nu
van
geen
bepaling
der
mogene gesteldheid begrijpen, waar
van geen bepaling der
ruimte
door vlakten, allerminst
allerminst van
van eene bepaling
bepaling der
der ruimte
ruimte door
door
ruimte door
lijnen sprake meer kan
kan zijn.
zijn.
Het gebouw als lichaam
lichaam te denken is de zorg van den bouwmeesbouwmeester tot op
op onzen
onzentij
tijd.
d.
Ook in Frankrijk
Frankrijk wijst de architectuur
architectuur op
op dezelfde
dezelfde gedachte,
gedachte, zoo
zoo
van de
de beginselen
beginselen der
der Gothiek
Gothiek heeft
heeft losgemaakt.
losgemaakt. Dit
spoedig zij zich van
Dit
laatste geschiedde na een langdurig
langdurig proces waarin
waarin de oude bouwmebouwmethoden, de oude
oude vormen
vormen afstierven.
afstierven. Evenals
Evenals in
in de
de schilderkunst
schilder kunst en
enin
in
de beeldhouwkunst
beeldhouwkun·st bleek het, dat
dat de
de middeneeuwen
middent;euwen alles
alles gegeven
gegeven
zij geven konden, dat in geen kunstenaar
hadden wat zij
kunstenaar de geestdrift en
en
de overtuiging gevonden werd, om zich tegen de
de nieuwe
nieuwe formules
formules te
te
verzetten. Het zuivere begrip,
begrip, het
het redelijk
redelijk eclectische
eclectische zooals
zooals het
het ons
ons
in Italië
Italië opviel,
opviel, was
was niet
nietteteverwachten.
verwachten.Er
Erwas
wasgeen
geen spontane,
spontane, eigen
eigen
vinding. Het
Het was
was alweer
alweer de groote
groote technische
technische aanleg,
aanleg, het
het fijne
fijne gevoel
gevoel
bou~kunst redde,
redde, haar
haar niet
niet
voor het constructieve dat de
de Fransche
Fransche bouwkunst
alleen haar
haar zelfstandigheid
zelfstandigheid weergaf, maar
maar bij
bij slot
slot van
van rekening, in de
IBe eeuw
eeuw haar
haar wederom
wederom de plaats
plaats bezorgde
bezorgde die
die zij
zij in
in de
de
17e
17e en in de 18e
middeneeuwen had ingenomen.
ingenomen. Hetzelfde
Hetzelfdegevoel
gevoelvoor
voorde
dewaarde
waarde van
van
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het onderdeel
onderdeel dat het construeeren
construeeren in zichtbaar
zichtbaar steenverband
steenverband had
had
meegebracht en later, op het gebied van schilder- en beeldhouwkunst,
beeldhouwkunst,
de voorliefde
voorliefde voor
nu wederom
wederom in
in de
de bouwbouwvoor het
het portret, uitte zich nu
kunst door een speciale
speciale verzorging
vèrzorging van het
het ornament,
ornament,verzorging
verzorgingdie
die
eerst, toen de motieven van den buurman
buurmanzonder
zondermeer
meerwerden
werdenoverovergenomen,
toen alles
alles naar
naar eigen
eigen
genomen, ontstellend
ontstellend werkte,
werkte, maar
maar die later, toen
aard werd omgevormd, tot
tot groote
groote zuiverheid
zuiverheid van
van stijl
stijl heeft
heeft geleid.
geleid. In
I~
Frankrijk
het nieuwe
nieuwe typische
typische gegeven
gegeven der
der renaissance,
renaissance,de
de
Frankrij k toch is van het
cartouche als vlakornament,
veel meer dan
dan in
in Italië partij getrok
getrokken.
vlakornament, veel
ken.
En toen in
in de
de 18e
18e eeuw
eeuw voor
voor het
het eerst
eersteen
eengeheel
geheelnieuwe
nieuwegedachte
gedachteop
op
het gebied der versieringskunst
versieringskunst aan
aan den
dendag
dagkwam,
kwam,de
degedachte
gedachtevan
van
het asymetrisch ornament,
ornament,ontwikkelde
ontwikkeldeook
ookdeze
dezezich
zichsystematisch
systematischin
in
Frankrijk. Deze gedachte
bouwkunst,
gedachte nu
nu kon
kon ontstaan
ontstaan omdat
omdat in de bouwkunst,
genomeninin haar
haar ruimste
de kerk,
genomen
ruimste beteekenis,
beteekenis, de
kerk, het
hetwoonhuis
woonhuis
het meubel
meubel of
of het
hetgebruiksvoorwerp
gebruiksvoorwerpals
alseen
eenlichamelij
lichamelijke.
plastisch
ke, plastisch
te versieren eenheid
eenheid werd
werd gevoeld.
gevoeld.
A. PIT.
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Wie voor 't eerst kennis maakt
maakt met het
het proza
proza dat
dat de jonge
jonge Flaubert
Flaubert
schreef van af zijn twaalfde jaar, wordt getroffen door de somberheid
somberheid
en de heftigheid
heftigheid van
van dat
dat jeugdwerk.
jeugdwerk. Natuurlik
Natuurlikdraagt
draagt het
hetde
destempel
stempel
van
waarin Hugo, Dumas, Sand,
Sand, Gautier
Gautier en
en Byron
Byron de
de
van zijn
zijn tijd,
tijd, die waarin
door de jongeren
jongeren vereerde meesters waren.
waren. We
We verwonderen
verwonderen er
er ons
ons
niet over dat Flaubert
ft .als elke beginneling
Flaubert,.als
beginneling van
van die
die dagen,
dagen, historiese
historiese
drama's
schreef,
griezelige
of
groteske
verhalen,
en
bladzijden
van
drama's schreef,
of groteske verhalen, en bladzijden van
fatale hartstocht, maar
wèl isis opmerkelik, dat door de Roudonkere fatale
maar wèl
Rouaanse
romantiese onderwerpen werden
werden behandeld
behandeld
aanse dokterszoon al de romantiese
met een zo
ZÓ zware
zware ernst,
ernst,een
eenzozódiepe
diepeovertuiging,
overtuiging,een
een
z6zófellaaiende
fel laaiende
gloed, dat, daarbij
daarbij vergeleken,
buitensporigheid van
va.
vergeleken, de somberheid of buitensporigheid
andere
onschuldig kinderspel
kinderspel lij
lijken
zijn.
andere romantici
romantici slechts onschuldig
ken te zijn.
Wie de evolutie
evolutie van
van Flaubert's
Flaubert's genie
genie wil
wilbegrijpen,
begrijpen,moet
moetdie
diejeugdjeugdgeschriften, eerst dertig jaar
jaar na
Meester uitgegeven,
uitgegeven,
na de
de dood van de Meester
bestuderen. Daarin immers
immers liggen
liggen in
in kiem
kiem de
degevoelens
gevoelensen
enideeën
ideeënvan
van
de latere Flaubert,
de schrijver
schrijver van
van La Tentation
Tentationde
deSaint
S aintAntoine
Antoine en
Flaubert, de
van Madame
Madame Bovary.
Bovary.En
En tegelijk vormen ze
ze een
een kostbare
kostbare bijdrage
bijdrage tot
tot
de kennis van de gemoedstoestand en
en het
het geestelik
geestelikwezen
wezenvan
vande
dejonjongelingschap in Frankrijk tussen de jaren 183o
I830 en '40.
'4°.
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Moeten we de
de pessimistiese
pessimistieseaard
aard van
van Flaubert
Flauberteenvoudig
eenvoudigaanvaaraanvaarden als
als een
een feit,
feit, of
ofmogen
mogenwe
wededeverklaring
verklaringervan
ervanzoe
zoeken
inafkomst
afkomst
ken in
en opvoeding?
opvoeding? We
dat zijn
zijn vader
vader afkomstig
afkomstig was
was uit
uit ChamChamWe weten dat
pagne, en zijn moeder een Normandiese was,
was. Van zijn vader, de buibuitengewoon
voor de wetenwetentengewoon knappe
knappe chirurg,
chirurg, zou
zou Flaubert
Flaubert de
de liefde
liefde voor
schap
geërfd hebben; zijn moeder
moeder zou hem
hem de
desomberheid
somberheidgegeven
gegevelt
schap geërfd
hebben van haar
haar noordelike
noorde1ike voorouders,
voorouders, en
enhaar
haar buitengewone
buitengewone gevoeligheid. Aldus is
is geredeneerd,
geredeneerd, en
en Flaubert
Flaubertzèlf
zèlfheeft
heeftogenschijnlik
ogenschijnlik
invloed
toegeschreven aan
aan die afkomst
afkomst van
van moederszijde.
moederszijde. Zegt
Zegt hij
hij
invloed toegeschreven
niet in een
een brief
brief aan
aan Louise
Louise Colet
Colet (van
(van 88 Augustus
Augustus 1846)
I846) dat
dat hij
hij de
de
noordelike
geboorte heeft
heeft ingeademd,
ingeademd,
noordelike nevelen
nevelen van
van zijn
zijn ziel
ziel bij
bij z;ijn
zijn geboorte
de
melankolie der
barbaarse rassen
met hun
hunzwerfverlangen
zwerfverlangen
de melankolie
der barbaarse
rassen met

DE JEUGD
DE
JJ1UGD VAN
VAN FLAUBERT
FLAUBERT

33 11

en hun aangeboren
aangeboren afkeer
afkeervan
vanhet
hetleven,
leven,die
diemaakten
maaktendat
datûj
hunland
land
zij hun
ontvluchtten om aan
aan zichzelf
zichzelf te
te ontkomen?
ontkomen?
Zelfs zijn forse gestalte,
gestalte,zijn
zijnblan
blank-roze
gelaatskleurtzijn
zijnweeldrige
weeldrige
k-roze gelaatskleur,.
zin zeegroene ogen
goudblonde baard (die hij als
als jonge
jonge man droeg),
droeg), zijn
onder de donkere brauwen,
onder
bra uwen, heeft
heeft men
men net
rr.çt die
die afkomst in verband
overdreven
gebracht. Denk daarbij aan zijn luid-:;challende
luid-schallende stem, zijn overdreven
ch, en
en ge
ge kunt
kunt begrijpen waarom zijn vrienvriengebaren, zijn daverende
daverende la
lach,
den hem plachten
plachten te
te vergelijken
vergelijken met
meteen
eenGalliese
Gal1ieseaanvoerder,
aanvoerder.ofofeen
een
hoofdman der Vikings.
Vikings.
gevaarlik uit
uit ouderlike
audedike of
of ancestrale
ancestrale invloeden
invloeden de
de natuur
natuur
Maar 't't is gevaarlik
van een auteur te willen
willen bepalen. Sinds
Sinds Darwin
Darwin en
en Taine
Tainepleegt
pleegtelke
elke
„qui se respecte"
biograaf "qui
respectettmet
metde
de schildering
schilderingvan
vande
delandstreek
landstreekwaarwaarin de beschreven kunstenaar geboren
geboren werd en
en opgroeide,
opgroeide, en van het
het
Dit
is
een
aardig
spelletje
geras waartoe
waartoe hij
behoort,
te
beginnen.
hij
beginnen. Dit is een aardig spelletje geworden, maar een
een fantasties
fantasties spelletie
spelletje,s en ik
ik heb
heb de
de moed
moed niet,
niet. wat
wat
zijndroefdroefFlaubert
betreft,met
metstelligheid
stelligheidzijn
zijnnerveuze
nèrveuzegevoeligheid,
gevoeligheid tzijn
Flaubert betreft,
geestigheid, zijn skepticisme
skepticisme en zijn zin voor wetenschappelike
geestigheid,zijn
wetenschappelike waarwaarheid, die zich vooral later bij
bij de
de realist
realist openbaarde,
openbaarde. uit
uitzijn
zijnnoordenoordelike afkomst en de aard
aard van
van zijn ouders
ouders te
te verklaren.
ver klaren.
Een andere
andere vraag
vraag is
is of
of de
de omgeving
omgeving waarin Flaubert
Flaubertzijn
zijn jeugd
jeugd doordoorHotel-Dieu,
bracht —
- de familie Flaubert
Flaubertbewoonde
bewoondeeen
eenvleugel
vleugelvan
van't't116tel-Dieu,
bracht
't ziekenhuis,
ziekenhuis, —
- of
ofdie
diesfeer
sfeervan
vanlijden
lijdenen
ensterven,
sterven,niet
nieterertoe
toemeegemeegehet pessimisme
pessimisme van
van de
de sombere
sombere knaap
knaaptetevergroten.
vergroten.De
De
werkt heeft het
kleine Flaubert is
is reeds
reeds jong
jongininaanraking
aanrakinggekomen
gekomen net
met ziekte
ziekte en
en
kleine
dood. Kind nog
nog klom
klom hij
hij met
met zijn zusje Caroline langs het latwerk in
de tuin om
om zijn
zijn vader
vader en
en de
de assistenten
assistenten te
te bespieden,
bespieden, die
die in
in de
desnijsnijkamer gebogen
gebogenstonden
kadavers. Natuurlik
Natuurlikmcesten
moestendergelijke
dergelijke
stonden over kadavers.
nerveuze peinsgrage
peinsgrage knaap
knaap ontroeren,
ontroeren,en
enmakabre
makabre vizioevizioetonelen de nerveuze
hem doen
doen geboren
geboren worden.
worden. In
In zijn
zijn Mémoires
Mémoires d'
un fou
Jo u vertelt
nen in hem
d'un
nd'eJJroyables visions
visions età
nachtmerries die
die hij
hij op
op school
school had:
had: „d'effroyables
hij van nachtmerries
rendre fou
Jou de
de terreur."
terreur:'
de kleine
kleine Gustave
Gustave maakte
maakteen
endie
diehij
hij opvoerde
opvoerde
De toneelstukjes die de
Alfred en
en Laure
LaureLe
LePoittevin
Poittevin—
- de
delatere
lateremevrouw
mevrouw
met zijn zuster, Alfred
ErnestChevalier,
Chevalier,zijn
zijnniet
nietvoor
voor
de Maupassant, moeder van Guy-en
Guy—en Ernest
ons bewaard
Eerste werk
kennen is 't't
bewaard gebleven.
gebleven. 't Eerste
werk dat we van hem kennen
schoolkrantje
schoolkrant je Art
Artetetprogrès,
progrès, en daarvan slechts No.
No. 2. De inhoud er
er
karakteristiek. Immers, de
de figuur
figuur die
die de
de Tentation
Tentation de
Saint
van is karakteristiek.
de Saint
Antoine
Antoine zou beheersen,
beheersen, vinden
vinden we
we reeds
reeds in
inde
de Voyage en
en enfer.
enJer. Satan
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ellende is:
is:broeders
broedersdie
dieelkander
elkanderververtoont er z;ijn
zijn koninkrijk, dat vol ellende
moorden, hoererende koningen en
volk,dat
datdoodkisten
doodkistensmelt
smeltom
omerer
en't'tvolk,
koninkrijk, die
wereld, is de
de hel.
hel.
kanon kogels van
kanonkogels
van te
te maken.
maken. Dat koninkrijk,
die wereld,
Uit
Uit de
de brieven
brieven die
die Flaubert
Flaubert in
in die
diedagen
dagen—
- in
in1835
I835—
- schreef
schreefaan
aan
Ernest
blijkt hoe de
Brnest Chevalier,
Chevalier, blijkt
de dertienjarige
dertienjarige knaap
knaap vervuld
vervuld is van
van
I4AuAuk en dat van anderen. Lees b.
b. v.
v. de
de brief
briefvan
van 14
eigen literair wer
werk
I835. Hij
Hij heeft
heeft een
een drama,
drama, Frédégonde,
Frédégonde, voltooid,
voltooid, en
eneen
eenander
ander
gustus 1835.
ontworpen.
ontworpen. Hij leest
leest Catherine Howard
Howard en la Tour
Tour de
deNesle
Nesle van
Othello van Shakespeare, de
de Geschiedenis van Schotland
Schotland van
Dumas, Othello
Scott. Hij
Hij is
is verontwaardigd
verontwaardigd - —de
- dat
datde
decencendedertienjarige!
dertienjarige!
W. Scott.
toneelstukken·weer
weer zal
zal worden
worden ingevoerd
ingevoerd en
en de
dedrukpersdrukperssuur op toneelstukken
vrijheid afgeschaft.
"un
afgeschaft. Hij scheldt op de
de volksvertegenwoordigers,
volksvertegenwoordigers, „un
tas immonde de vendus."
vendus!' Maar
Maar de revolutie
revolutie is
is in
in aantocht:
aantocht: „gare
"gare aux
brief eindigt
eindigt aldus:
aldus: „Adieu,
"Adieu,
têtes, gare aux ruisseaux de sang." En de brief
tetes,
revoir, et occupons-nous toujours
toujours de Fart
l'art qui plus grand
grand que les
les
au revoir,
peuples,
les couronnes
peuples, les
couronnes et les
les lois,
lois, est
esttoujours
toujours là,
là,suspendu
suspendudans
dans
Dieu."
l'enthousiasme avec son diadème de Dieu."
Reeds
verheerliking van
eenReeds toen
toen dus een verheerliking
van de
de Kunst bij hem die eenmaal
haar hartstochtelike
hartstochtelike aanbidder
aanbidder zou worden.
worden.
maal haar
jeugdwerk, dan vinden we
we spoedig
spoedig een
een porporDoorbladeren
Doorbladeren we het jeugdwerk,
tret van Byron, dat getuigt
getuigt van
van de
de verering
verering die
die de
dejongere
jongere Fransen
Fransell
koesterden voor de "ange ou démon," in wie ze, bliksemfel, de gevoe-koestrdnv„agouclrin,"wezbksmfldgvoelens zagen lichten
lichten die
dIe ook
ookhun
hundierbaar
dIerbaar waren:
waren: hartstochtelik
hartstochtelikindiviindividualisme, zich
zich openbarend
openbarend in
in opstandigheid
opstandigheidtegen
tegentraditionele
traditionelemoraal,
moraal,
in zelfverheffing, die de dichter maakt
noodmaakt tot een eenzame, met de noodtrots, zijn
zijn alles
alles vernietigend
vernietigend
lotsvloek gemerkte I). Byron's sombere trots,
skepticisme,
satanisme, moeten
moeten de
de jonge
jonge Flaubert
Flaubert bekoord
bekoord
skepticisme, zijn
zijn satanisme,
z;ijn excentriciteit,
excentriciteit,waarvan
waarvan de
de faam
faam ook
ooktot
tot
hebben, en niet
niet minder
minder zijn
Frankrijk
Frankrijk was doorgedrongen.

Deux
De epigrafen
epigrafen boven
boven de
de hoofdstukken
hoofdstukken van
van De
ux mains
mains sur
s ur une
une
door de
de Flaubert
Flaubert van
van 1836
I836 geliefde
geliefdeauteurs
auteurs
couronne tonen wie tot de door
Dumas, Barante,
Barante, de
de schrijver
schrijver van de Hisbehoorden. 't Zijn
Zijn Hugo, Dumas,
toire
des ducs
d ucsdedeBourgogne,
Bo urgogne, Shakespeare,
Voltaire. Later
Later
Shakespeare, Scott,
Scott, Voltaire.
toire des
vinden we ook Rabelais
Rabelais geciteerd
geciteerd (boven
(boven een
een verhaal
verhaal van
van September
September
I836),
I839 getuigt
getuigt van
van zijn
zijn
1836), en het portret dat hij van hem maakte in 1839
I)
Over de geweldige
geweldige invloed
invloed die
die Byron
Byron op
opde
dejonge
jongeFranse
Franseromantici
romantici heeft
heeft
') Over
Byron etetleIeromantisme
uitgeoefend,
men de
de dissertatie
dissertatie van
van Estève,
Estève, Byron
romantisme
uitgeoefend, zie
zie men
f,ançais.
franois.
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bewonderende
schrijver. Rabelais
Rabelais is,
is, volgens
volgens
bewonderende bekendheid
bekendheid met
met die schrijver.
Flaubert, de uitdrukking
uitdrukking van
van een
een eeuw,
eeuw, van
vanzijn
z;ijntijd,
tijd, zoals
zoalsHomerus,
Homerus,
Virgilius,
uitdrukking van de
de hunne
hunne zijn.
zijn.Flaubert
Flauberthecht
hecht
Virgilius, Byron, de uitdrukking
waarde
historicus, maar
maar de
de
waarde aan
aan de
de beschrijving van z;ijn
zijn tijd door een historicus,
weergave daarva...'1
méér waarde,
waarde, omdat
omdat deze
deze 't't
daarvan door
door een dichter heeft méér
zuiverst
de tijdgeest,
tijdgeest, de
de verschillende
verschillende gevoelens
gevoelens die
die zijn
z;ijn
zuiverst en hevigst de
tijdgenoten
"lIs
tijdgenoten beroeren,
beroeren, met
met z;ijn
zijn geniale
geniale stem
stem weet
weet uit te zeggen: „Ils
reçoivent
chaque province,
province, de
de chaque
chaque individualité,
individualité, yy
recoivent l'esprit
l'esprit de
de chaque
mêlent
ce qui
qui leur
leur est
est personnel,
personnel,original;
original;ils
ilsl'amalgament,
l'amalgament,ils
ilsl'arranl'arranmêlent ce
gent, puis
puis ils
ils le
Ie rendent
rendenttransforrné
transformé dans
dans l'art."
l'art!'
In 1837 kreeg
kreeg de leerling
leerling Flaubert
Flaubert van
van zijn
z;ijn leermeester
leermeesterChéruel
Chéruelde
de
opdracht de strijd tussen
opdràcht
tussen de
de wereldlike
wereldlike en de
de geestelike
geestelike macht
macht te
te
schilderen. Dat opstel
opstel over
over de
de Lutte
Lutte du sacerdoce
sacerdoce etetde
del'empire
l'empire is bewaard
behoorde niet
niettot
totde
de„pédants
ttpédantsqui
quifaisaient
faisaient
waard gebleven.
gebleven. Chéruel behoorde
languir
z;ijn koninkrijk
koninkrijk toont in
in Flaubert's
Flaubert's
languir la
la jeunesse," die Satan in zijn
eerste verhaal. Hij was een
een jong
jong leeraar,
leeraar, pas
pas van
van de
de „Ecole
"Ecolenormale"
normale"
gekomen, buitengewoon
buitengewoon knap,
knap, energiek
energiek en
en levendig.
levendig.Zelf
Zelfleerling
leerlingvan
van
Histoire romaine
Michelet, wiens Histoire
romaine in 1831 een evenement
evenement was
was geweest,
geweest,
z;ijn grote
grote meester
meester over
over op
opde
deleerlingen
leerlingenvan
van
droeg hij
hij de ideeën van
van zijn
het Rouaanse
Rouaanse gymnasium.
In „quatrième"
"quatrième" doceerde
doceerde hij
hij Romeinse
Romeinse
gymnasium. In
geschiedenis,
"troisi~me" de
de geschiedenis
geschiedenis van
van de
de middeleeuwen.
middeleeuwen.
geschiedenis, in „troisième"
In 1838
1838 werden
werden zijn
z;ijn lessen
lessenover
over de
defilozofie
filozofievan
vande
degeschiedenis
geschiedenisgegeschorst. Dat onderwijs,
onderwijs, gedrenkt
gedrenkt in de
de sfeer
sfeer van
van Quinet,
Quinet, de
de vertaler
vertaler
van Herder's
Herder's ldeen
Philosophieder
derGeschichte
Geschichtederder
Menschheit,
Ideen zzur
ur Philosophie
Menschheit,
Vico, Michelet
Michelet en
en Thierry,
Thierry, kwam
kwam de
deautoriteiten
autoriteiten tetegevaarlik
gevaarlik voor,
voor,
en werd
werd vervangen
vervangen door
doorlessen
lessenover
overdedeinstellingen
instellingenvan
vanFrankrijk
Frankrijk 1).
I).
De liefde
liefde voor
voor historiese
historiese studie
studie zou
zou blijvend
blijvend zijn
z;ijn bij
bij Flaubert.
Flaubert. BoBovenmate was zijn bewondering voor Michelet,
Michelet, de
de dichter-historicus,
dichter-historicttS,
wiens grootse kleurige vizie hem verrukte. Niet
Nietalleen
alleenzijn
z;ijn jeugdbriejeugdbrieven vertellen van die bewondering. Men leze
leze ook
ook de
de brief
briefdie
diehij
hij26
26
Januarie 1861
1861 aan
aan Michelet
Michelet zèlf schreef,
Januarie
sèhreef, en
enwaarin
waarin hij
hij o.
o. a.
a. zegt:
zegt:„Au
"Au
collège, je
je dévorais
dévorais votre
votre Histoire romaine,
romaine, les premiers
premiers volumesvolumes de
l'Histoire de
de France,
France, les Mémoires de
de Luther,
Luther,l'Introd
l'lntroduction,
uction, tout ce
qui sortait
sortait de votre
votre plume,
plume, avec
avec un
un plaisir
plaisir presque
presque sensuel,
sensuel, tant
tant ilil
était vif
vif et profond.
profond. Ces
Ces pages
pages(que
(quejejeretenais
retenaispar
parcoeur
cceurinvolontaireinvolontairevainement:
ment) me versaient
versaient aà flots tout
tout ce
ce que
que je demandais
dernandais ailleurs vainement:
1)
Deze biezonderheden
biezonderheden over
over Chéruel,
Chéruel, en
enandere
andereover
overFlauberts
Flaubertsleermeester
leermeester
1 ) Deze
Magnier, ontleen ik
ik aan
aan Edouard
Edouard Maynial,
Maynial, La Jeunesse
jeunesse de
de Flaubert.
Flaubert.
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poésie et réalité
couleuret
etrelief,
relief,faits
faitsetetreveries;
rêveries;ce
cen'étaient
n'étaientpas
pasdes
des
rëalité couleur
livres pour
pour moi, mais
livres
mais tout un
un monde."
monde:'
In
we Flaubert
Flaubert dus
dus vervuld
vervuld van
van liefde
liefde voor
voor historiese
historiese
In 1837 zien we
studie, maar
maar de
ontvlucht telkens
telkens de
de wetenschap
wetenschap
de jeugdige
jeugdige historicus
historicus ontvlucht
naar de
de wereld
wereld der
der poëzie.
poëzie. In een brief van 24 Junie
Junie van
van datzelfde
datzelfde
naar
dat er
er dagen
dagen zijn
zijn waarop
waarop hij
hij alle geleerdgeleerdjaar
jaar horen
horen we
we hem uitroepen
uitroepen dat
heid zou willen
Wllien geven
geven voor
voor twee
twee verzen
verzen van
van Lamartine
Lamartine of
of Hugo,
Hugo, en
en
later in
in een
een brief aan
aan Ernest Chevalier (31
(3i Mei
Mei1839)
1839)treftrefenige jaren later
fen we een
een dergelijke
dergelijke ontboezeming
ontboezeming aan:
aan: „Vivent
"Vivent les poètes,
poètes, vivent
vivertt
jours;. qui
qui nous
nous caressent,
caressent,
ceux-Ià
consolentdans
dans les
les mauvais
mauvais jours,
ceux-là qui nous consolent
dansune
seule scène
scène de
de
qui
embrasent; ii
il y aa plus de vérit6
vérité dans
qui nous embrasent;
une seule
Shakespeare, dans
dans une
une Ode
Ode d'Horace
d'Horace ou
ou de
de Hugo,
Hugo, que dans tout MiShakespeare,
chelet, tout Montesquieu,
Montesquieu, tout
tout Robertson."
Robertson:'
Zo bevochten
bevochten elkaar
elkaar in de geest
geest van
van de
dejeugdige
jeugdigeromanticus
romanticus de
de
liefde voor nauwkeurig onderzoek,voor
onderzoek, voor kritiese
kritiesestudie,
studie,en
endie
dievoor
voorde
de
gloeiende
uitbeelding van eigen en
en anderer
anderer zieleleven.
zieleleven. Nog
Nog had
hadhij
hij
gloeiende uitbeelding
niet de verzoening gevonden
gevonden tussen
tussen beide,
beide,de
desamensmelting
samensmeltingvan
vanwewevanWaarheid en Schoonheid,
tenschap en kunst,
kunst, de
de harmonie
harmonievanWaarheid
Schoonheid,waaruit
waaruit
als een weeldrige
weeldrige gave
gave vrucht
vrucht zijn
zijn boek
boek Salammbó
Salammb6 zou groeien.
De moderne
moderne dichters
dichters door
door Flaubert
Flaubert bewonderd,
bewonderd, zijn
zijn „professeur
"professeur
Magnier:'slingerde
slingerde er
er zijn
zijn banbande rhétorique"
rhétorique" Magnier,
Magnier, „le
"Iepère
pèreMagnier,"
"duhaut
hautde
desa
sachaire."
chaire."Vooral
Vooralhet
hetromantiese
romantiesedrama
drama
bliksems tegen „du
bij hem
hem ontgelden.
ontgelden. De
Destrijd
strijdmoet
moethevig
hevlggeweest
geweest
moest 't't bij
van Hugo moest
gistzijn tussen Flaubert en zijn kameraden,
kameraden, in
in Wle
wie de nieuwe ideeën gistTot een
een hoogtepunt
hoogtepuntsteeg
steeg
de verklassiekte
verklassiekte ouderwetse
ouderwetse leraar.
leraar. Tot
ten, en de
de beroering toen Marie
Made Dorval
Dorval in
in de
de schouwburg
schouwburgvan
van Rouen
Rouende
de heldheldDumas en
en Hugo
Hugokwam
kwam spelen,
spelen,en
ende
degymnasiale
gymnasialevereerders
vereerders
innen van Dumas
tot ergernis
ergernis van
van hun minder geëxalteerde
geëxalteerde medeleerlingen
medeleerlingen
van Dumas,
Dumas, tot
"à la
I)
dassen „A
en leraren, prijkten met dassen
la Antony:'
Antony." I)
uit zijn jeugdbrieven,
jeugdbrieven, de
de gedachten
gedachtenvan
vaneen
een
Wisten we 't niet reeds uit
dernièrehe
he ure),
hij in
kort vóór diens
diens sterven
sterven (La
zelfmoordenaar kort
(La dernière
ure), die hij
1837
schreef, zouden ons
ons kunnen
kunnen leren
leren welk
welkeen
eendroeve
droeveervaring
ervaring
1837 schreef,
hij geheel-en-al
geheel-en-al
Flaubert heeft
opgedaan van
van het schoolleven,
schoolleven, dat
dat hij
Flaubert
heeft opgedaan
meeleefde, omdat
"Dès
omdat hij
hij jaren
jaren lang, tot 1838,
1838, interne
interne leerling
leerling was.
was. „Dès
I) in
1)
In zijn
zijn Souvenirs
Souvenirs littéraires,
littéraires, die zoveel
zoveel belangwekkende biezonderheden
biezonderheden
bevatten omtrent de jeugd
jeugd van
van de
de geborenen
geborenen omstreeks
omstreeks 'zo,
'20, vertelt Maxime
Du Camp
Camp dat in 't collège
collège Saint-Louis
Saint-Louis te Parijs de strijd
strijd over Hugo niet minder
Du
"malhevig was.
was. Een
Een zachtaardig leraartje,Taranne
leraartje,Taranne geheten,
geheten, noemde Hugo een
een „malhevig
faiteur," en verzen als „Oui,
..Oui, de ta suite, 6ö rol,
roi, de ta suite, j'en
j'en suis," uit HerHernani, „krankzinnigheden"
.. krankzinnigheden" en
en „misdaden."
.. misdaden."
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douze ans
ans on me
me placa
plaça dans
dans un
un collège:
collège: lå,
là, j'y
j'yvis
visleIeraccourci
raccourci du
du
douze
vices en
en miniature,
miniature, ses
ses germes
germes de
de ridicule,
ridicule, ses
sespetites
petitespaspasmonde, ses vices
ses petites
petites coteries,
coteries, sa
sa petite
petitecruauté...."
cruauté .... tt
.
sions, ses
Flaubert zelfmoordplannen
zelfmoordplannen gekoesterd?
gekoesterd? Deze
Deze bladzijden
bladzijden
Heeft Flaubert
wijzen er
en even
even sterk
sterk een
een konfessie
konfessie in
in Novembre:....
Novembre: •••• „je
"je me
me
wijzen
er op, en
Ie vert-de--gris
vert;'de-gris de
vieux sous
sous pour
pour
souviens avoir
avoir souvent
souvent gratté
gratté le
souviens
de vieux
d'avaler des épingles,
épingles, m'être
m'être approché
approché de
delala
m'empoisonner, essayé d'avaler
jeter dans la
la rue."
rue. tt
lucarne pour me jeter
Flaubert
was de
de enige niet,
Flaubert was
niet, van
van de
de leerlingen
leerlingen van
van het
hetRouaanse
Rouaanse
leven, slechts
slechts deze
deze
gymnasium, die gedreven
gedreven door
door wanhoop
wanhoop om 't't leven,
gymnasium,
ace bij de Dernières ChanChanzelfbevrijding als
de Préf
Préface
zelfbevrijding
als uitkomst zag. In de
Bouilhet, vertelt
sonsvan
vertelt Flaubert
Flaubertvan
van de
de geëxalteerde
geëxalteerdegemoedsgemoedssons van Louis Bouilhet,
toestand
van hemzelf
hemzelfen
enzijn
zijnmedeleerlingen:
medeleerlingen:••••
....„on
toestand van
"on portalt
portait un poipoignard dans
poche comme
comme Antony,
Antony,on
onfaisait
faisaitplus
pIus:
par dégout
dégoût de
de
gnard
dans sa poche
: par
Bar*** se
se cassa
cassa lala tête
têted'un
d'uncoup
coupde
depistolet,
pistolet,And
And***
***se
se
l'existence, Bar***
cravate:'
sa cravate."
pendit avec sa
hoofdDe zelfmoord zat in de lucht. Men leze daarover slechts het hoofdurs. In 1827
stuk in Maigron's bekend
bekend werk
werk Le Romantisme
Romantismeetetles
lesmc
mceurs.
bedroeg het
bedroeg
het aantal
aantal zelfmoorden
zelfmoordenininFrankrij
Frankrijkk 1542, en steeds stijgende
stijgende
zou het in 1839,
1839,2747
2747 bedragen.
De neurasthenie,
neurasthenie, die als gevolg de zelfmoord had,
had, heeft Du
Du Camp,
Camp,
wiens jeugdervaringen
jeugdervaringen gelijken
uitstekend gegegelij kenop
op die
die van
van Flaubert, uitstekend
tekend in zijn
zijn Mémoires
er geschreven
geschreven over
over de
de
Mémoires d'd'un
un s suicid~.
uicid4. Veel is er
de bladzijden
bladzijden van
van Musset
Musset
oorzaken
kent de
oorzaken van
van die neurasthenie. Ieder kent
over de bleke
over
bleke bloedloze
bloedloze kinderen
kinderen die
die door
door de
deuitgeputte
uitgeputtenapoleonnapoleontiese soldaten verwekt waren
waren tussen twee
twee veldtochten. Maar
Maar alle jongelingen omstreeks
omstreeks '30
'30 tot
tot '40
'40waren
waren geen
geenkinderen
kinderenvan
vansoldaten!
soldaten!Ook
Ook
val
is
aJs
verklade ontreddering
ontreddering van
de
gemoederen
na
Napoleons
van de gemoederen na Napoleons val als verklaring gegeven, de wanhoop
wanhoop van
van de
de geesten
geestendie
diegeen
geenuitweg
uitwegvonden
vondenvoor
voor
hun aktiviteit. I)
FlauHoe het zij, de jeugd van die dagen,
dagen, uiterlik dwaas
dwaas en
en jolig
jolig--- Flaubert haalde
haalde allerlei
-, was
was inwendig
inwendig
allerlei grappen
grappen uit
uit met zijn vrienden —,
somber en zonder illuzies.
illuzies.
Men spotte niet met
met deze
deze verachting
verachting voor
voor 't't leven.
leven.Ze
Zeging
gingdikwels
dikwels
gepaard
gevoelens, met
met een
een grote
grotebehoefte
behoefteaan
aanververgepaard met
met zeer
zeer edele gevoelens,
I)
DuCamp
Campveronderstelt
verondersteltnog
nogeen
eenandere
andereoorzaak:
oorzaak:'t 'taderlaten
aderlaten
') Maxime Du
was
een nationale
nationale ramp
ramp geworden,
geworden, en
enbloedarmoede
bloedarmoedebrengt
brengtmelankolie
melankolie te
te
was een
DuCamp
Campvertelt
verteltdat
dathijhijalsalsknaap,
knaap,toen
toenhij
hijtyphus
typhushad,
had,ininéén
éénweek
week
weeg.
weeg. Du
driemaal
adergelaten en
met zestig
zestig bloedzuigers
bloedzuigers bewerkt.
bewerkt. De
Degeest
geestvan
van
driemaal isis adergelaten
en met
Diafoirus
Diafoirus leefde nog voort!
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geesteliking, waarbij
waarbij de verachte
verachte stof
stof als
als een
eenhinderlik
hinderlikbeletsel
beletselwerd
werd
gevoeld. yele
Vele van die lewnsmoeden
levensmoeden werden
werden gekweld
gekweld door
door een
een ververgevoeld.
langen naar
-Ze
tourment
de l'infini
l'infini is toen zéér sterk
naar het
het eindeloze, —
le to
urment de
naar een bevrijding
bevrijding uit het
het stoffelike
stoffelikeen
entijdelike.
tijdelike.
geweest —,, naar
In
InPassion
Vertu (I837)
met
Passion et Vertu
(1837) tekent Flaubert een vrouw, die zich met
hartstocht geeft
geeft aan
aan haar
haar minnaar,
minnaar, voor
voor wie
wieniets
nietsmeer
meerbestaat
bestaatdan
dandat
dat
éne: haar
haar passie. Een
Een passie
passie die
die opstuipt
opstuipttot
totrazernij.
razernij.Verzadigd
Verzadigden
en
angstig ontvlucht
ontylucht de minnaar
minnaar haar
haar naar
naar"Amerika.
-Amerika. Om hem te kunnen
haar kinderen.
kinderen. De
Dedag
dagwaarop
waaropde
de
volgen vergiftigt zij haar
haar man
man en haar
kinderen
zij een
een brief
briefvan
van Ernest
Ernest uit
uitAmerika.
Amerika.Hij
Hij
kinderen sterven, ontvangt zij
kondigt haar zijn huwelik
dochter van
van zijn
zijn patroon.
patroon. Mazza
Mazza
huwelik aan met de dochter
vergiftigt
Deze tragiese
tragiese geschiedenis
geschiedenis was
was geen
geenuitvindsel
uitvindselvan
van
vergiftigt zich. Deze
zijn zoeven
zoeven genoemd
genoemdboek,
boek,vertelt
vertelthetzelfde
hetzelfde
Flaubert.
Maigron, in zijn
Flaubert. Maigron,
drama, dat hij
hij gevonden heeft
heeft in
in de
de Gazette
desTribunaux
Tribunaux van 1837.
I837.
drama,
Gazette des
Maigron;
die de
degrote
groteromantiese
romantiese·schrijvers
schrijversverantwoordelik
verantwoordelik stelt
stelt
Maigroni die
voor alle
alle buitensporigheden
buitensporigheden- overspel,
voor
overspel,doodslag,
doodslag,zelfmoord
zelfmoord —
- die
die
hun tijdgenoten bedreven, ziet in de
de trieste
trieste giftmengster
giftmengster een
een slachtslachtoffer van de
de hartstochtverheerlikende
hartstochtverheerlikende romans
romans van
van George
GeorgeSand.
Sand.Een
Een
lichtvaardige
daar hij
enkel bewijs
bewijs geeft
geeftvan
vande
de
lichtvaardige beschuldiging, daar
hij geen enkel
b.v.v.passages
passagesvan
vanhaar
haar
invloed van die romans
romans op
op de
de misdadigster,
misdadigster, b,
of dagboek,
dagboek,waaruit
waaruithaar
haar bewondering
bewonderingvoor
voorSand
Sandzou
zoublij
blijken.
ken.
brieven of
de
Flaubert
sensationele geval
hebben, hetzij
hetzij in de
Flaubert zal
zal het sensationele
geval gelezen
gelezen hebben,
Gazette
des Tribunaux,
Tribunaux, hetzij
ander blad,
blad, en heeft
heeft er,
er, niet
niet
Gazette des
hetzij in
in een ander
zonder verdienste, een
een vertelling
vertelling van
van gemaakt.
gemaakt.
't Verschil is evenwel
evenwel groot
groot met
met Madame
Bovary ende
Madame Bovary
en de Education
Education
sentimentaZe,
vooral omdat het
het uitbeeldingsvermogen
uitbeeldingsvermogen van
van de
de
sentimentale, groot
groot vooral
zestienjarige
is. En
En toch...
toch ...., hier en
zestienjarige Flaubert
Flaubert nog uiterst onvolkomen is.
daar in Passion et
et Vertu
Vertu doet reeds een enkel toneel,
toneel, vooral
vooral wat
watpsypsychologies inzicht betreft,
betreft, denken
denken aan
aan dergelijke
dergelijke in
in Madame
Bovary.
Madame Bovary.
Mazza, met haar
haar donkere ogen,
ogen, haar
haar bleek
bleek gelaat,
gelaat, haar
haar half-open
half-open
mond, de door
door lijfsverlangen
lijfsverlangen verscheurde,
verscheurde, is een prototype van mevrouw Renaud uit de Education
Educationsentimentale
sentimentale van 1845,
I845, en vooral van
Emma
Emma Bovary.
„Car illui
il lui sembla,
son amant,
"Car
sembla, lorsqu'elle
lorsqu'el1e fut
futdégagée
dégagéedes
desbras
brasde
desonamant,
qu'il y avaiten
de froissé
froissé comme
comme ses
sesvetements,
vêtements,de
de
avait en eUe
elle quelque chose de
n
fatigué et d'abattu comme son regard, et qu'elle était
était tombée
tombée de
de bie
bien
haut, que l'amour ne se bornait pas là, se demandant enfin si, der-haut,qel'mornsbaitplà,edmn fisrrière la volupté, il n'y en
en avait
avait pas une plus
plus grande
grande encore,
encore, ni
uiaprès
après le
Ie
plaisir
vaste jouissance,
jouissance, car
car elle
elle avait
avait une
une soif
soifinépuisable
inépuisable
plaisir une
une plus vaste
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d'amours
Maïs quand
quand eUe
que
d'amours infini!,
infinis, de
de passions
passions sans
sans bornes.
homes. Mais
elle vit que
l'amour n'était
n'itait qu'un baiser,
I'amour
baiser, une
une caresse
caresse,s un moment
ou se
se
moment de
de délices
daces ou
roulent entrelacés,
entrelacés, avec
avec des cris
roulent
cris de
de joie,
ioie,l'arnant
l'amant et
et sa
sa maitresse,
maîtresse, etet
puis que tout finit ainsi, que l'homme se reiève,
relève, la
la femme s'en va,
va, et
et
que leur passion a besoin d'un peu de chair
chair et d'une
d'une convulsion
convulsion pour
pour
pdtaàl'ame,
l'ame,comme
commeces
cesaffamés
affamés
se satisfaire
satisfaire etets'enivrer,
s'enivrer,l'ennui
l'ennuilui
luiprit
qui ne peuvent se nourrir."
nourrir'"
Ma~zauit
uitomhelzingen
omhelzingenwaarin
waarinzeze
Het is het
het wrede
wrede ontwaken
ontwaken van
van Mazza
de eindeloosheid had gezocht,
gezocht, en
en ook
ook Emma
Emma Bovary
Bovary zou
zou de
de onlesbare
onlesbare
dorst kennen naar onbegrensde liefdesverrukkingen.
liefdesverrukkingen. Wie
Wie de
deeeuwigeeuwigin een
eenephemere
ephemereomarming
omarming wacht
wacht een
een bittere
bittere ontgocheontgocheheid zoekt
zoekt in
ling, en de romantiese helden
helden en
en heldinnen,
heldinnen,die
diede
dehartstocht
hartstochtvergodvergoddelikten, een
eert mystieke
mystieke macht
macht toeschreven
toeschrevenaan
aan de
de drift
drift die
die de
de„uitver"uitverdroevigst de
detegenstelling
tegenstelling
koren zielen" tot elkander drijft, hebben 't't droevigst
gevoeld tussen hun smachten naar
naar eindeloosheid en de
de menselike
menselike tijtijdelikheid waarin de liefde
liefde zich
zich aan
aan hen
hen openbaarde.
openbaarde.
BoTreffender, konkreter,
konkreter, rij
rijk-afwisselend
klinkt het in Madame
k-afwisselend klinkt
Madame Bovary:
heureuse, ne
ne l'avait
l'avaitjarnais
jamais
fr ,N'importe!eUe
elle n'était
n'était pas
pas heureuse,
vary: "N'importe!
été. D'oA
D'ou venait
venaitdonc
donecette
cetteinsuffisance
insuffisancede
delalavie,
vie,cette
cettepourriture
pourriture
instantanée des choses
choses ou
... Mais,
Maïs, s'il y avait quelque
oû dIe
elle s·appuyait?
s'appuyait?....
la fois
fois d'exald'exalpart un être
pleine aàla
etre fort
fort et
et beau, une nature valeureuse, pleine
tation et
et de
de raffinements,
raffinements, un
un coeur
creur de
de poète
poète sous
sous une
une forme
forme d'ange,
d'ange,
élégia
Ie ciel
ciel des
desépithalames
épithalames élégia~
lyre aux cordes d'airain, sonnant vers le
ques, pourquoi,
pourquoi, par
par hasard,
hasard, ne
ne la
la trouverait-elle
trouverait-elle pas?
pas? Oh!
Oh! quelle
queUe imimpossibilité!
d'ailleursne
valait la peine
peine d'une
d'une recherche;
recherche; tout
tout
possibilité! Rien, d'ailleurs
ne valait
mentait!
bäi11ement d'ennui,
d'ennui, chaque
chaque joie
joie
mentait! chaque sourire
sourire cachait
cachait un báillement
une malédiction,
toutplaisir
plaisir son
sondégoilt,
dégoût,et
etles
lesmeilleurs
meilleursbaisers
baisersne
ne vous
vous
malédiction, tout
haute:'
laissentsur
laissent sur la
la lèvre
lèvre qu'uneirréalisable
qu'une irréalisable envie
envie d'unevolupté
d'une volupté plus haute."
De
minnaar van Mazza
Mazza ontvlucht
ontvluchtnaar
naar Amerika
Amerikahaar
haar krankzinnige
krankzinnige
De minnaar
hartstocht. Ook Rodolphe zou
zou later,
later, zijn
zijn avontuur
avontuur moede,
moede, de
dehinderhinderlike liefde van Emma ontvluchten.
ontvluchten.
Het genie van
van de
de jonge
jonge Flaubert
Flaubert werd
werd steeds
steedsrijper.
rijper. Het
Hetblijkt
blijktuit
uit
Agonies (1838),opgedragen aan de dierbare vriend AlfredLePoittevin.
AlfredLePoittevin.
Agonies
Danse des
des Morts
Morts (1838), uit Mémoires d'un
d'un fou
jou (1838), evenuit La Danse
Smarh (1839)1), uit 1Vovembre
Novembre (1842).
eens opgedragen aan Alfred,
Alfred, uit
uit Smarh
Het grootste gedeelte
gedeelte van
van dit
dit werk
werk bestaat
bestaat uit
uit bekentenissen,
bekentenissen,vurivuriI)
Smarh hoop
bespreken in een studie
studie over
over La Tentation
Tentation de
de Saint
Saint
hoop ik te bespreken
1 ) Smarh
4ntoin8.
Antoi"".
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ge en sombere
sombere uitstortingen
uitstortingenvan
vaneen
een hevig
hevig en
en wanhopig
ge
wanhopig gemoed.
gemoed.
Agonies! "pensées
sceptiques"noemde
noemdehij
hijze.
ze.Inderdaad
Inderdaadbevatten
bevattenze
ze
„pensées sceptiques"
een „ablme
"abîme immense de scepticisme et de désespoir
." Verveling, moedésespoir."
deloosheid, wanhoop om de ijdelheid van het leven, ongeloof,
ongeloof, kwellen
kwellen
Dieuqui
quis'amuserait
s'amuserait àà tenter
tenter les
les
het hart
hart van
van de
de jonge dichter. "Le
„Le Dieu
hommes
peuvent souffrir,
souffrir, ne
ne serait-il
serait-ilpas
pasaussi
aussi
hoormes pour
pour voir
voir jusqu'oû ils penvent
fa nt qui, sachant
sachant que
que leIe hanneton
hanneton va
va
cruellement
cruellement stupide
stupide qu'un
qu'un en
enfant
mourir,
arrache d'abord
d'abord les alles,
ailes, puis
puisles
lespattes,
pattes,puis
puis-la
latête?"
tête?tt
mourir, lui arrache
Wormen vervreten
vervreten het
het lijk
lijk ook
ook van
van hem
hem die beroemd
Wormen
beroemd was. Stof
Stof en
en
ziel? Wel, dat is misschien „cette
Niet, ziedaar het eindwoord. En de ziel?
"cette
exhalaison fétide qui sort
de
d'un cadavre."
cadavre." Verwonderlik
Verwonderlik is
is het
hetdat
datde
sort d'un
jonge Flaubert niet
niet heeft willen
willen zien
zien de
de mogelikheid
mogelikheid van
van een
eenonsteronsterkeli ke lichaam
keli k dat
felike ziel,
ziel, buiten
buitenhet
hetvergan
vergankelike
lichaamom.
om.Opmer
Opmerkelik
dat de
de
Méditations zo weinig invloed op hem heeft uitgeoefend.
uitgeoefend.
dichter der Méditations
De vurige begeerte
begeerte van
van Lamartine,
Lamartine, ondanks
ondanks twijfel
twijfel en
en wanhoop,
wanhoop, te
te gegeloven
aan een
een voortleven
voortleven van
van wat
watdedeEeuwigheid
Eeuwigheidzocht
zochten
enElvire
Elvire
loven aan
beminde, heeft geen
geen indruk
indruk op
op hem
hem gemaakt.
gemaakt •
.Zijn opvatting van
Théophile
van leven
leven en
en dood is dezelfde als die van Théophile
in hetzelfde
hetzelfdejaar
jaar zijn
zijn Comédie de
de la
la Mort
Mort had doen
Gautier, die juist
juist in
verschijnen.
verzen doorhuivert
doorhuivert voortdurend
voortdurend de gedachte
gedachte
verschijnen. Ook
Ook die verzen
het leven.
leven. In
InNapoleon,
Napoleon,Faust,
Faust,Don
DonJuan
Juantekent
tekent
aan de ijdelheid van het
ontgocheldenals
als hijzelf.
hijzelf. Noch
Nochde
deEerzuchtige
Eerzuchtigenoch
nochde
deZoeker
Zoeker
Gautier ontgochelden
de Minnaar
Minnaar vinden
vinden hier
hier geluk.
geluk.En
Ende
delevensmoede
levensmoededichter
dichterwordt
wordt
noch de
"Le néant
néant aades
deslits
litsetetdes
des om0111aangelokt door
het graf:
graf: „Le
aangelokt
door de rust van het
stilte van
van een
een klooster.
klooster.
brages frais",
frais", en door de doodse stilte
Maar behalve
verlangen naar
naar de
de
Maar
behalve skeptiese
skeptiese moedeloosheid,
moedeloosheid, en
en verlangen
extase van
van de Thebaïs,
Thebaïs,kende
kendeGautier
Gautiernog
nogandere
anderegevoelens.
gevoelens.Hij
Hij
stille extase
vormen- en
en kleurenweelde
kleurenweeldeverliefde
verliefdekunstenaar,
kunstenaar,
was toen reeds de op vormendie, had
hadhij
hij er
er de
de rij
rij kdommen
geleid
die,
kdomrnkenvoor
voorbezeten,
bezeten,het
hetleven
leven zou
zou hebben
hebben geleid
d'Albert, zich
zich omringd
omringd zou
zou hebben
hebben met
met
zijn helden
helden Fortunio
Fortunio en
en d'Albert,
van zijn
en de
de schoonste
schoonste vrouwen.
vrouwen.Die
Dieflonkerende
flonkerende
de schoonste-kunstwerken en
vindt ge
ge overal
overal in
in de
de vertellingen
vertellingen die
dieontstonden
ontstonden
schoonheidsdromen vindt
in dezelfde
de la
laMort.
Mort. Doch
Doch ook
ook in
in deze
deze dichtdichtdezelfde tijd
tijd als
als zijn
zijn Comédie de
komtzijn
zijnheidense
heidenselevensliefde
levensliefdetelkens
telkensstralend
stralendbreken
brekendoor
door
bundel komt
de sombere
sombere doodsgedachten.
doodsgedachten. Uit de
de verheven
verheven opwekking
opwekking die
die hij
hij tot
tot
eind van
van zijn
zijn gedicht
gedichtop
opPetrarca
Petrarca (Le
(Le Triomphe
Triomphe
dichters richt
richt aan
aan 't't eind
de dichters
de Pétrarque), en uit
uit de
de kleurig-geestige
kleurig-geestige schildering
schilderingdie
diehij
hij geeft
geeftvan
vandePétraqu),
„Part
"l'art pour
pour Part"
l'art ttkunstenaar
kunstenaar in 't'tbegin
beginvan
van A
A un
unjeune
jeuneT Tribun,
rib un,
dat voor
voor hem
hem de
de schoonheid
schoonheideen
eentroosteres
troosteres was,
was,die
die
blijkt voldoende dat
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hem de nietigheid van al het
het menselike
menselike en
en het
het trieste
trieste einde,
einde,ook
ookvan
van
jongzichzichde grootsten, kon doen vergeten.
vergeten. Trouwens,
Trouwens, Gautier
Gautier isis alal jong
en heeft
heeft nooit
nooit meegedaan
meegedaan- altans
zelf geweest en
altansniet
nietininernst
ernst—- aan
aande
de
buitensporigheden
romantici; met
met de
de verering
verering van
van de
de
buitensporigheden van sommige romantici;
middeleeuwen
Byron, met
metdededoodskoppendoodskoppen-en
enskelettenkultus,
skelettenkultus,
middeleeuwen en Byron,
jeune-France.
heeft hij
hij ondeugend
ondeugend gespot in zijn boek
boek over
over de
de Jeune
France.
Ménzoires d'
unfou
fo u zijn
In de
de opdracht
opdracht
DeMémoires
d'un
De
zij ngrotendeels
grotendeels autobiografie.
autobiografie. In
Alfred Le Poittevin
waseen
een„roman
"roman
aan Alfred
Poittevinzegt
zegtFlaubert
Flaubertdat
dathij
hijvan
vanplan
planwas
"ouleIescepticisme
scepticismeserait
seraitpoussé
pousséjusqu'aux
jusqu'auxderderintime" te
te schrijven,
schrijven,„oû
pernières
bornes du
du désespoir,"
désespoir/' maar
maar onder
onder 't schrijven
nières bornes
schrijven brak
brak de perverhaal heen. Alfred zal vinden —
- aldus
aldus de
de
soonlike ervaring
ervaring door 't verhaal
auteur
de schildering
schildering geforceerd,
geforceerd, met
met opzet
opzet versomberd
versomberd is.
is.
auteur -— dat de
deze bladzijden
bladzijden schreef.
schreef.
Maar
Maar laat
laat hij
hij bedenken
bedenken dat het een gek is die deze
Inderdaad,
ideeën, herinneringen,
herinneringen, dromen
dromen en
en grillen
grillen
Inderdaad, indrukken,
indrukken, ideeën,
van een buitensporige
buitensporige dwaas.
dwaas. Zijn
Zijnsnikken
snikkenen
enzijn
zijnlachen,
lachen,maar
maar een
een
hokkende
de blijde
blijde lach
lach van
van de
de
hokkende spottende
spottende skeptiese
skeptiese lach,
lach, niet
niet de
maar die
al
vreugde
die van
van twijfe1e
twijfele en
en honende
honende spot.
spot. En al
vreugde om 't leven, maar
die
gevoelens en
enideeën
ideeënininklinkende
klinkendeperioden,
perioden,ininschellichtende
schellichtende
die gevoelens
romantiese beeldspraak.
beeldspraak.
Geen wonder dat Flaubert
Flaubert tot een uitstorting van zijn
zijn zieleleven
zieleleven
en van persoonlike
persoonlike ervaringen
ervaringen bewogen werd.
werd. Met
Metbewondering
bewondering—
het blijkt
blijkt uit zijn brieven van die tijd
tijd —
- las
las hij
hij de
de Confessions van
Rousseau, waarvan
waarvan sommige bladzijden hem deden
deden ,,wegsmelten
"wegsmelten in
zaligheid
verliefde dromerijen,"
dromerijen," en de
de gehele
geheleliteratuur
literatuur van
van zijn
zijn
zaligheid en verliefde
1835 was
was Sainte-Beuve's
Sainte-Beuve's
tijd stond in 't teken van zelfontleding: in 1835
un enfant
Volupté
1836 de
de Confession d'
d'un
enfant du
dusiècle
siècle van
Volupté verschenen, in 1836
van 1832,
183~, haar
haar Lélia
Lélia van 1833.
Musset; lndiana
Indiana van George Sand is van
Agonies, de lyriese ontboezemingen
die ik
ik zoeven
z;oeven besprak,
besprak,
Evenals Agonies,
ontboezemingen die
zijn de Mémoires
fou belangrijk,
zijzij
onsons
- hoewel
hoewel gegebelangrijk,omdat
omdat
Mémoiresd'un
an fou
z;evenchärgeerd
- de gevoelens
gevoelens openbaren
openbaren van Flaubert
Flaubert vóór zijn zevenchirgeerd —
tiende jaar,
jaar, omdat zij
de hartstochtelike
hartstochtelike geniale
genialeknaap
knaap
zij ons tonen hoe de
de invloed onderging van zijn grote tijdgenoten,
tijdgenoten, hoe
hoe zijn
zijn somberheid
somberheid
hun pessimisme.
pessimisme. In
Inzijn
zijnwanhoopszangen
wanhoopszangen horen
horen
gevoed
werd door hun
gevoed werd
we de echo van hun stemmen. Niet
Nietalleen
alleen de
destemmen
stemmenvan
vantijdgenotijdgenoten. De
De veellezende
veellez;ende knaap,
knaap, geneigd
geneigd de
de nietigheid
nietigheiden
ende
devergankelikvergankelikz;ien,vond
vonddie
dieopvatting
opvattingbij
bij
heid van de mens en
en al
al het
het menselike
menselike te
te zien,
minstbij
bij hem
hemdie
diealtijd
altijd
bijna
niet 't't minst
bijna alle
alle grote Franse moralisten, en niet
webij
bij
zijn lievelingschrijver zou blijven: Montaigne. Telkens
Telkensvinden
vindenwe
Flaubert gedachten die aan Montaigne
Montaigne herinneren,
herinneren,over
overde
deonvrijheid
onvrijheid
-

340
34°

VAN FLAUBERT
DE JEUGD VA.N
FLAU'BERT

van de mens, die geboren wordt met het erfdeel van vaderlike of voorvoor
vaderlike ondeugden, die een speelbal is van de elementen, over zijn-vaderlike
aarzelingen en tegenstrijdigheden,
tegenstrijdigheden, over de ontoereikendheid van het
hij zich zozeer
verstand waarop hij
zozeer pleegt
pleegtteteverhovaardigen,
verhovaardigen, over de relativiteit van goed en kwaad.
kwaad. Rauw-cynies zegt de jonge Flaubert:
"On
Ie soigner dans sa vieillesse:
dira qu'on doit aimer son père et le
„On te dira
l'apprit, n'esttu feras l'un et l'autre et tu n'avais
n'avais pas besoin
besoin qu'on
qu'on te l'apprît,
le besoin de
de manger;
manger; tandis
tandis
ce pas?
pas? cela est une
une vertu
vertu innée
innée comme Ie
né, on
onenseignera
enseignera áàton
tonpareil
pareil àa
que, dernière
dernière la montagn
montagnee ou
ou tu es né,
le tuera, car cela, pense-t-ll,
pence-t-il, est
it est Vieux,
vieux, et it
tuer son père quand il
ille
est
naturel, et i1
il n'était pas nécessaire qu'on
qu'on leIe lui apprît.
apprit. On t'élèvera en
der d'aimer
d'aimer d'un
d'un amour charnel ta speur
te disant qu'il faut se gar
garder
Sreur ou
ta mère, tandis que tu descends, commetousleshommes,d'uninceste,
comme tous les hommel, d'un incestti,
car Ie
le premier
car
premier homme et la
la première
première femme,
femme, eux
euxetetleurs
leursenfants,
enfants,
sreurs; tandis
tandis que Ie
se couche sur d'autres
étaient
frères et sceurs;
étaient frères
le soleil se
une vertu
fratricide
peuples
qui regardent
regardent l'inceste
l'inceste comme une
vertu et
et leIefratricide
peoples qui
comme un devoir."
devoir'"
Op verschillende plaatsen heeft
heeft Montaigne zich uitgelaten over de
verscheidenheid
Ik herinner
herinner slechts
slechts aan
aan de
verscheidenheid van gewoonten en wetten. Ik
„Il n'est
Apologie de Raimond
RaimondSebond:
Sebond: "n
n'est
volgende
zinsnede uit
uit de Apologie
volgende zinsnede
Ie monde
monde soit si divers
teUe
chose en
en quoy
quoy le
divers qu'en coustumes et loix: telle
chose
icy abominable,
abominabie, qui
qui apporte recommendation
ailleurs,
recommendation ailleurs,
chose est icy
comme en Lacedemone la
la subtilité
subtilité de
de desrobber;
desrobber; les mariages entre
les proches sont capitalement
capitalement deffendus
deffendus entre nous, ils sont ailleurs
ailleurs
en honneur; le
Ie meurtre
meurtre des
des enfants,
enfants, meurtre
meurtre des
des peres,
peres, communicacommunicavolup
toutessortes
sortesde
de voluption de femmes, traficque
traficque de
de voleries,
voleries, licence
licenceààtoutes
tez, il n'est rien en somme si extreme qui
qui ne se treuve
treuve receu
receu par
par-tez,in'strien some
l'usage de quelque nation."
nation'"
Het is aardig de rhetoriesrhetories-opgewonden
opgewonden toon van Flaubert te vergelijken met de genoeglik
genoeglik-kalme
-kalme van Montaigne.
lezen, waarmede
waarmede FlauAls we de ontboezemingen over zijn jeugd lezen,
Mémoires inluidt, verschijnt
verschijnt onmiddellik de figuur van René
bert de Mémoires
onz;e geest, en we denken aan de beroemde
Vague
voor onze
beroemde bladzijde: D
D uV
ague
des passions
passions in Le Génie
Génie du
duchristianisme,
christianisme, de bladzijde waarin
waarin Chateaubriand
uitstekend de eigenaardige geestestoestand ontleedt
ontleedt van
teaubriand uitstekend
hebben al
zoveel hartstochtelike jonge mensen. De jeugdige dromers hebben
hun geestelike
geestelike energie verspild
verspild aan
aan de bepeinz;ing
hartstochten.
bepeinzing van hartstochten
z;ijn; hun
hun verdie hun slechts van horen zeggen of uit boeken bekend
bekend zijn;
beelding is wonderbaarlik rijk en weeldrig, maar hun uiterlik leven is
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schromelik dor. Ze hebben
hebben alles
alles doorleefd in droom, doch niets in erervaring. En dit
dit verkropt-in-zich-omdragen
verkropt-in-zich-omdl'agenvan
vanhevige
hevigegevoelens,
gevoelens, van
van
verlangens
kunnen uitleven,
uitleven, maakt
maakt hen
hen
verlangens en
en hartstochten die zich niet kunnen
onrustig, bitter
bitter en
en skepties.
skepties.
De gemoedsgesteldheid
gemoedsgesteldheid die Chateaubriand
Chateaubriandin
in D u Vag ue des passions
passions
tekent,
René-verhaal, was ook die van
van de
de
tekent, en die hij
hijillustreert
illustreert met zijn René-verha,al,
Dwaas van Flaubert.
We zien
zien hem
hem als
als een
een dromer,
dromer,maar
maargeen
geentedere
tedere
Flaubert. We
dromer; we zien
~en hem als een opstandige, die Byron
Byron en Werther
Werther ververslol;lden
weg uit
uit de
de school,
school, zwerven
zwerven zijn
zijn dromen
dromennaar
naar 't
slonden heeft. Ver weg
Oosten, naar de
de woestijn,
woestijn, naar
naar de
de vurige
vurigeliefde
liefde van
van Arabiese
Arabiese vrouwen,
vrouw.en,
Hij, de
de dromer,
dromer,wordt
wordtniet
nietbegrepen
begrepen
naar Rome, het Rome van Nero. Hij,
door leermeesters, wordt bespot doot
doot kameraden,
kameraden, die
die niet
niet dulden
duldenzijn
zijn
spottende onafhankelike
onaf1J.ankelike aard, zijn bijtende ironie.
ironie. 't'tVerschil
Verschil tussen
tussen
droom en werkelikheid
werkelikheid was
was groot
groot ook
ook bij
bij de Dwaas, en juist die tegentegenstelling
in sarkasme
sarkasme en
en
stelling veroorzaakte
veroorzaakte ontevredenheid,
ontevredenheid, die
die zich
zich uitte in
cyniese spot. Jeugdbrieven van Flaubert
cyniese
Flaubert aan
aan Alfred
Alfred Le
Le Poittevin
Poittevin en
en
Ernest Chevalier, die nbch
noch in de Charpentier-editie
Charpentier-editie n6ch
noch in
in de
de uitgeuitgebe~':jz(".
breidere Conard-editie
Conard-editievan
van zijn
zijn Correspondance voorkomen,
voorkomen, bewijze
-.
hoe buitensporig-grof zijn cynisme
cynisme zich
zich uitte,
uitte, vooral
vooral over
oversexuele
sexuèle
I)
dingen.
dingen. x)
Wèl
schoonheid van
van geliefde
geliefde meesters
meestersde
deDwaas
DwaasvervoevervoeWèi geeft de schoonheid
rai éprouvé
éprouvé des
des moments
moments d'enthoud'enthouringen, en kan hij schrijven: "Si
„Si j'ai
siasme, c'
est aà l'
Art que
que je
je les
les dois,"
dois, ttmaar
maartegelij
tegelij k brengt
c'est
l'Art
brengt die aanbeden
Kunst
hem teleurstellingen,
teleurstellingen,juist
juistomdat
omdathij
hijhet
hetideaal
ideaalvan
van schoonheid,
schoonheid,
Kunst hem
eI} hoog, eindeloos ver verwijderd ziet van hetgeen
hetgeen hij
hij bereikt
bereiktinin
vaag ei
eigen werk, en bereikt
bereikt ziet
ziet door
dooranderen:
anderen:„L'hon-tme
"L'hommeavec
avecson
son011ie
génie
et son art n'est
qu'unmisérable
misérablesinge
sin gede
de quelque
quelquechose
chose de
de plus
plus élevé."
élevé:'
n'est qu'un
Het was in de zomer van
Trouvan 1836
1836 dat
dat Flaubert
Flaubert in de badplaats Trou
yille in
in aanbiddende
aanbiddende liefde
liefde ontgloeide
ontgloeide voor
voor een
eenschone
schone getrouwde
getrouwde-vil e
Schlésinger. Die
Dle liefde
hefde zou
zou onuitwisbaar
onuitwisbaar blijven
blijven in
in
vrouw, Madame Schlésinger.
zijn
herinnering gedurende
leven. Ze zou
zou de
de lichtkern
lichtkern
zijn herinnering
gedurende zijn
zijn later
later leven.
worden van zijn heerlikste
heerlikste verbeeldingen;
verbeeldingen;hij
hijzou
zouhaar
haarlyries
lyriesbezingen
bezingen
in de Mémoires d'
d'unfou
tegelijk
un fo u en eenmaal zou ze, als een zoete en tegelijk
kille nutteloze
nutteloze leven
leven verwarmen
verwarmen van
van Frédéric
Frédéric
pijnigende
pijnigende extaze
extaze het kille
Moreau in de tweede
tweede Education sentimentale.
sentiment ale.
Het verhaal van de Dwaas
Dwaas eindigt met
met zijn
zijn zoeken
zoeken naar
naar het
het antantwoord op de
de grote
grote vragen:
vragen:Wat
Watisis God?
God?wat
watisisOneindigheid?
Oneindigheid? Wat
Watisis
I)
Descharmes, aan
aan wie
wie inzage
in~age verleend
verleendisisvan
vandie
diebrieven,
brieven,spreekt
spreekterer
1 ) René Descharmes,
over in zijn
zijn Flaubert avant
avant1857.
z857.
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Eeuwigheid? De
Eeuwigheid?
De Oneindigheid,
Oneindigheid,„gouffre
"gouffreimmense,
immense,spirale
spiralequi
quimonte
monte
des abimes
abimes aux plus
plus hautes
hautes régions
régions de
de l'inconnu,
l'inconnu, vieille
vieille iclée
idée dans
dans
Ie vertige."
vertige."Reeds
Reedsals
alsknaap
knaap heeft
heeft
laquelle nous tournons
tournons tous,
tous,pris
prispar
par le
Flaubert de duizelende
duizelende wind
wind van
van de
de krankzinnigheid
krankzinnigheid langs
langs zijn
zijn slapen
slapen
voelen suizen als hij
hij trachtte
trachtte door
door te
te dringen
dringen in
in de
debetekenis
betekenisvan
vanhet
het
begrip Oneindigheid.
Oneindigheid. Hoe dikwels
dikwels zal
zal hij
hij dat
datbegrip
begripbesproken
besproken
begrip
hebben met zijn trouwe vriend Alfred Le
Le Poittevin,
Poittevin,tot
totwiens
wiensgeliefde
geliefde
schrijvers
behoorden. Er
Er is een opmerkeopmerkeschrijvers Spinoza en de neo-platonici
neo-plafonici behoorden.
like overeenkomst waar
waar te nemen
nemen tussen
tussen de
depessimistiese
pessimistieselevensoplevensopis niet
en 't'tis
nietonwaarschijnlik
onwaarschijnlik dat
dat de
devijf
vijf
vattingen der beide vrienden,
vrienden, en
tot somberheid
somberheid heeft
heeft ververjaar oudere
jaar
oudere Alfred
Alfred bij
bij Gustavede
Gustave de neiging tot
sterkt. Het
Het laatste gedeelte
gedeelte van
van Alfred's
Alfred'sleven
levenisistragies
tragies geweest:
geweest:fyziek
fyziek
verzwakt, ook door uitspattingen,
uitspattingen, zwak
zwak van
van wil,
wil,vreugdeloos,
vreugdeloos,omdat
omdat
hij ooor
'dooranalyse
analysevan
vanalle
alle menselike
menselike gevoelens
gevoelens de vreugde van de
hij
de ververwachting
in zich
zich gedood
gedood had.
had. Die
Dielevende
levendedood
doodheeft
heeftFlaubert
Flaubertook
ookgege*achting in
1848 is
is Alfred
Alfred Le
Le
kend,
aan ontworsteld.
ontworsteld. In 1848
kend, maar
maar hij
hij heeft
heeft er
er zich aan
Poittevin gestorven, en
en'men
kent de
de wonderbaarlike
wonderbaarlike brief
brief van
van FlauFlau-men kent
Du Camp
Camp over
over Alfred's
Alfred's laatste
laatste dagen,
dagen, zijn
zijn dood,zijn
dood,ûjn
bert aan
aan Maxime Du
begrafenis; die brief
brief waarin
waarin geen
geen enkele
enkele banale
banale klacht
klacht voorkomt,
voorkomt,en
en
einde doet
doet huiveren
huiveren en
en schreien
schreien om
o~ de
de
die toch, van
van 't begin tot 't't einde
ontzaglike smart die men achter
achter elk
elk woord
woord ervan
ervan voelt
voelt beven,
beven. I)
I)
Om duidelik het verschil
verschil te
te zien
zien tussen
tussenFlaubert
Flauberten
enzijn
zijngrote
grotevoorvoorganger Chateaubriand,
Chateaubriand, behoeft
behoeftmen
menslechts
slechtstetevergelij
vergelijken
deindruk
indruk
ken de
die het
het gelui
gelui der
der klokken
klokken op
opbeiden
beidenmaakt.
maakt.Rend
René ondergaat
ondergaat er
er de
de
zoete bekoring van. Voor hpm
l~ndelike
hem ademen die klanken niets dan landelike
onschuld, rust,
rust, religieuse
religieuse bekoring,
bekoring,weemoedige
weemoedigejeugdherinneringen.
jeugdherinneringen.
"Tout
se trouve
trouve dans
dans les
les rêveries
rêveries enchantées
enchantées oil
ou nous
nous plonge
plonge le
Ie bruit
bruit
„Tout se
etleIeberceau
berceauetétlalatombe,
tombe,
de la cloche natale: religion, famille,
famille, patrie,
patrie, et
et le
Ie passé
passé et
et l'avenir."
l'avenir'"
Ook de Dwaas
Dwaas der
der Mémoires
door de
de klanken
klanken van
van
Mémoires wordt bewogen door
de kerkklok. Hij
Hij houdt
houdtvan
vanhet
hetkille
killeregelmatige
regelmatigedoodsgelui,
doodsgelui,dat
dathem
hem
doet peinzen over eeuwigheid en eindeloosheid,
eindeloosheid, en
en het
het wijde
wijde netwerk
netwerk
van geluid dat geweven
geweven wordt
wordt tussen
tussen hemel
hemelen
enaarde,
aarde,als
alsalle
allekerken
kerken
te zamen tot de dienst
dienst roepen,
roepen, wekt
wektin
inhem
hemgrootse
grootsegedachten.
gedachten.Maar
Maar
de onverschilligheid van de klokken
klokken die eenmaal om zijn dood zullen
zullen
J:1em een
een hoon:
hoon:
luiden, en
en een
een ogenblik
ogenblikdaarna
daarna voor
voor een
een doop,
doop, lijkt
lijkt hem
I)
René Descharmes
Descharmes heeft 't onuitgegeven
onuitgegeven werk
van Alfred
Alfred Le
Le Poittevin
werk van
') René
Filozofie! vergepubliceerd, tegelijk met zijn proefschrift over
over Flaubert.
Flaubert. 't Filozofies
haal Bélial
Baial is 't merkwaardigste wat Le Poittevin geschreven heeft.
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„Vous êtes done
donc une dérision
"Vous
dérision comrne
eomme le
Ie reste
reste et
et un
unmensonge
mensonge comme
eomme
vies dont
vous annoncez
annoneeztoutes
toutesles
lesphases:
phases:leIebaptem*
baptême,
Ie manage,
mariage,lala
la viei
dont vous
e, le
mort. Pauvre airain, perdu
perdu et
et penché
penché au
au milieu
milieu des
des airs,
airs, et qui
qui serviservirait si bien en lave
lave ardente sur
sur un
un champ
champde
debataille
bataille ou
ouaàferrer
ferrerdes
des
tt
chevaux"!!
chevaux
Ook Novembre is autobiografies, maar
maar tt
Vier jaar
jaar
't verhaal is rijper. Vier
scheiden het
het van de Mémoires
scheiden
u, vier
Flaubert
Mémoires d
d't un
un fo
fou,
vier jaar waarin Flaubert
Rouen had verlaten, en in Parijs
Parijs rechten
rechten was
was gaan
gaan studeren.
studeren. Zonder
Zonder
enig enthousisasme
was hij
hij in 1840
enig
enthousisasme was
1840 die studie
studie' begonnen.
begonnen. Ze
Ze leidde
leidde
immers
advokaatschap of een rechterlike betrekking, en de
de
immers tot een advokaatschap
gedachte
mens in
in de
demaatschappij
maatschappij te
te worden
worden was
was een
een
gedachte een
een "nuttig"
„nuttig" mens
gruwelike voor
voor Flaubert. Hij
gruwelike
Hij had
had daarover
daarover juist
juistdezelfde
dezelfde ideeën
ideeën als
als
zijn
"Ilfaut
fauts'établir,
s'établir,avoir
avoirune
uneposition
positiondans
dans leIe
zijn meester
meester Gautier.
Gautier. „Il
monde, on s'ennuie
s'ennuieaàrester
resteroisif,
oisif,iiilfaut
faut se
se rendre
rendreutile,
utile, l'hornme
I'homme est
est
né pour
pour travailler
travailler:: maximes
maximes difficiles
comprendre et qu'on
qu'on avait
avait
difficiles àa comprendre
répéter." Ziedaar,
soin de souvent lui répéter:'
Ziedaar, in
in Novembre,
Novembre, een toespeling op
hetgeen hijzelf ervaren had. Zijn vader had
had gewild
gewild dat
dat hij
hij een
een beroep
ber~p
„résigné à
zou kiezen,
zou
kiezen, en toen
toen —
- ik
ikciteer
dteeropnieuw
opnieuw Novembre —
- "résigné
et aàs'enriuyer
stentiuyer de
de tout,
tout,iiildéclara
déclaravouloir
vouloir faire
faire son
son
s'ennuyer partout et
droit et il alla
alla habiter Paris."
Paris:' We
We weten,
weten, uit
uitzijn
zijn Correspondance
Correspondance en
door de Souvenirs van Maxime Du
Du Camp,
Camp, wat
watdie
dierechtstudie
rechtstudie voor
voor
hem geweest
geweest is: een marteling.
marteling. De
De stijl
stijl van
van de
de wetboeken
wetboeken was
was een
een
voortdurende kwelling,
kwelling, het „code
"code civil":
civil":„quelque
"quelquechose
chosed'aussi
d'aussisec,
sec,
d'au,ssi puant
puantetetplatement
platementbourgeois
bourgeois que
queles
lesbancs
bancsde
de
d'aussi
d'aussi dur, d'aussi
l'école ou
Daaroil on va
va se
se durdr
durcir les
les fesse!>
fessesàaen
enentendre
entendre l'explication:'
l'explication." Daarrechtspraak hem
hem een
een dwaze
dwaze grap
gr~p toescheen:
toescheen: „Juger
,,]uger
bij kwam dat de rechtspraak
queUe farce!" Volgens
Volgens DuCamp
DuCamp schreef
schreef hij,
hij, zonder
zonderze
zetete
les autres, quelle
begrijpen, de paragrafen
paragrafen van
van zijn
zijn wetboeken
wetboekenover,
over,raakte
raaktenog
nogmeer
meerinIn
de war door de studie
kommentaren,en
enleed
leedeen
eendroevig
droevigéchec
échec bij
studie van kommentaren,
weerzin waarmee
waarmee hij werkte, de
de kleurige
kleurige dromen
dromen
examens. De weerzin
zijn examens.
wetboeken zat
zat gebogen,
gebogen, dat
dat
waaraan hij zich overgaf, als hij over zijn wetboeken
buitensporige verbeeldingsleven,
verbeeldingsleven,maar
maarook
ookandere
andereexcessen
excessenwaarin
waarinhij
hij
buitensporige
stortte met
met de
devitale
vitaledrang
drangvan
vanzijn
zijnrobust
robustlichaam,
lichaam,excessen
excessenvan
van
zich stortte
eten vooral,
vooral, ziedaar
ziedaar de
de waarschijnlike
waarschijnlike redenen
redenen van
van zijn
zijnneneroken en eten
derlaag in de worsteling
worsteling met
met een
een wetenschappelike
wetenschappelikematerie
materiedie
diehij
hijinin
gemakkelik zou
zou hebben
hebben beheerst.
beheerst.
later jaren gemakkelik
dat Novembre
Novembre bezonkener werk is
is dan
dan Mémoires
Mémoires d'un
Ik zei reeds dat
fo
u.
Het
Parijse
leven,
liefdeservaringen,
doch
vooral
het intellekintellekfou.
Parijse leven, liefdeservaringen,
vooral het
leven, omgang
omgang met
met studenten
studentenenenkunstenaars,
kunstenaars,de
de xnuziekuitmuziekuittuele leven,
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gever Schlésinger,
Pradier, later
later Louis
Louis de
de Cormenin
Cormenin
Schlisinger, de beeldhouwer Pradier,
vooral
en Maxime
Maxime Du
DuCamp
Camp.enen
vooralonafgebroken
onafgebrokenlektuur,
lektuur,hadden
haddende
de
geest van
van Flaubert
Flaubert gerijpt. in
Novembre wordt 't'tzieleleven
zieleleven beschrebeschregeest
In Novembre
dezelfde knaap die we kennen uit Mémoires d'd'un
ven van dezelfde
un fou,
fo u, maar
reeds kan
kan de
de dichter
dichterdat
datzieleleven
zielelevenwee-.
weergeven
de objektiviteit
objektiviteit
geven met de
waarmede
het verleden
verleden beziet.
beziet.Geen
Geenbeschouwingen
beschouwingenmeer
meer
waarmede men
men het
algemeen, zoals in Mémoires,
elle~de in
in 't algemeen,
over de menselike
menselike ellende
Mémoires, maar
alleen
gevoelens en ervaringen
ervaringen van
van de
dehartstochtelike
hartstochtelikejongeling.
jongeling.
alleen de gevoelens
d1e van de prostituée, in
in wier
wier armen
armen
Zijn ziel
ziel vindt een zusterziel in die
Flaubert was
was achtachthij voor 't eerst zijn zinnelikheid bevredigen kan. Flaubert
Novembre
ovembre beschreven avontuur
metMarie
Marievoorviel.
voorviel.
tien jaar toen 't in N
avontuur met
werke1ikheid der
der
Niet om 't geval
geval zelf
zelf natuurlik,
natuurlik, de inwijding in de werkelikheid
lichaamsliefde,
wijze waarop
geëxalteerde jongeling
jongeling
lichaamsliefde, maar
maar om
om de
de wijze
waarop de
de gaxalteerde
die inwijding beleefd en weergegeven
vermelweergegeven heeft, is dit avontuur't
avontuur 't vermelden waard.
waard. Om de deceptie
deceptie die
die moest
moest komen,
komen, nadat
nadat de
de droom
droom zo
zo
done que
que cela,
ce1a, aimer!
aimer! ce
ce
wonderbaarlik
wonderbaarlik was
was geweest:
geweest: "Ce
„Ce n'était done
n'était done
donc que
quecela,
cela,une
unefemme!....
femme! .... Aura-t-on,
Aura-t-on, en
eneffet,
effet,dépensé
dépensé
tant de
de rêves
rêves sublimes,
sublimes, tant
tant de
de désirs
désirs bouillants
bouiUants pour
pour aboutir
aboutir là?"
Ià?"
Vermeldenswaard
ook
om
het
groots-sombere
karakter
dat
hij
zijn
Vermeldenswaard ook
het groots-sOmbere karakter dat hij zijn
inwijdster verleent;
verleent; als een hetaire schildert
schildert hij
hij haar,
haar, die
die de
de hartstocht
hartstocht
ondergaan heeft van rijke en arme mannen,
mannen, mooie
mooie en
en lelike,
lelike, doch
doch die
die
nooit
bevrediging heeft
als Marie
Marie hem
hem de
debekentenis
bekentenis
nooit bevrediging
heeft gekend.
gekend. En als
heeft gedaan van haar
haar onvoldaanheid,
onvoldaanheid, van
van haar
haareeuwig
eeuwigverlangen,
verlangen,
hijook
ook
voelt de jonge man zich plotseling aan haar
haar verwant.
verwant. Immers,
Immers,hij
eUedans
dans
is de zoeker, de immer onbevredigde:
onbevredigde: „Sans
"Sansnous
nousconnaitre,
connaitre,elle
sa prostitution et
et moi
moi dans
dansma
machasteté,
chasteté,nous
nousavions
avionssuivi
suivileIemême
même
mecherchais
cherchais
chemin, aboutissant au même
même gouffre;
gouffre; pendant
pendantque
quejejeme
amant, elle
e1Ie dans
dans le
Ie monde,
monde, moi
moi
une maitresse, eUe
elle s'était cherché un amant,
runetetl'autre
l'autrenous
nousavaient
avaientfuis."
fuis!'Fantazie
Fantazieen
enwaarwaardans mon
mon coeur;
creur; run
heid
zijn dooreengemengd
dooreengemengd in dit
dit autobiografies
autobiografies verhaal.
verhaal.We
Wegeloven
geloven
heid zijn
niet aan de tragies-geweldige grootsheid van de romantiese prostituée,
prostituée,
En
maar véél in
in dit verhaal komt ons voor werkelik doorleefd te zijn. En
in de uitbeelding
uitbeelding daarvan
daarvanherkennen
her kennenwe
wereeds
reedséven
évende
delatere
latereFlaubert,
Flaubert,
die de
de schijnbaar
schijnbaarbanaalste
banaalstemomenten
momentenzou
zouweten
wetenop
optetevoeren
voerentot
tot
nachtelik waken
waken van
van
kostelike
beschrijving van 't't nachtelik
kostelike schoonheid.
schoonheid. In de "beschrijving
de jonge man bij zijn slapende minnares: het aanlichten
aanlichten van de
de dag,
dag,
strooien van
van de
de verwelkte
verwelkte violen
violen over
over haar
haar borst,
borst, en
en
haar houding, 't't strooien
zijn gedachten daarbij,
daarbij, in
in die
die beschrijving
beschrijvingisis reeds
reedsiets
ietstetespeuren
speurenvan
van
Salammbe, en
de schoonheidshuiver die trilt
trilt door
doorvele
velebladzijden
bladzijdenvan
van Salammb8
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Madame Bovary.
Bovary. In zijn studie over
over de
de jeugdgeschriften
jeugdgeschriften van FlauFlaubert,
heeftColeman
Colemanererde
deaandacht
aandachtop
opgevestigd
gevestigddat
datwe
wein1nde
deMarie
Made
bert, r)I) heeft
van Novembre, in haar onbevredigdheid, in haar
haar maagd-zijn
maagd-ûjn ondanks
ondanks
een< vrouwefiguur
vrouwefiguur van
terugal het doorleefde,
doorleefde, een
van Théophile Gautier terugademoiselle de
upin heeft niet 't fataal-demovinden. Rosine uit M
Mademoiselle
de Ma
Maupin
iese
ook zij
zij heeft
heeft eindeloos
eindeloos verlangd,
verlangd, tevergeefs:
tevergeefs:
iese van
van Marie, doch ook
„On pourrait
"On
pourrait mettre
mettre des
des roses
roses blanches
blanches sur ma
ma tombe.
tombe. J'ai
rai eu
eudix
dix
vierge.t' Ook
Ook in
in de
dejongeling
jongeling
amants, mais je suis vierge, et mourrai vierge."
weeen
eengelij
gelijkems
met d'Albert,
d'Albert,de
de
die zijn ervaringen vertelt,
vertelt,vinden
vindenwe
kenis met
schoonheidsminnaar uit dezelfde roman van Gautier.
d'Albert
Als we d'Albert
schoonheidsminnaaI'
Gautier. Als
horenzeggen:,,]esulsaussi
toutes les
les prodiprodihoren zeggen: „je suis aussi las que si j'avais exécuté toutes
et trantrangiosités
vie a été fort chaste et
giosités de
de Sardanapale,
Sardanapale, et cependant ma vie
possessionsoit
soitlala
quille en apparence;
c'esttine
une erreur
erreurde
decroire
croireque
quelalapossession
apparence; c'est
On y arrive aussi par le
Ie désir, et l'abrabseule route qui méne
mène aà la satiété. On
stinence use plus que l'excès,"
rexcès,ttdan
dandenken
denkenwe
weaan
aandergelij
dergelijke
ûnnen
ke zinnen
uit Novembre,
in een
een prachtige
prachtige tirade
tirade Tiberius,
Tiberius,
Novembre, en als we d'Albert in
Caligula en
en Nero horen
horen verheerliken,
verheerliken, wier
wier daden
daden minder
minder geweldig
geweldig
Caligula
%ijn
zijn dromen,
dromen, hij
hij die
diezelfs
zelfsgewenst
gewenstheeft
heeftvrouw
vrouwtetezijn
z;ijn om
om
zijn dan zijn
nieuwe
klinkt daaruit
daaruit dezelfde
dezelfde toon
toon
nieuwe zaligheden
zaligheden te
te leren
leren kennen, dan klinkt
Novembre: "J'aurais
voulu être
être empereur
empereur pour
pourlalapuissance
puissance
als
„J'aurais voulu
als uit Novembre:
Ie nombre
nombre des
des esclaves,
esclaves, pour les arrnées
armées éperdues d'end'enabsolue, pour le
thousiasme,
la beauté,
beauté, pour
pour pouvoir
pouvoir
thousiasme, j'aurais voulu être femme pour la
m'admirer
moi-même, me mettre
mettrenue,
nue,laisser
laisserretornber
retomberma
machevelure
chevelure
m'admirer moi-même„me
tt
dans les
les ruisseaux."
rwsseaux.
sur mes talons et me mirer dans
Opnieuw
Flaubert de
de invloed
invloed ondergaan
ondergaan van
van de
de tien
tien
Opnieuw zien
zien we
we dus Flaubert
die later
later zijn
zijn persoonlike
persoonlike vriend
vriendzou
zouworden,
worden,
jaar oudere tijdgenoot, die
bedankt
en aan wie
wie hij
hij eens
eens zou
zou schrijven in een brief, waarin hij hem bedankt
il
y
a
vingt
ans,
"Si
on
m'avait
dit,
i1
ya
voor een kritiek
kritiek over
over SalammbO:
Salammb'd: „Si
Gautier, dont
dont jeje me
me bourrais
bourraisl'imagination,
l'imagination,écrirait
écrirait
que ce Théophile Gautier,
j'enserais
seraisdevenu
devenu fou d'orgueil."
d'orgueil/'
sur mon compte
compte de
de pareilles
pareitles choses,
choses, j'en
Novembre werd voltooid in 1842.
1842.2)
volgend jaar
jaar begon
begon hij
hij een
een
2) Het volgend
Novembre
hij met tussensentimentale,waaraan hij
ander werk: de eerste
eerste Education
Education sentimentale,waaraan
pozen arbeidde, tot
tot 1845.
1845. In
In Februarie
Februarie'43
'43had
hadhij
hijer
ereen
eenaanvang
aanvangmee
mee
hij, in
in Oktober
Oktobervan
vanhetzelfde
hetzelfdejaar,
jaar,na
nade
de
gemaakt, in Parijs, maar toen hij,
I)
A. Coleman,
Flaubert's Literary
Literarydevelopment
developmentininthe
thelight
lightofofhis
hisMémoires
Mémoires d'd t un
un
1)A.
Coleman, Flaubert's
Novembre and
andEd
Education
sentimentale (version of 1845)
fou, Novembre
1845)Elliott
ElliottMonographs.
Monographs.
fou,
ucation sentimentale
2)
vermelde data,
data,die
diededegeestelike
geestelikeevolutie
evolutie
Voor de verschillende
verschillende door mij
mij vernielde
2) Voor
van Flaubert
Plaubertbeter
beterdoen
doenvolgen,
volgen,heb
hebikikgrote
groteverplichtingen
verplichtingenaan
aande
de Biographic
Biographie
chronologique, achter
tweede deel
deel van
van Autour de
de Flaubert,
Flaubert, door René
René
achter in 't'ttweede
Descharmes
Dumesni1.
Descharmes en René Dumesnil,
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eerste aanval
aanval van
hem jarenlang
jarenlang zou plagen,
plagen, bebevan de
de zenuwziekte, die hem
dààr en
te
Croisset,
sloten had in Rouen
Rouen te
te blijven,
blijven, heeft
heefthij
hij 't boek cláår
en
waar zijn
zijn ouders waren gaan
gaan wonen, voltooid.
waar
voltooid.
Dit
boek, dat
dat men
men niet
nietverwarre
verwarre met
met de
de door
doorFlaubert
Flaubertzèlf
zèlfin
in186g
186g
Dit boek,
Education sentimentale,
sentiment ale, beschrijft de zieleavonturen
zieleavonturen van
van
uitgegeven Education
wending tekent
tekent
twee vrienden,
vrienden, en is vóóral
vóóral belangrijk
belangrijk omdat
omdat 't't de
de wending
die het geestelik
geestelik leven
levenvan
van Flaubert
Flaubert zou
zou nemen,
nemen,de
dewending
wendingvan
vanlyrielt
lyriek
naar realisme,
realisme, van
van uitbundig subjektivisme naar
naar
naar beheerste objektiviobjektiviteit.
inParijs
Parijs rechten
rechten studestudeVan de twee vrienden gaat de een, Henry,
Henry, in
ren, en
en blijft
blijftde
deander,
ander,Jules,
Jules,in
inzijn
zijn provinciestad.
provinciestad.Henry
Henrykrijgt
krijgtkamers
kamers
in een pension,
pension, dat
dat gehouden
gehouden wordt
wordt door
door het
het echtpaar
echtpaar Renaud.
Renaud.Henry,
Henry,
die sentimenteel en
en melankoliek
melankoliek is,
is, leidt
leidtininParijs
Parijseen
eeneenzaam
eenzaamleven.
leven.
Het is zeer
zeer waarschijnlik
waarschijnlik dat
Flaubert in
leven van
vandedejonge
jonge
dat Flaubert
in het leven
zijn"eigen
eigenstudenteleven,
studenteleven,altans
altanshet
hetbegin
beginervan,
ervan,geschilderd
geschilderd
student, zijn
heeft. Mevrouw Renaud, die
die mooi
mooi en
en hartstochtelik
hartstochtelik is,
is, en
en niet
niethoudt
houdt
van haar banale echtgenoot,
wordtde
deminnares
minnaresvan
vanhaar
haar stille
pensionechtgenoot, wordt
stille pensionHenry, en
en er
er ontstaat
ontstaat een
eendrama
drama
naire. Maar zij is tien jaar ouder dan Henry,
dat op dat vanAdolphe
Even2ls Ellénore is mevrouw
mevrouw Renaud
Renaud
vanAdolphe gelijkt. Evenals
bevreesd
haar jonge vriend
vriend te
te verliezen,
verliezen,en
enhaar
haar liefde wordt
wordt even
even
bevreesd haar
jaloers, even hinderlik
hinderlik als die van Ellénore. Uitstekend
Uitstekendheeft
heeftFlaubert
Flaubert
deze liaison
liaison beschreven,
beschreven,de
dejaloezie
jaloezievan
vanWir
hààropopandere
anderevrouwen
vrouwendie
diehij
hij
ontmoet,
zijn jaloezie
jaloezie op
op haar
haar man, de verdenkingen,
verdenkingen,de
deverwijten.
verwijten.Ze
Ze
ontmoet, zijn
vluchten naar
naar Amerika,
moeilikAmerika, en
en na
na een
een worsteling
worsteling met
met materiële
materiële moeilikkalm en
en banaal.
banaal. Treffend
Treffend is
is het
het kontrast
kontrast
heden,
wordt hun
heden, wordt
hun leven kalm
tussen de
dehartstochtelike
hartstochtelikedrift
driftder
dereerste
eerste tijden
tijden en
ende
deburgerlike
burgerlike allealledoodloopt. Als
Alswe
webedenken
bedenkenhoe
hoe schoon
schoon
daagsheid waarin
waarin hun
hun liaison doodloopt.
tt klonk, en
voor
de knaap
knaap van
van Novembre
"adultère
en er
er hier
hier
1Vovembre 't woord „a
dultère"
voor de
inzicht
de trieste
trieste achterkant
achterkant van
van zien,
zien, wordt
wordt 't duidelik
duidelik welk een inzicht
Flaubert in
kregen in
aanbeden waan.
waan.
in korte
korte tijd
tijd had
had ver
verkregen
in die vroeger aanbeden
Henry en
en zijn
zijnvriendin
vriendinkeren
kerennaar
naarFrankrijk
Frankrijkterug,
terug,waar
waar hij
hij in
in Aix
Aix
zijn studie
studie gaat
gaat hervatten.
hervatten. Langzamerhand
Langzamerhand vervreemden
vervreemden ze
ze geheel
geheel
"homme
van
elkaar. Henry
Henry wordt
wordt een
een man
manvan
vande
dewereld
werelden
eneen
een „homme
van elkaar.
à bonnes fortunes,"
fortunes/' die eenmaal
eenmc:al député
député of
ofminister
ministerzal
zal zijn,
zijn, die
die niet
niet
ongevoelig is
is voor
voorkunst,
kunst,maar
maardie
dieerervooral
vooraleen
eenamusement
amusementin
inziet,
ziet,
zoals alles amusement voor hem is.
is.
Het
is niet
niet onm.ogelik
onmogelik dat
dat Flaubert,
Flaubert,toen
toenhij
hijde
de Education
Education sentimensentimenHet is
tale ontwierp,
uitsluitend van
van plan
plan isis geweest
geweesteen
eenautobiografiese
autobiografiese
ontwierp, uitsluitend
roman te maken, en
en dat
dat het
het verschil
verschilin
inde
dekarakters
karakters der
der beide
beide vrienden
vrienden
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indien hij
hij tenminste
tenminsteterstond
terstondtwee
tweehoofdpersonen
hoofdpersonen en
en niet
niet één
één voor
was dan
danten-.
tenogen heeft gehad, aanvankelik
aanvankelik minder
minder geprononceerd
geprononceerd was
kt te zijn in dc loop van 't't verhaal.
verhaal.
slotte het geval
geval blij kt
„Le héros
"Le
héros de
de ce
ce livre."
livre:'Aldus
Aldus begint
begintde
deeerste
eerstezin
zinvan
van 't boek, en
die
de student
student in
in de
de rechten.
rechten.Maar
Maarvooral
vooralom
omde
debebedie held is Henry, de
langrijke
held
langrij keevolutie
evolutievan
vanzijn
zijn geest,
geest, zouden
zouden we
we Jules evengoed de held
noemen. Het
Het isis niet
nietonwaarschijnlik
onwaarschijnlikdat,
dat,voor
voor
van 't verhaal kunnen noemen.
Flaubertde
debehoefte
behoefteheeft
heeftgevoeld
gevoeldzijn
zijn
goed teruggekeerd in Rouen, Flaubert
veranderde ideeën uit
uit te
te spreken,
spreken,en
endaarvoor
daarvooraan
aande
defiguur
figuurvan
vanJules
Jules
de waarde
waarde heeft
heeftgegeven
gegevenvan
vaneen
eenjong
jongkunstenaar
kunstenaardie,
die,na
naveel
veeldwadwalen, zich bewust wordt wat waarachtige kunst
kunst betekent,
betekent,terwijl
terwijlHenry
Henry
een gechargeerd portret
ErnestChevalier.
Chevalier.
portret isis van zijn vriend Ernest
Een innige vriendschap verbond sinds
sinds vele
vele jaren
jaren Ernest
Ernest Chevalier
Chevalier
Le Poittevin
Poittevin was
was ook
çok Ernest
ErnestChevalier
Chevalier
en Flaubert.
Flaubert. Evenals
Evenals Alfred
Alfred Le
enthousiaste jongen,
jongen,
een leerling
leerling van 't collège van
van Rouen.
Rouen. Een vrolike enthousiaste
wiens levenslust de sombere stemmingen
stemmingenvan
vanGustave
Gustavedikwels
dikwelswist
wisttete
verdrijven.
behoefte aan
aan de
de goedgehumeurdheid
goedgehumeurdheid van
van zijn
zijn
verdrijven. Deze had behoefte
kt uit hun
Hetblij
blijkt
hun briefwisseling.
briefwisseling. In
Ineen
eenbrief
briefvan
van 19
I9 DesemDesemvriend.
vriend , Het
schrijft Flaubert:
Flaubert: „Au
ber 1839
I839 schrijft
"Aulieu
lieu de
de perdre
perdredeux
deuxfeuilles
feuillesde
depapier
papier
àA me
des blagues,
blagues,de
debonnes
bonnesfacéties,
facéties,
me moraliser,
moraliser, raconte-moi
raconte-moi plutot
Out& des
car, après
c'est Ia
la xneilleure
meilleure chose,
aprés tout, c'est
chose, lala plus
plus simpie,
simple, la
la plus
plus douce."
douce."
Later zijn de vrienden
vrienden van
van elkaar
elkaar vervreemd.
vervreemd. Geen
Geenonenigheid
onenigheid ontontdenkstond.
tussen hen,
hen, maar
maarChevalier
Chevalierbeging
beging 't ergst vergrijp dat denkstand tussen
baar was in
in de
de ogen
ogen van
van Flaubert:
Flaubert: hij ging zich niet aan de Literatuur
Literatuur
wijden, hij
justitie op Corsica.
Corsica. Schamper
Schamper
hij werd substituut-officier
substituut-officier van justitie
zijn de brieven van Flaubert
Flaubert waarin
waarin hij
hij spot
spot met
met de
de brave
brave ambtenaar.
ambtenaar.
„Te voilà
"Te
voilà donc
donc devenu
devenu homme
homme posé,
posé, établi,
établi,piété
piété(?),
(?), investi
investi de
de foncet chargé
chargé 'de
défendre
Regardetions honorables et
d
e
la
morale
publique.
Regarde.
tun'as
n'aspas
pasune
unegrande
grande
toi immédiatement
immédlatementdans
danstataglace,
glace,etetdis-moi
rus-moisisitu
Tantpis
pispour
pourtoi
toisisitutunenel'as
l'aspas,
pas,cela
ceIaprouverait
prouveraitque
que
envie
rire. Tant
envie de rire.
tu
que tu
tuen
enserais
serais devenu
devenustupide.
stupide.
tu es déjà si encrassé dans ton métier que
ce brave
brave métier,
métier, mais
mais ne
ne leIe prends
prendspas
pasau
au
Exerce-le
Exerce-le de
de ton mieux, ce
sérieux."
Juist in de dagen dat Flaubert
Flaubert zijn
zijn Education
Education sentimentale schreef,
werd Chevalier de ernstige ambtenaar, de „bourgeois,"
"bourgeois," en
en het
hetkomt
komt
uitwerken van
van de
de veranveranme waarschijnlik
waarschijnlik voor
voor dat
dat de
de auteur, bij het uitwerken
figuur Henry
Henrylaat
laatondergaan,
ondergaan,dikwels
dikweIs de
de verandering
verandering
dering die hij zijn figuur
van zijn vriend Chevalier voor ogen heeft gehad.
gehad.
Tegenover
vooral wat de
de evolutie
evolutie in
in zijn
zijn ideeën
ideeën beTegenover Henry staat, vooral
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vriendJules.
Jules.Zijnzielelevenherinnert
Zijnzielelevenherinnert
treft, scherp kontrasterend, diens vriend
Jfllémoires d'un
d'unfou
telkens aan dat van de zelfontleder
zelfondeder der
der Mémoires
fou en van NoNo=
vembre.
hartstocht voor 't toneel herkennen we de
de jonge
jonge
vembre. Ook in zijn hartstocht
Flaubert. Is het avontuur
avontuur van de liefde
liefde voor
voor de
de komediante
komediante en
en de
deteteleurstellende ontknoping
ontknoping daarvan
daarvan een
eell herinnering
herinneringaan
aan een
eendergelijk
dergelijk
in het leven van Flaubert?
Flaubertr We weten welk een gebeurtenis
gebeurtenis het
het optreoptreden van de Parijse toneeltroepen
was voor
voor de
de jeugdige
jeugdigecollégien.
collégien.Maar
Maar
toneeltroepen was
ook de
de sombere
sombere levensbeschouwing
levensbeschouwing van
vanJules
Julesdoet
doetonmiddellik
onmiddellikaan
aan
in de
de vorige
vorige bladbladdie van Flaubert
Flaubert z;èlf
zèlf denken, de Flaubert die we in
zijden schetsten. Van
Van de
de stijl van Jules wordt gezegd: #tIl
„Il considérait
'rhétoriquecomme
commeune
unechose
chosegrave;
grave;quand
quandï1 faisait
la rhétorique
faisait du style, l'hyl'hyet il employait des expresl'emportait au-delà
au-delà de sa pensée, et
perbole l'emportait
deze karakteriskarakterissions magnifiques pour des sujets
sujets assez
assez pauvres;'
pauvres." IsIs deze
tiek niet treffend van toepassing
toepassing op
op veel
veel van
van Flaubert's
Flaubert's jeugdgeschrifjeugdgeschriftenr
ten?
avontuur met
metde
dekomediante,
komediante,na
nahaar
haarbedrog,
bedrog, komt
komt er
er bij
bij
Na 't't avontuur
Jules een afkeer van het leven,
leven, een
een onverschillige
onverschilligerust,
rust,waarin
waarin hij glimontlachend de dood verwacht,
verwacht. Maar die toestand is niet blijvend. Hij ontwaakt uit zijn indolentie,
indolentie, om
om in
inverbeelding
verbeeldingalle
allehartstochten
hartstochtenen
enalle
alle
komen Gelddorst,
Gelddorst, WelWelbegeerten te kennèn.
kennén. Gelijk tot St. Antonius komen
weweer
weerde
de jonge
jonge FlauFlaulust
tot hem.
hem.Ook
Ookhier
hierher
herkennen
kennenwe
lust en Krijgsroem
Krijgsroem tot
de heftigheftigbert, die
bert,
die het
het moderne
moderne leven
leven ontvlucht
ontvluchtom
omin
in de
de oudheid de
ste.
en kleurrijkste
kleurrijkste hartstochten
hartstochten te
te vinden.
vinden.Ze
Zezijn
ûjnzeer
zeermerkwaardig,
merkwaardig,
ste en
de bladzijden
sentimentale die Jules' voluptueuse
voluptueuse
Education sentimentale
bladzijden van de Education
dromen
de bedwelmende
bedwelmende verzoekingen
verzoekingen van
van AntoAntodromen schilderen
schilderen en die de
nius aankondigen. Maar op die geestelike
geestelike orgie
orgie volgt
volgt —
- de
deovergang
overgang
wordt ons door Flaubert niet duidelik gemaakt
gemaakt —
- een
een wijde
wijde sympasympaDe in-zich-zelfgekeerde
in-zich-zelfgekeerde en
en van
van zichzelf
zichzelf ververthie voor de schepping: De
vulde
bomen en
en
vulde egoist
egoist spreidt
spreidt zijn
zijn liefde
liefde rondom,
rondom, over
over bloemen,
bloemen, bomen
levenden. De
Deaandacht
aandacht van
van Jules
Jules gaat
gaat tot de oudste
oudste
stenen, doden en levenden.
tijden van de aarde,
geaarde, die
die van
van mastodonten
mastodonten en dinotheriums, tot de geGriekenland, tot
tot alle
alle ideeën
ideeën en
en syssysschiedenis van Indië,
Indië, Egypte
Egypte en Griekenland,
godsdiensten. Langzamerhand
an het
temen, tot alle godsdiensten.
Langzamerhand onttrekt hij zich ru!:n
het
konkrete, het beper
kte, het eindige,
eindige, om
om in
in het
hetabstrakte,
abstrakte, het
het eeuwige,
eeuwige,
beperkte,
"Daarhij
hij weinig
weinigvan
van zijn
zijn vaderland
vaderland hield,begon
hield,begon
het schone te blijven.
blijven. „Daar
hij
te begrijpen;
begrijpen; daar
daar hij
hij noch kristen
kristen noch
noch „filosoof"
"filosoof"
hij de mensheid te
w:as,
kreeg hij
hij sympathie
sympathie voor
voor alle
alle godsdiensten;
godsdiensten;daar
daarhij
hijde
de Tour de
was, kreeg
Nesle niet meer bewonderde
bewonderde en
en de
de rhetorica
rhetorica had
had afgeleerd,
afgeleerd,doorvoelde
doorvoelde
literaturen;' Hij
Hij gaat
gaat gevoelens
gevoelens bestuderen
bestuderen die
dieafwijken
afwijken van
van
hij
hij alle literaturen,"
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de zijne, stijlen die niet gelij
gelijken
dekonkluzie
ken op
op zijn stijl.
stijl. Hij komt tot dekonkluzie
dat alle
theorieën en
enverhandelingen
verhandelingenwaarwaaralleakademiese
akademiese regelingen,
regelingen, alle theorieën
deloos zijn voor de echte
echte kunstenaar,
kunstenaar, wiens
wiens stijl biezonder
biezonder is als zijn
„Elk kunstwerk
gedachte: "Elk
kunstwer kheeft
heeftzijn
zijn eigen
eigenpoetica."
poetica." Er
Erzijn
zijnnog
nogandere
andere
dingen die
die Jules
Jules gaat
begrijpen. Hij
Hij ontdekt
ontdekt dat
dat „lelikheid"
dingen
gaat begrijpen.
"lelikheid tt en
en
„schoonheid" slechts rnenselike
"schoonheid"
menselike begrippen
begrippen zijn.
zijn. Lelikheid
Lelikheid bestaat
bestaat
noch in de natuur noch
nOchin
inde
dewetenschap.
wetenschap. De
De wetenschap erkent geen
monsters; zij
zij verafschuwt
monsters;
verafschuwt geen enkel
enkel schepsel
schepsel,; en
en bestudeert
bestudeert met
met
even grote liefde de wervels
wervels van
van de
de boa
boa en
en de
de miasmen
miasmen der
der vulkanen
vulkanen
als
de nachtegaal
nachtegaal en de
de bloemkroon
bloemkroon van
van een
een
als het strottenhoofd van de
roos.
Zo tracht
maken van
van de
de betrekkelike
betrekkelike persoonlike
persoonhke
tracht Jules
Jules zich los te maken
inzichten van de enkeling. Hij
Hij wil
wil even
even onpartijdig,
onpartijdig, even
even ruim,
ruim, even
even
„objektief" zijn als Natuur
"objektief"
Natuur en
en Wetenschap.
Wetenschap.
Zó immers zijn
toevallige
zijn de
de grote
grote kunstenaars.
kunstenaars. Op
Op hen
hen hebben
hebben de toevallige
levensomstandigheden
Zij vervullen
vervullen hun
hun taak
taak met
met een
een
levensomstandighedengeen
geen vat.
vat. Zij
• goddelike
hardnekkigheid,
en
't
geeft
hun
geen
persoonlike
trots:
goddelike hardnekkigheid,
't geeft hun geen persoonlike trots
ze zijn
zijn als
als fakkels
fakkels die
die zelf
zelfniet
nietweten
wetendat
datzezeverlichten.
verlichten.Ze
Zeververtolken alle
àlle gevoelens met
met meer
meer warmte,
warmte, kracht,
kracht, natuurlikheid
natuurlikheid dan
dan de
de
die eigen
eigenemoties
emotiesuitzingen.
uitzingen.Jules
J ulestrok
trokdaaruit
daaruitde
degegelyriese dichters, die
prikkels de
de bezieling
bezielingdikwels
dikwelsverzwakverzwakvolgtrekking dat uitwendige prikkels
zijn om
om de
de wijn
wijn te
te bezinbezinken of ontaarden, dat men nuchteren moet zijn
enniet
nietverliefd
verliefdbehoeft
behoeft
zijnom
omdedeliefde
liefdeteteschilderen.
schilderen.Zijn
Zijn
gen, en
tetezijn
kunstenaarsverbeelding geeft
de slaven
slaven van
van
kunstenaarsverbeelding
geeft Jules
Jules genietingen
genietingen die de
hun hartstochten
hartstochten niet
kennen. "De
macht bezit
bezit krachten
krachten die
die de
de
hun
niet kennen.
„De macht
machtigen onbekend zijn,
zijn, de
dewijn
wijneen
eensmaak
smaakwaarvan
waarvan zij
zij die
die hem
hem
machtigen
den die zij
zij die
dieervan
ervangenieten
genieten
drinken onwetend zijn, de vrouw weel
weelden
bemerken, de
de liefde
liefdeeen
eenlyriek
lyriekdie
dievreemd
vreemdblijft
blijftaan
aanhen
hendie
die
niet bemerken,
vervuld zijn."
zijn." In
In een
eenjubelende
jubelendehymne
hymneop
opde
deheerlikheid
heerlikheid
van liefde vervuld
van de
de kunstenaar
kunstenaar bezingt
bezingt de
de schrijver
schrijver diens
diens overgave
overgave aan
aan alle
alle
van
en alle
alle kleuren.
kleuren.Maar
Maargeen
geenemotie
emotiemag
maghem
hemverwarren;
verwarren;alleen
alleen
vormen en
gevoeligheid van de schepper mag hij kennen: wat
wat het
het leven
levenhem
hem
de gevoeligheid
aan
toevalligs geeft,
geeft, drukt
drukt hij
hijuit
uitalsalsonveranderlik
onveranderlikininde
dekunst;
kunst;
an toevalligs
onmetelikpantheisme
pantheismedat
dathem
hem
vloed van de wereld, eb van zichzelf, onmetelik
doorstroomt en weer in de
de kunst
kunst verschijnt.
verschijnt.

We
de verandering
verandering van
van Jules
Jules in
in de
de Education
Education
We hebben gezien
gezien dat de
sentimentale
vrij plotseling
plotseling plaats heeft. Is
Is ook
ook die bevrijding uit
uit de
!entimentale vrij
egoistiese
egoistiese wereldbeschouwing
wereldbeschouwing bij
bij Flaubert
Flaubert zo
zo onverwacht geweest?
geweest?
LXXVII
" 23
LXXVII
23
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Zeer vermoedelik niet. En
En evenmin
evenmin natuurlik
natuurlik heeft
heeft die
dieverandering
verandering
plaats gegrepen zonder
zonder invloed
invloedvan
vande
deintellektuele
intellektueleatmosfeer
atmosfeervan
vandie
die
dagen.
Flaubert heeft de
de kentering
kentering meegemaakt
meegemaakt die
die door
door talloze
talloze
dagen. Flaubert
Franse kunstenaars van zijn tijd
tijd werd
werd doorleefd.
doorleefd.
Souvenirs littéraires
In zijn Souvenirs
littéraires vertelt Maxime DuCamp
DuCamp dat,
dat, toen de
de
LLucrèce
ucrèce van Ponsard in 't
tt Odéon werd opgevoerd, Flaubert tot de bebewonderaars
Hugo-vereerwonderaars er
er van
van behoorde,
behoorde, Flaubert, de enthousiaste Hugo-vereerder!
Camp spreekt
spreekt spottend
spottend over
over die
diebewondering
bewonderingvoor
voor tt
der! Du Camp
't klassieke stuk van
van Ponsard,
Ponsard, dat
dat werd
werd toegejuicht
toegejuicht hetzelfde
hetzelfde jaar
jaar van
van de
de
urgraves van Hugo. Het
smadelike val der
der B
Burgraves
Het isis zeker
zeker dat
dat de
de geestdrift
geestdrift
waarmede Flaubert
Flaubert Marie
Marie Dorval
Dorvalals
alsLucretia
Lucretiatoejuichte,
toejuichte,niet
nietalleen
alleen
ging tot de vertolkster,
vertolkster, maar
maar ook tot
tot de
de sobere
sobere antieke
antieke werkelikheid
werkelikheid
en tot de diepere psychologie,
psychologie, die
die zich,
zich,zij
zij 't'tdan
danook
ookin
indorre
dorre verzen,
verzen,
vertoonden na
na de
de kleurige,
kleurige, zwierige,
zwierige,welluiwelluiwederom op de planken vertoonden
dende, maar zielloze beweging
beweging van
van het
het romantiese
romantiese drama.
drama.
De herleefde
herleefde liefde
liefde voor
voor de
de antieken,
antieken, die
die zich
zichuitte
uitteop
opalle
allegebieden
gebieden
archaeologie, beeldhouw
beeldhouwkunst,
- archaeologie,
kunst, poëzie
poëzie —
- was
was een
een machtige
machtigefaktor
faktor
en
bij
geesten uit
uit overdreven
overdreven zelfbeschouwing
zelfbeschouwingen
bij die bevrijding van de geesten
zelfbezinging.
De romantiese
romantiese gevoelens
gevoelens en
enideeën:
ideeën:hyperindividuahyperindividuazelfbezinging. De
lisme, hartstochtverheerliking,
hartstochtverheerliking, Byronisme,
Byronisme, WalterScottisme,
WalterScottisme,waren
waren
omstreeks 1840 vrijwel uitgebioeid.
uitgebloeid.
In de beeldhouwer
beeldhouwer Pradier,
Pradier, die hij
hij dikwels
dikwels bezoekt,
bezoekt,·zag
zag Flaubert
Flaubert
de zuivere alleen voor zijn kunst levende artiest, -—„un
"un vrai Grec, et
et
Ie
les modernes,"
modernes:' de
de werkman, die, zonder zich te
le plus ancien de tous les
bekommeren
of godsdienst, zijn
zijn taak
taak vervulde, uit liefde
liefde
bekommeren om politiek of
voor zijn heerlik ambacht. Het
Het voorbeeld
voorbee~d van
van Pradier
Pradier zal
zal van
van grote
grote
invloed geweest zijn op
op de
demetamorfoze
metamorfoze van
van Flaubert.
Flaubert.
die metamorfoze,
metamorfoze, nog een
een gebeurtenis
gebeurtenis gegeMoet, in verband
verband met die
Oktober 1843:
1843: zijn
zijn eerste
eerste zenuwzenuwnoemd worden,
worden, die
die plaats
plaats had
had in Oktober
toeval?
'
Dumesnil~ die in
in 1905
1905een
eenmediese
mediesedissertatie
dissertatieschreef
schreefover
over
René Dumesnir,
etlalaMédecine,
Médecine, gelooft
geeftvoor
voorzijn
zijnoordeel
oordeel
Flaubert et
gelooft niet
niet- enen
hijhijgeeft
verschillende gronden
gronden aan
aan —
verschillende
- dat
dat de
dezenuwaanvallen
zenuwaanvallen van
Van Flaubert
Flaubert
zuiver epilepties waren;
waren; hij
hij spreekt
spreekt van „attaques
"attaques d'hystérie,
d'hystérie,aàforme
forme
un fort
fort appoint
appoint névropathique."
névropathique/'
épileptoide,
avec un
épileptoïde, avec
We hebben in de
de voorafgaande
voorafgaande bladzijden Flaubert
Flaubert geschilderd
geschilderd als
als
kind
een tot
totde
despits
spitsgedreven
gedrevenverbeeldingsleven,
verbeeldingsleven,
kind en jongeling, met een
van een buitengewone nervositeit. In Parijs
Parijs is die
die nervositeit
nervositelt er
er niet
niet
op verminderd.
verminderd. We weten
weten welke
welke verre
zijn fantazie
fantazie maakte,
maakte,
verre reizen zijn

DE JEUGD
DB
JEUGD VAN
VAN FLAUBERT
PLAUBERT

351

aan welke
welke verbeeldingsorgieën
verbeeldingsorgieënhij
hijzich
zichovergaf.
overgaf.En
Enbovendien
bovendien
aan
- ikikzei
zei
't reeds
reeds --- blijkt
blijktuit
uitbrieven
brievenaan
aanErnest
ErnestChevalier
Chevalierdat
dat hij
hij ook
ook lichaHet isisdaarom
daarom niet
nietonmogelik
onmogelik dat
dat de
de
melik een hevig leven
leven leidde.
leidde. Het
toeval1en,
waaraan hij
jaren geleden
moeten worden
worden bebetoevallen, waaraan
hij vele
vele jaren
geleden heeft, moeten
schouwd als een eindelike
eindelike uitbarsting
uitbarsting van
van de
de hevige
hevigezenuwspanning
zenuwspanning
die hij sinds zijn jeugd onderging. Hijzelf
Hijzelf heeft
heeft de
deaanvallen
aanvallen beschrebeschreven als „dérivatifs,"
"dérivatifs,u waardoor
waardoor op zijn lichaam het tumultueuse borborjaar na
relen van zijn gedachten en
en fantazie
fantazie werd
werd overgebracht.
overgebracht. Tien
Tien jaar
"Non,jejene
neregrette
regrette
zijn eerste toeval schrijft hij
hij aan
aan Louise Colet: „Non,
suicide!jeje
rien de ma jeunesse,
jeunesse, Je
Je m'ennuyais
m'ennuyaisatrocement!
atrocementlJe
Jerêvais
rêvaisleIesuicide!
me dévorais de zoutes
toutes espèces de
de mélancolies
mélancolies possibles;
possibles;ma
mamaladie
maladie
l'élément physique
physique
de nerfs m'a
nx'a bien
bien fait,
fait, elle a reporté tout cela sur l'élément
et m'a laissé
laissé la tête plus
plus froide,
froide, et
et pais,
puis, elle
ellem'a
m'afait
faitconnaitre
connaitre de
de
curieux
phénomènes psychologiques,
personne n'a
n'a l'idée,
ridée, ou
ou
curieux phénomènes
psychologiques, dont
dont personne
plutot
personne n'a
n'a sentis."
sentis!'
plutát que personne
heeft
Ik geloof dat men tot nu toe niet voldoende
voldoende
heeft ingezien
ingezienwelk
welkeen
een
s
op de
de gemoedstoestand
"gemoedstoestand en
en de
degeestegeestegrote
zenuwziekte op
grote invloed de zenuwziekte
like ontwikkeling van
van Flaubert
Flaubert heeft
heeft uitgeoefend.
uitgeoefend.Onwaar
Onwaar isishet
hetwat
wat
Du Camp
Camp beweert,
beweert, n.l.
n.l. dat
datzijn
zijngeestelike
geestelikeontwikkeling
ontwikkelinger
er
Maxime Du
door
gestremd zou zijn:
zijn: „il
"ilresta
resta stationnaire",
stationnaire", dat
dat zijn
zijnweetgierigweetgierigdoor gestremd
heid er door
door verdween,
verdween,dat
dathij
hijniet
nietmeer
meergemakke&i
gemakke1ikk kan
kon schrijven.
schrijven.
met hetgeen
hetgeenhij
hijna
na't'tbegin
begin
Voor wie Flaubert's jeugdwerk
jeugdwerk vergelijkt
vergelijkt met
DuCamp
Camp
van
zenuwaanvallen wrocht,
beweringen van Du
van zijn zenuwaanvallen
wrocht, zijn
zijn de beweringen
ce moment
moment que
quedate
date
kinderachtige
kinderachtige praatjes,
praatjes, of
of insinuaties.
insinuaties. "C'est
„C'est de ce
DuCamp.
Camp.
l'inconcevable difficulté qu'il
qu'il_éprouvait
travailler/' zegt
zegtDu
éprouvait ààtravailler,"
En de eerste
eerste Tentation de
de Saint
SaintAntoine
Antoine dan?
dan? Dat wonderwerk van
dat hij
hij na
na uitgebreide
uitgebreide voorstudieën,
voorstudieën, van
van Mei
Mei
vizionnaire schoonheid, dat
1848 tot September
September 1849,
1849,dus
dusin
inzestien
zestienmaanden
maandenslechts,
slechts,geschreven
geschreven
heeft?
Neen,
DuCamp'sbeweringen
beweringenzijn
zijnniet
nietwaar.
waar.Maar
Maar wèl
wèl is waar dat
Neen, DuCamp's
in de eerste
eerste plaats
plaats zijn
zijn levenswijze
levenswijze geheel
geheelwerd
werdgewijzigd.
gewijzigd.Zijn
Zijnvader
vader
onderwierp
aan aderlatingen
aderlatingen en
streng dieet.
dieet. Onder
Onder de
onderwierp hem
hem aan
en een streng
tot
voortdurende
hij zich gedoemd
gedoemd tot
voortdurende bedreiging
bedreiging van
van de
de toevallen
toevallen zag
zag hij
een kalm
kalm monllikenbestaan.
studie van
van zijn
zijn
monnikenbestaan. Door zelfanalyse, door studie
ziekte
we weten
weten dat
dat hij
hij veel mediese
mediese werken
hij
ziekte --- we
werkenging
ginglezen
lezen-, ,isishij
tot de
de overtuiging
overtuiging gekomen
gekomen dat
dat de
degloeiende
gloeiendefantazieën,
fantazieën, de
dehevige
hevige
verbeeldingen,
als wilde
wilde vurige
vurigerossen
rossenzijn
zijngemoed
gemoeddoorrenden,
doorrenden,
verbeeldingen, die als
moesten worden bedwongen, of
of afgeleid.
afgeleid. Hij
Hij heeft
heefter
ermee
meegestreden
gestreden
In een
eenbrief
briefzegt
zegthij
hijdat
dathij
hij zich,
zich,bij
bijzo'n
zo'n
als met zijn zenuwtoevallen.
zenuwtoevallen. In
LXVII
23*
LXVII
23*
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aanval, vastklemde aan zijn
aanval,
zijn „rede".
"rede't. „Elle
"E11e (la
(la raison)
raison) dominait
dominait tout,
tout,
battue:'
quoiqu'assiégée et battue."
Die strijd heeft zijn
zijn verstand
verstand ook
ook gevoerd
gevoerd in
in normale
normale tijden.
tijden. FlauFlaubert wilde niet de fantazie en de gevoeligheid
gevoeligheid in
in zich
zichdoden;
doden;ze
zewaren
waren
iijn kunstenaarschap,
kunstenaarschap, maar
maar hij
hij moest
moest ze
ze kunnen
kunnenopopnoodzakelik
voor zijn
noodzakelik voor
naar believen,
believen, voor
voor zijn
zijn Kunst.
Kunst. De
De Kunst en de
roepen en gebruiken naar
de
Idee, ziedaar de twee grote woorden,
woorden, die
die voortaan
voortaan telkens
telkens in
in zijn
zijn briebrieven zullen
zullen voorkomen.
voor komen.Zich
Zichdaaraan
daaraanwijden
wijden wordt
wordt zijn enig
enig levensdoel.
levensdoel.
tt
ke" emoties heeft hem
hem aangegrepen,
aangegrepen, en
en die
die
Een angst voor „menseli
"menselike
66k zal hem er toe bewogen hebben, de kunstleer
angst 6ók
kunstleer op te bouwen,
bouwen,
de eerste
eerste Education
Education sentimentale
sentimentale wordt verdedigd,
verdedigd, waaraan
waaraan hij
hij
die in de
zijn gehele
gehele· leven is trouw
trouw gebleven,
gebleven, en
en die
die hij,
hij, helderder
helderder en
en schoner
schoner
zijnBrieven.
Brieven.
dan in
in die eerste
eerste onvolmaakte
onvolmaakte roman,
roman, heeft
heeftuiteengezet
uiteengezetininzijn
Bewondering voor de
de grote
grote kunstenaars,
kunstenaars, waarvan
waarvan de
depersoonlike
persoonlike
Zijn, Homerus,
Homerus, Shakespeare,
Shakespeare, bewondering
bewondering
lotgevallen ons onbekend zijn,
voor de wetenschap, die geen mooi
~ooi en
en lelik,
lelik, geen
geengoed
goeden
enkwaad
kwaadononderscheidt en die geen
geen konkluzies
konkluzieswenst,
wenst,verlangen
verlangennaar
naar een
eenstijl
stijldie
diè
niet rhetories-lyries
rhetories-Iyries is,
is, maar
maar die
die tegelijk
tegelijk vast
vast en
en zacht
zacht is,
is, "un
„un tissu
tissu
fortcomme
commeune
unecotte
cottede
demailles,"
mailles, "verlangen
verlangen
souple comme
commelalasoie
soieetetfort
al die
die bewonderinbewonderinop te gaan in de Idee, het
het eeuwig-onveranderlike,
eeuwig-onveranderlike, al
gen en
enverlangens
verlangens staan
staanininnauw
nauwverband
verbandmet
metelkaar
elkaaren
envloeien
vloeienalle
alle
voort uit de begeerte te ontkomen
ontkomen aan
aan de woest-schone
woest-schone en
engevaarlike
gevaarlike
dieren, die zijn lichaam
lichaam en ziel
ziel hadden
hadden verscheurd.
verscheurd.
Dat is de
de geweldige
geweldige worsteling
worsteling geworden
geworden waarvan
waarvan zijn Brieven gegetuigen. Als een Antonius
Antonius heeft
heeft hij
hij gevochten
gevochten tegen
tegen de
dewilde
Wlldedriften,
dnften,
en zijn Tentation,
vooral, symboliseert
symboliseert die
die strijd
strijd
Tentation, de eerste bewerking vooral,
overwinningisisbehaald,
behaald,maar
maar't'twas
wasgeen
geen
en de
de overwinning.
overwinning. DeDe
overwinning
hee~t zijn
zijn gegeonmiddellik-triomfantelike.
onmiddelli k-triomfanteli ke. De
De kluizenaar van Croisset heeft
hele leven de gevolgen
gevolgen gevoeld
gevoeldvan
van zijn
zijn sombere
sombere onstuimige
onstuimigejeugd:
jeugd:hij
hij
bleef pessimisties, hij
hij bleef
bleeflijden,
lijden, zoal
zoalniet
nietaan
aanzenuwtoevallen
zenuwtoevallendan
dan
toch aan aanvallen van drukkende neerslachtigheid,
neerslachtigheid, van
van grauwe
grauwe ver-verveling, van
van felle
felle wanhoop.
wanhoop.
was om
om zijn
zijn zielsvervoeringen
zielsvervoeringen uit
uit te
testorstorDeze
lyricus, die
die geboren
geboren was
Deze lyricus,
ten in
in vlammende
vlammende prozagedichten,
prozagedichten,heeft
heeftzichzelf
zichzelfeen
eenprachtige
prachtigemaar
maar
ontzettend-moeilike
taakopgelegd.
opgelegd.Zijn
Zijnhaz
haltstochten
heefthij
hij dienstdiènstontzettend-moeilike taak
astochten heeft
baar gemaakt aan een kunst,
kunst, waarin
waarin niets
nietsmocht
mochtblij
blijken
vanzijn
zijnper
perken van
Was een
eenmartelende
martelende
soonlik-menselike
soonlik-menselike verlangens
verlangens en
en smarten.
smarten. 't Was
tucht, maar
maar de goddelike
goddelike tucht
tucht waarmede
waarmede de
deanachoreet
anachoreet zijn boze
lichaam kastijdde.
kastijdde.
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En zo
zo heeft hij
hij gewrocht
gewrocht zijn
zijn „realistiese"
nrealistiesett werken,
werken, die
diezeer
zeeronperonperde
soonlik waren, naar hij
hij meende, doch waarin wij
wij die hem kennen, de
romantiese
zijn wanhoop
wanhoop om
om 't'tleven,
leven,
romantiese Flaubert
Flaubert terugvinden,
terugvinden, met al zijn
naar een
een geluk, dat eenmaal bereikt, slechts
zijn verlangen naar
slechts teleurstelteleurstelling geeft,
geeft,zijn
zijnsmachten
smachtennaar
naarverre
verreen
envreemde
vreemdelandschappen,
landschappen,naar
naar
in detred=
tred':'
verleden hevige
hevige tijden,
tijden,zijn
zijnafkeer
afkeervan
vanal
al wie
wievoortsukkelen
voortsukkeleninde
molen der
der banaliteit.
banaliteit.
VALKHOFF.
Hi.
versum.
P. VALKHOF!'.
Hi .versum.
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PIERRE BENOIT, Les Suppliantes.
PIERRE
Suppliantes. Paris,
Albin Michel.

Dat Pierre Benoit een dichter is die zichzelf
zichzelf beheerscht
beheerscht -- iets
ietswat
watniet
nietteteververwonderen
van den
den schrijver
schrijver van
van zulke
zulkesterkgebouwde
sterkgebouwderomans
romansals
als KoenigsKoenigswonderen is van
L'Atlantide —
- blijkt niet zoozeer uit het
het feit
feitdat
dathij
hij aan
aan alalde
deuitingen
uitingen
mark
mark en L'Atlantide
zijner gevoelens,
gevoelens, zonder
zonderééne
ééneuitzondering,
uitzondering,eenzelfden
eenzelfdenvorm
vormgeeft;
geeft:vier
vierstrofen
strofen van
vier alexandrijnen,
alexandrijnen, dan wel uit
uit het
het feit
feit dat
dat hij
hij zijne
zijne emoties
emotiesverbergt
verbergt achter
achter het
het
masker
of legendarische
legendarische figuur.
figuur.
masker eener historische of
Men moet
moet evenwel
evenwel niet
niet denken
denkendat
dat dit
dit iets
iets te
te maken
maken heeft
heeftmet
metde
dezoogenaamde
zoogenaamde
impassibiliteit
der Parnassiens,
Parnassiens, die
diedoor
dooreenigen
eenigentot
tottheorie
theoriewerd
werdverheven
verhevenom
omde
de
ïmpassibiliteit der
armoede
zou die
die lange
langestoet
stoet
armoede hunner
hunner gedachten
gedachten en
en gevoelens
gevoelens te verbergen. Wel zou
in de
deharmonieuze
harmonieuze verzen
verzen van
van BeBevan legendarische
legendarische vrouwen
vrouwen en godinnen, die in
noit hare eeuwige klachten
klachten uiten, evenals
evenals de
de vorm
vorm zelf
zelfdezer
dezerklachten
klachtenmet
methare
hare
en opvallend
opvallend zoogenaamd
zoogenaamd rijke,
rijke, maar
maar niet altijd even gegevele vreemde woorden en
lukkige
rijmen, bij een
een eerste
eerste gezicht
gezichtde
deherinnering
herinneringkunnen
kunnenopwekken
opwekkenaan
aan
lukkige rijmen,
zekere verdienstelijke, maar
maar vervelende,
Heredia. De
De
vervelende, dorre
dorre dichters,
dichters, als
als b. v. de Heredia.
geest dezer poëzie is
is echter
echter een
een gansch
gansch andere.
andere.
Het is dezen
dezen dichter
dichter er niet
niet om
om te
te doen
doen harmonieuze
harmonieuze gestalten
gestalten voor
voor ons
ons oog
oogte
te
doen verrijzen
verrijzen op een sterk-gekleurden historischen
historischen achtergrond,
achtergrond, noch
noch verdweverdwenen beschavingen en antieke
antieke werelden
werelden te
te verbeelden
verbeeldenin
inplastische
plastischelijnen
lijnenen
enkleukleuren. Het is steeds
steeds zijn
zijn gevoel,
gevoel, het
hetisissteeds
steedshet
hetmenschelijk
menschelijkhart,
hart,dat
datin
inzijne
zijneververzen spreekt. En al die weemoedige,
weemoedige, suggestieve
suggestieveschimmen
schimmendie
diede
dedichter
dichterhier
hieroppproept:
Arethuse,. Agrippine,
Agrippine, Athalie,
Athalie, Hermione,
Hermione, Andromaque,
Andromaque, Aricie,
Aricie, geven
geven
roept: Arethuse,
uiting aan
aan gevoelens
de eerste
eerste plaats,
plaats, die
die des
des dichters
dichters zijn.
zijn. Zij
Zij zijn
zijn symsymgevoelens die, in de
bolen, als ge wilt,
wilt, van
van de
de onveranderlijke
onveranderlijke emoties en
en hartstochten
hartstochten van het
het menmenschelijk
schelij k hart.
Het is dan ook
ook niet
niet zonder
zonderreden
redendat
datPierre
PierreBenoit
Benoitboven
boven een ~root
groot aantal zijner
Dezuivere
zuiveremenschelijkheid
menschelijkheidvan
van
gedichten een vers van Racine
Racine als
als motto
motto plaatst.
plaatst. De
den schrijver
schrijver van Andromaque
Andromaque lijkt hem ongetwijfeld de schoonste
schoonste eigenschap
eigenschapdie
die
een dichter kan bezitten. Toch
Toch meen
meen ik
ik dat
dat deze
dezecitaten
citatenuit
uitden
dengrootsten
grootsten der
der
Pransche
klassieken het
die ze
ze koos
koosniet
nietaltijd
altijdten
tengoede
goede
Fransche klassieken
het werk van den dichter die
komen; er is
gebondenheid in
in den
den
is een
een al
al te
te groote
groote tegenstelling
tegenstelling tusschen de sterke gebondenheid
meest harmonieuzen
harmonieuzen vorm
Racine kenmerkt
kenmerkt en
en de
debevallige,
bevallige,naar
naàr zooveel
zoovee1
vorm die Racine
lossere kunst van Benoit.
Benoit. Het
Hetaanbrengen
aanbrengen van
van citaten
citatenisissoms
somsgevaarlijk.
gevaarlijk.
Wat den vorm
vorm betreft,
betreft, is
is naast
naast den
den invloed
invloed van
van Racine,
Racine, die
die van
van Baudelaire
Baudelaire in
in
sommige gedichten
gedicbten terug
terug te
te vinden.
vinden.Dit
Ditisisbijzonder
bijzondertypisch
typischininverzen
verzenals
alsdeze
dezeb.v
b.v
Mais hélas! j'ai passé la saison des semailles
semailles
Ie soin
sein d'enrichir
d'enrichir mon
mon terroir,
terroir,
Sans avoir pris le
Et
j'entends résonner
résonner sur
sur les
les pailles
pailles
Et maintenant j'entends
Les fléaux des
des voisins
voisins qui
qui battent
battent dans
dans le
Ie soir.
soir.
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In sommige gedichten
gedichten klinkt
klinkteen
eentoon
toonvan
vanzeer
zeerbijzondere
bijzonderemelancolie,
melancolie,iets
ietsdat
dat
herinnert aan
aan het
het nonchalante
nonchalante heimwee
heimwee van
van Musset en dat
herinnert
dat eene groote
groote bekoorbekoorlijkheid heeft. Maar niettegenstaande al de hoedanigheden van deze poëzie -- enen
zij zijn niet gering --- rijst
rijstten
tenslotte
slottetoch
tochdedevraag:
vraag:isisdeze
dezevoortreffelijke
voortreffelijkeprozaprozateur wel een dichter in den echten, zuiveren
zuiveren zin? Ik geloof
geloof het
het niet.
niet. Wel
Wel schreef
schreef
hij
Anatole France
France schreef mooie
mooie gedichten,
gedichten, zooals
zooals b.v.
b.v.
hij mooie gedichten. Ook Anatole
het prachtige
prachtige gedicht opgedragen
opgedragen aan
aan Charles
Charles Maurras.
Maurras. Maar mag men
men hem
hem
daarom, zonder verwarring te stichten, een
een groot
groot dichter
dichternoemen?
noemen?

FAGUS,
FAGUS, La Danse macabre.
macabre. Bibliothèque
Bibliothéque du
Hérisson. Amiens, Librairie
Librairie E. Malfére,
Malfère, 1920.
Welke
tegenstelling vormt
hooger besproken
besproken werk van Benoit
Benoit het
het
Welke tegenstelling
vormt met het hooger
boek van den merkwaardigen
'merkwaardigen en te
te weinig
weinig gekenden
gekendendichter
dichterFagus.
Fagus.Alle
AlleeigeneigenSuppliantes: de zelfbeheersching, de maat, de
schappen van den dichter van
van Les Suppliantes:
handigheid en
en eene
eenezekere
zekerelangoureuze
langoureuzeharmonie,
harmonie,die
dieeene
eenegroote
grootebekoorlij
bekoorlijkheid
kheid
wilden
enongebonden,
ongebonden,
geeft aan Benoit's verzen, zijn dezen dichter
dichter vreemd.
vreemd. Hij
Hij isiswild
hartstochtelijk
Duizenden beelden
beelden dringen
dringen zich aan
aan hem op. Het
Het
hartstochtelijken
en uitbundig.
uitbundig. Duizenden
lijkt soms een orkaan. En
En niet
niet altijd
altijd staat zijne macht
macht over
over het
het woord
woord op
opdezelfde
dezelfde
hoogte
ke verbeelding.
Zijnlied
liedisisvol
vol storende
storendeklanken,
klanken,vol
volfouten
foutentegen
tegen
hoogte als zijne rij
rijke
verbeelding. zijn
de meest
meestelementaire
elementaireregels
regelsder
derharmonie,
harmonie, maar
maar het
het vloeit
vloeit uit
uit het
het hart,
hart, het
hettrilt
trilt
zijnwoord
woordde
detrouwe
trouwe
van leven. Eene godheid
godheid bezielt
bezielt dezen
dezen dichter,
dichter, en
ensteeds
steedsisiszijn
echo dier bezieling. Hij
Hijisiswerkelijk,
werkelijk,ininden
denoorspronkelijken
oorspronkelijkenzin
zinvan
vanhet
hetwoord*
woord,
een dichter, een
een van
van den
den hoogeren
hoogeren geest
geestbezetene.
bezetene.
indeze
dezepoëzie
poëziealle
alleelementen
elementenaanwezig
aanwezigzijn
zijn
Men
ziet door
door het
het bovenstaande
bovenstaandedat
dat in
Men ziet
om een werk te vormen,
vormen, waarin
waarin alle schoonheden en
en dwalingen
dwalingen van
van het
het RomanRoman—
inspiratietisme zijn vereenigd.
vereenigd. Toch
Tochisisdit
ditniet
niethet
hetgeval.
geval.Wel
Welisisdedeaard
aardzijner
zijnerinspiratie
ten minste van uit
uit een
een oogpunt
oogpunt—
- romantisch.
romantisch.Zooals
Zooalsvele
veleromantische
romantischedichters,
dichters,
is deze poëet
poëet gehallucineerd
gehallucineerd door het oude beeld
beeld der
der bijbelsche
bijbelsche Luxuria. Hij
Hij isis
bijgevolg
en verbreekt
verbreekt op
op dramatische
dramatische wijze
wijze de
de schoone
schoone levenseenheid
levenseenheid
bijgtvolg eenzijdig en
der klassieken. Deze
Deze oostersche
oosterschelevensconceptie,
levensconceptie,die
diemen
menaantreft
aantreftbij
bijvele
velelatere
latere
romantici, b.
bij Baudelaire,
Baudelaire, Flaubert,
Flaubert, Barbey
Barbey d'Aurevilly
dtAurevilly e. a.
a. komt
komt ons
ons
romantici,
b. v. bij
thans eenigszins verouderd voor. Voor groote
groote kunstenaars
kunstenaars als deze laatste
laatste is
is zij
zij
een bron van dramatische effecten, voor vele anderen een voorwendsel tot holleenbrovadmtischefn,vorlade ownslthe
rhetoriek.
in dit
dit gebrek
gebrek vervallen;
vervallen; zijn
zijn gezonde
gezonde zin,
zin,zijn
zijn
rhetoriek. Meestal
Meestal is Fagus niet in
vaak
diepvaak opgewekt,
opgewekt, maar
maar ook
ook wel
wel eens
eens smakeloos
smakeloos cynisme,
cynisme, en
en ook wel eene diepmenschelijke
hebben hem
hemdaarvoor
daarvoor behoed. Maar niet altijd.
menschelij ke teederheid, hebben
Wat echter niet in het minst
minst romantisch
romantisch is,
is, dat
dat isis de
delenigheid
lenigheidwaarmee
waarmeehij
hij zich
zich
plots omwendt, met een
een schaterlach
schaterlach of met een
een glimlach
glimlach vol
vol teederheid,
teederheid, op
op het
het
oogenblik dat zijn zotte en
en wanhopige
wanhopige dans
dans hem
hem aan
aan den
denrand
rand van
van den
denafgrond
afgrond
jong en frisch
frisch in dezen
dezen dichter,
dichter, iets
iets dat
dat denken
denken doet
doetaan
aan
heeft gevoerd. Er is iets jong
de naieveteit
naievetpt van Vilion
ook wel
wel deze
deze twee
twee dichters
dichters die
dieop
op
Villon en Verlaine. Het zijn ook
Fagus den grootsten invloed hebben gehad. Nog
Nog een
een andere
andere invloed --- en
en welwellicht
gelukkigste:opvele
velebladzijden
bladzijden merkbaar:
merkbaar: die der oude volksliederen.
licht de gelukkigste
"-- is op
volksliederen.
Dan klinkt
klinkt tusschen
tusschen de
de zware
zware tonen
tonen van
van zijn
zijn chaotischen
chaotischen zang
zang een
een teer
teer en
en eeneenvoudig lied:
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Rose comme
comme une
une fille
fitle apparatt
apparatt Chérubin
Chérubin
Rose
et son
son coeur
coeur aà la
la main:
main:
Au jabot
jabot mille
mille fleurs
fleurs et
Au
Mon coeur
coeur soupire
soupire
- Mon
nuit, leIejour:
jour:
La nuit,
peut me
me dire
dire
Qui peut
c'est d'amour.
d'amour.
Si c'est
hetdansende
dansendemeisje:
meisje:
l!n deze
deze strofen
strofen van
van het
En
Je suis
suis fille,
fitie, folie
folIe fille
s'avance en
en sautillant
sautillant
Qui s'avance
Dans ses jupes qui
qui frétillent
frétillent
Dans
tumulte provocant.
provocant.
Au .tumulte
chair blonde
blonde est
est ma
ma cuirasse,
cuirasse,
Ma chair
armée et toute
toute nue,
nue,
Toute armée
Fleur et braise,
braise, neige
neige et
et glace,
glace,
Fleur
flamme et statue.
Je passe, flamme

suis une
une fleur
fleur qui
qui danse,
danse,
Je suis
de sexe
sexe délestée,
délestée,
Et de
Tout ce qui
qui émeut
émeut les
les sens,
sens,
Tout
Je le
Ie transpose
transpose en
en beauté,
beauté,
Je
Je ne
ne touche
touche plus
plus lala terre,
terre,
Je
Je
suis étoile
étoile vraiment,
vraiment,
Je suis
Je
tourne comme
comme les
les sphères
sphères
Je tourne
Suspendues au
au firmament.
firmament. '
Ook mooie
mooie alexandrijnen
alexandrijnen treft
treft men
menhier
hieren
endaar
daaraan,
aan,maar
maar onbetwistbaar
onbetwistbaar in
in
minder groot aantal. Intusschen
Intusschen isis het
hetwel
welmerkwaardig,
merkwaardig,dat
dateen
eendichter,
dichter,die
diedoor
door
zijn talent op het
het volkslied
volkslied isisaangewezen,
aangewezen, eene
eenecreatie
creatieaandurft
aandurft als
als deze
deze Danse
is van
van een
een groot
groot geheel,
geheel, dat
dat niet
niet minder
minder dan
dan een
een
macabre,
die slechts een deel is
macabre, die
het
negental boeken zal omvatten;
omvatten; slechts
slechts een
eendrietal
drietal daarvan
daarvan zagen
zagen tot
tot nog
nogtoe
toehet
licht. Hoe ongelijk
ongelijk en
en paradoxaal
paradoxaal Fagus soms
soms ook
ook weze,
weze,geen
geenbeminnaar
beminnaar der
der
Fransche poëzie mag dezen dichter
dichter uit
uit het
hetoog
oogverliezen:
verliezen:hij
hijisiseene
eenemerkwaarmerkwaardige figuur.

Royaume de
JtROME
ET JEAN
THARAUD, Un Royaa~
tÜ
JEAN THARAIID,
JiltOME ET
Paris, Librairie
Librairie PIon,
Pion, 1920.
Dieu
.... Paris,
Dieu....
Reeds een paar
paar malen
de gelegenheid
gelegenheid gehad
gehad in
indit
dittijdschrift
tijdschrifttetewijzen
wijzen
malen heb ik de
op het voortreffelijke werk van Jérome en Jean Tharaud. Deze
Deze schrijvers
schrijvers hebben
hebben
Maitresse servante,
servante, dat naar
de Fransche romankunst met een
een werk
werk verrijkt,
verrijkt, La Maitresse
mijne meening een meesterwerk
meesterwerk is en
en een
eender
dermooiste
mooisteFransche
Franscheromans
romansvan
vanalle
alle
werk dat
dat zij
zij in
in het
hetlicht
lichtzenden
zendenontmoet
ontmoetmen
mentrouwens
trouwensdiezelfde
diezelfde
tijden.
tijden. In elk werk
zeldzame hoedanigheid van stijl en compositie, dienzelfden
dienzelfdenernst
ernst en
endegelijkheid,
degelijkheid,
die bezonkenheid
en zelfbeheersching,
zelfbeheersching,waardoor
waardoorzijyin
zij:in de:hedendaagsche
Fransche
bezonkenheid en
dehedendaagsche Fransche
literatuur
die zij
zij innemen.
innemen.Zij
Zijwerken
werken met
de voorname
voorname plaats verworven hebben die
literatuur de
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liefde
toewijding. Zij
Zij doen
doen mij
mij denken
denken aan
aan die
die oude
oudeambachtslieden,
ambachtslieden, die
diehet
het
liefde en toewijding.
als een heilige
heilige plicht
plicht beschouwen
beschouwen geen
geen werk
werk uit
uithun
hunhanden
handentetelaten
latengaan,
gaan,dat
dat
niet zoo
zoo volmaakt
volmaakt mogelijk is.
is.
Uit
dit hun
hun jongste
jongste werk
werk blijkt
blijkt weer
weer hunne
hunne zeer
zeer bijzondere
bijzondere gave
gave om,
om, met
met midmidUit dit
delen van
van een
een bewonderenswaardigen
bewonderenswaardigen eenvoud en
en soberheid,
soberheid, een
eenongekende
ongekende
in die
die geheimzinnige
geh.eimzinnigewereld,
wereld,die
die
wereld te openbaren. Zij
Zij voeren
voeren ons
ons andermaal
andermaal in
wij kennen uit L'Ombre de
gemeenten --- in
wij
de la
laCroix,
Croix, een dier kleine Joodsche
Joodsche gemeenten
in
Ukranië ditmaal
ditmaal -- waarvan
waarvanzeden
zedenen
engewoonten
gewoontenons
onseven
evenvreemd
vreemdvoorkomen
voorkomen
als die van onbekende volkstammen.
volkstammen.
Het is inderdaad een
Het
een vreemd
vreemd dorp,
dorp, dat
dat Schwarzé
SchwarzéTémé,
Témé,waar
waarde
deJoden
Jodenaan
aanden
den
eenen, de Kristenen
Kristenen aan
aan den
den anderen
anderen kant
kant wonen,
wonen, zonder
zonder eenige
eenige gemeenschap
gemeenschap
de onvermijdelijke
onvermijdelijke handelsbetrekkingen.
handelsbetrekkingen. Geestelijk
met elkaar dan de
Geestelijken
enmaatschapmaatschappelijk
afgrond gescheiden. De
DeJoodsche
Joodschegegepelijk zijn
zijn het twee gemeenten door een afgrond
geestelijk leven.
leven. Voor
Voor de
de leden
ledendezer
dezergemeente
gemeentezijn
zijn
meente is een brandpunt van geestelijk
de uren,
uren, die
die zij
zij inindedeSynagoge
Synagogedoorbrengen,
doorbrengen,de
debelangrijkste
belangrijkste van
van den
dendag.
dag.
Worden aldaar
aldaar niet
theologische vraagstukken
vraagstukken opgelost
opgelost en
en ook
ookniet
nietde
de
niet de
de hoogste theologische
belangrijkste
kwesties besproken
besproken die het
het
belangrijkste handelszaken
handelszakenafgehandeld,
afgehandeld,niet
niet alle
alle kwesties
stoffelijk en geestelijk
geestelijk leven
leven der
der bevolking
bevolking betreffen?
betreffen?Sedert
Sederteeuwen
eeuwenisisererniets
niets
in het leven dier
dier gemeente
gemeente veranderd.
veranderd.
Maar plots dreigt de catastrofe: in een naburig
naburig dorp is
is de
de Jodenvervolging
Jodenvervolginguituitgebroken
groot aantal
aantal geloofsgenoten
geloofsgenoten vermoord.
vermoord. Ineens
Ineens isisalles
alles
gebroken en werden een groot
veranderd:
theologische spitsvondigheden
spitsvondighedenhebben
hebbenalle
alleaantrekkelijkheid
aantrekkelijkheidverververanderd: de theologische
loren; ieder
ieder is
is beducht
loren;
beducht voor
voor zijn
zijn have
have en leven. De
De vrees
vrees heeft
heeft als
als een
eenkwade
kwade
koorts
Het gaat
gaat zoover
zoover dat
dat men
men niet
nietterugdeinst
terugdeinst
koorts gansch
gansch de bevolking bevangen. Het
voor den uitersten maatregel:
maatregel: een verzoek tot de
de overheid
overheid om
om de
dezoozeer
zoozeergehate
gehate
Kázakken
beveiligingvan
vanhet
hetdorp.
dorp.Als
Alsde
deKozakken
Kozakkenkomen
komenworden
worden
Kozakken te zenden
zenden ter beveiliging
ze als redders ontvangen.
ontvangen.Maar
Maardagen
dagenenendagen
dagengaan
gaanvoorbij
voorbijen
ener
ergebeurt
gebeurtniets.
niets.Als
Als
het eindelijk is gebleken dat
dat de
de vrees
vrees voor
voor moord
moord en
en plundering
plundering ongegrond
ongegrond was,
was,
dat alles in de
de naburige
naburige dorpen
dorpen tot
tot rust
rust isisgekomen,
gekomen,worden
wordende
deKozakken
Kozakkenweer
weer
als oude vijanden beschouwd en op
op zachte,
zachte, maar
maar besliste
besliste wijze
wijze uit
uit het
hetdorp
dorpgegewerkt. En het oude leven
leven herbegint.
herbegint.
'
In het relaas van deze eenvoudige
gebeurtenishebben
hebbenJérome
Jéromeen
enJean
JeanTharaud
Tharaud
eenvoudige gebeurtenis
de volle maat van hun talent gegeven. Wat zij in dit boek hebben bereikt is vaarwaarlijk
worden getypeerd,
getypeerd,en
entreden
treden
lij k bewonderenswaardig.
bewonderenswaardig. Slechts
Slechts eenige personen warden
zelfs niet al te zeer op den voorgrond. Wat leeft, spreekt en handelt, dat is de colcolgemeente. Met de
de meeste
meeste zorg
zorg isis elk
elkdétail
détailgekozen
gekozen dat
dat
lectiviteit,
lectiviteit, de
de ziel der gemeente.
daarop
kunnen werpen;
werpen; maar
maar niets is overbodig.
overbodig. Geen
Geen enkele
enkele
daarop eenig
eenig licht
licht zou kunnen
daad
vreemde menschen blijft in het
het duister.
duister. Zij
Zij waren
waren
daad van
van deze,
deze, voor
voor ons
ons zoo vreemde
eerst raadsels
geen
raadsels voor
voor ons;
ons; thans
thans ligt
ligt hun hart
hart voor
voor ons
ons open,
open, glashelder. Ik ken geen
grootere
buitensporigheden, om
om
grootere gave
gave voor
voor een schrijver,
schrijver, çlan
dan die macht om alle buitensporigheden,
alle hartstochten en gevoelens
gevoelens nader
nader te
te brengen
brengen tot
tot ons
onshart.
hart.
JAN VAN
NU LEN.
JAN
VAN NIJLiN.

Het Aandeel
Aandeelder
derVrouw
VrouwinindedeNederlandsche
Nederlantische
Letterkunde, door
Letterkunde,
MAURITS BASSE,
BASSE, Ie
deel.
door MAURITS
le deel.
1920.
Gent. -— Ad. Hoste,
Hoste, 192o.

Dit
boekisiseen
eenjubileumsuitgave
jubileumsuitgavevan
vanhet
het Vlaamsche
Vlaamsche Willemsfonds,
Dit boek
Willemsfonds, bij gelegengelegenVirginie
jaar
VirginieLovelings-feest
Lovelings-feestininhet
het
jaar1912,
1912,door
doorallerlei
allerlei
heid en
en ter
tereere
eerevan
van't 't
omstandigheden en niet
niet het
hetminst
minstdoor
doorden
denoorlog
oorlogvertraagd.
vertraagd. „Overeenkomstig
"Overeenkomstig
vande
de meeste
meeste Willemsfondsuitgaven
Willemsfondsuitgaven—
het dubbel karakter
karakter van
- zegt
zegt de
deschrijver
schrijver—
wij gepoogd een wetenschappelijk,
wetenschappelijk, nauwkeurig
nauwkeurig en
groot
hebben wij
en toch
toch voor
voor het
het groot
publiek toegankelijk boek te
te maken."
maken."
In hoever
hoever hij
kunnen
hij geslaagd
geslaagdisis met
met de
de wetenschappelijkheid,
wetenschappelijkheid,zou
zou ik
ik niet kunnen
aanwijzen, als
als behoorende
meer tot
aanwijzen,
behoorende uitteraard
uitteraard meer
tot „het
"hetgroot
grootpubliek"
publiek" of
ofwel
wel de
de
leeken. Maar
Maar voor
voordezen
dezenisishet
hetwel
weleen
eenleesbaar
leesbaarboek
boekgeworden,
geworden,meen
meen ik.
ik. De
De
leeken.
figuren
der vrouwelijke
vrouwelijkeletterkundigen
letterkundigenwarden
wordentelkens
telkensvoorafgegaan
voorafgegaandoor
dooreen
eell
figuren der
korte
op
korte karakteristiek
karakteristiekvan
vanhun
huntijdvak,·
tijdvak,zoodat
zoodatmen
meneenigszins
eenigszins voorbereid
voorbereid is op
hetgeen de
komen er
er min
min of
ofmeer
meer uitgebreide
uitgebreide
hetgeen
de figuur
figuur zal
zaluitdrukken.
uitdrukken. En dan komen
studies aan
aan elk
mystieke schrijfster
schrijfster Hadewijch
Hadewijch tot
totmevr.
mevr.
elk hunner
hunner gewijd,
gewijd, van de mystieke
Bosboom Toussaint toe.
toe. Bij
Bij haar
haar eindigt dan
dan het
het eerste
eerstedeel.
deel.
Indien men nu
nu kennis
kennis neemt
neemtvan
vanhetgeen
hetgeende
deheer
heerBasse
Basseover
overde
dewonderlijke
wonderlijke
verschijning van
eenzeer
zeernauwkeurig
nauwkeurigrelaas
relaas van
van
van Hadewijch schrijft, vindt men een
haar
daden en
enook
ookvan
van haar
haar geest, den mystieken
mystieken geest.
geest. Meer
Meer kunnen
kunnen
haar werken en daden
misschien ook
ook
studeerenden
verwachten en hebben zij misschien
studeerenden en leeken eigenlijk niet verwachten
hun
studie.
Voor
een
wêf.lrachtiginzicht
inzichtininden
dengeest
geestvan
van
niet noodig
noodig.....
voor
voor
hun
studie.
Voor
een
waarachtig
Hadewijch
iets anders
anders noodig
noodig dan
dan deze
dezebenadering
benadering van
vanbuiten
buitenaf,
af,
Hadewijch is echter nog iets
daartoe de
de intuïtie
intuïtie
hoe nauwgezet ook bedreven. Op zijn
zijn allerminst
allerminst behoeft men daartoe
als de
de eigen
eigen vroomheid hier geen inzicht
De enkele
enkelezin
zin
van den kunstenaar,
kunstenaar,als
inzicht geeft. De
li ek, die zich
Óm de
de vraag
vraag of
of Hadewijch
Hadewijch ook
ook
van
den goeden
goeden katho
katholiek,
zich bekommert
bekommert dm
van den
kettersche gevoelens had, isis hier
hierklaarblijkelijk
klaarblijkelijk niet
niet voldoende. Den
Den mystischen
mystischen
zoo
gevoelsstaat
zijn zaak
zaak niet,
niet, en
en zoo
gevoelsstaatmeer
meerdan
dan bij
bij benadering
benaderingtete duiden,
duiden, is
is zijn
wordt het duidelijk,
duidelijk, dat
dat aan
aan de
debeschrijving
beschrijvingvan
vandeze
dezeeerste
eerstevrouwelijke
vrouwelijkereprereprehebben kan,
kan, die
die
sentant der
..... voornamelijk
voornamelijk "de
der letterkunde
letterkunde....,
„de wetenschap" iets hebben
immers gezegd wordt
wordt vooral
vooral op
op nauwkeurigheid
nauwkeurigheiduit
uittetezijn.
zijn.
Maar
meer, omdat
omdat de
deschrijver
schrijver
Maar het
het opstel
opstel over
over mevr.
mevr. Bosboom
Bosboom geeft
geeft veel meer,
hier waarschijnlijk
de wetenschappelijke
wetenschappelijke nauwkeurignauwkeurigwaarschijnlijkdichter
dichter bij
bij huis
huis is. Naast de
~j 't'tglobaal,
globaal,overzicht
overzichtvan
vanhaar
haarkunstenaarsontwikkeling
kunstenaarsontwikkeling en
en
heid, ook een, zij
een zeer uitgewerkte
uitgewerkte en
haar karakter,
karakter, ter
ter
en onderscheidende
onderscheidende beschrijving
beschrijving van
van haar
verduidelijking harer werken.
las ikikvan
van
Ook
Ook Betje
Betje Wolff
Wolffisis aardig
aardigenenlevendig
levendigbeschreven,
beschreven,en
en•••
.. , meer las
het boekje
boekje niet.
Maar
het te
te.karakteriseeren
karakteriseeren als een belangrijk
belangrijk middelmiddelMaar toch
toch wel genoeg om het
soortboek
van bruikbare
bruikbare inlichting,
inlichting, met
mettoewijding
toewijdingen
eninzicht
inzichtsamengesteld.
samengesteld.
soortboek van
F. C.

LITERATUUR
LITIRA
T'OUlt

359

De Kinderen
Kinderen hunner
hunnerOuders,
Ouders, door
L.
]. LAMBERTS
HURRELBRINCK.
L. H.H.
J. LAMBERTS
HURRELBRIAICK.
Amersfoort-Valkhoff
Amersfoort---Valkhoff&:&Co.
Co.1920.
zpo.

„Wat is de
!"
"Wat
de wereld
wereld toch
tochonrechtvaardig,
onrechtvaardig,Berthe
Berthel"
„Dat is ze
"Dat
ze inderdaad,
inderdaad, .Ivonne."
Ivonne:'
Aldus, geheel natuurgetrouw,
natuurgetrouw, beklagen
beklagen twee
meisjes „van
"van de
de (Brusselsche)
(Brusselsche)
tw ee meisjes
vlakte" hun respectieve
respectieve noodloten.
noodloten.De
Deeene
eenewas
wasde
deeerbare
eerbaredochter
dochtereens
eensgeachten
geachten
jongen edelman
edelman (o,
(0, die
diejonge
jongeedellieden!)
edellieden!)en
en
officiers
officiers en werd verleid door een jongen
de andere
andere draagt
draagt haar
haar leven
levenlang
langdedelast
lastder
derzonde
zondevan
vanhaar
haarouders.
ouders.(Vader
(Vader:
moordenaar, Moeder
Moeder:: slet).
l"atste, 't meedragen,
meedragen, vooral
vooral is
is
strooper
strooper en
en moordenaar,
slet). Dat laatste,
erg, vindt Mr.
Mr. L.
L.H.
H.J.].Lamberts
LambertsHurrelbrinck.
Hurrelbrinck.Wees
Weeseen
eenengel
engelvan
vanschoonheid
schoonheid
alles
braafheid,
braafheid,goedheid
goedheiden
enheb
heb een
een paar
paarrakkers
rakkersvan
van parenten,
parenten,dan
dan helpt
helpt tt
't alles
net
niks niemendal.
niemendal. Wel
Wel zegt
zegt de
devolkswijsheid,
volkswijsheid, dat
dat een
eenkind
kindniet
niettetevoorvoornet niks
keuze zijner
zijner ouders!
ouders I ...
Hierinindezen
dezenroman
romanzien
zienwij
wij de
de
zichtig kan zijn in de keuze
... Hier
gevolgen van
vandit
ditlaakbaar
laakbaartranscendentaal
transcendentaal gebrek
gebrek aan
aan uitverkiezing.
uitverkiezing. Stap
Stapvoor
voor
stap (de
(de omstandigheden
omstandighedeneen
eenhandje
handjemééhelpende)
mééhelpende)wordt
wordthet
hetBrave
Bravemeisje
meisjedoor
door
erbarminglooze "wereld"
„wereld" nader
nader tot den afgrond
de booze, erbarminglooze
afgrond gedrongen,
gedrongen, op
op welks
welks
bodem Ontucht,
Ontucht, Schande,
Schande,Misdaad
Misdaadgruwelijk
gruwelijkdooreenkrioelen.
dooreen krioelen.En
Enterwijl
terwijlhaar
haar
ziel rein blijft
wenblijft als
alsdie
dieeener
eenerpasgeborene
pasgeboreneof
ofals
als van
van la
la Dame
Dame aux Camelia's wentelt zij
't slijk
slijk der
der Zonde
Zonde en
en geen
geensterveling
sterveling (behalve
(behalve de
depastoor)
pastoor) die
die
zij zich
zich in
in 't
zij 't't niet helpen kan.
kan. Helaas,
Helaas, zoo
zooworden
wordener
erduizenden
duizendenRechtvaarRechtvaargelooft, dat zij
vaardigen,
zelven, door
door een
eenHuichelachtige
HuichelachtigeWereld
Wereld(waarin
(waarin
vaardigen, zuiver als Christus zelven,
Aristocratie een
gemeene rol
rol speelt) wreed
wreed vervolgd
vervolgd en
en vernietigd.
vernietigd.
vooral
vooral de Aristocratie
een gemeene
En wij
wij mogen
mogennog
nogblij
blijzijn,
zijn,dat
daterereen
eenMr.
Mr.L.L.H.H.
LambertsHurrelbrinck
Hurrelbrinck
J. ].
Lamberts
om ons
onsop
opdeze
dezebesliste
beslistemisstanden
misstandenonzer
onzer
bestaat, (open oog, edelmoedig
edelmoedig hart)
hart) om
samenleving attent
attent te maken lniddels
middels eenen roman.
Hoe verbaasd
verbaasd staan
het meest
meest nog
nogmisschien
misschien over de
de omstanomstanstaan wij
wij alsdan
alsdan•••
... het
man
alsals
Mr.
L. L.
H.].
L.H.
H.tetemidden
midden
digheid,
digheid, dat
dat een
een gewichtig
gewichtigen
enachtbaar
achtbaar
man
Mr.
H. J.
van de boosheid zulk een
een kinderlijk
kinderlijk gemoed
gemoed heeft
heeft kunnen
kunnen bewaren.
bewaren. Zijn
Zijn boek
boek
is net een goedkoope
goedkoope film,
film, x:zoo
huilerige romantiek.
romantiek.
F. C.
1200 Meter huilerige
E.

]Jen uit
uit Velen,
Velen, door MARIE
MARl! Guam,
GIJS!N.
Een
Brusse'l Uitgevers
Uitgeverl Mpij.
Mpij. —
- Rotterdam
Brusse's
1920.

volmaakt wezenlooze
wezenlooze romantiek
romantiek van
van Hurrelbrinck
Hurrelbrinck dit
dit goedmoedige,
goedmoedige,
Na de volmaakt
uouwe realisme, ook uit het
het Roomsche
Roomsche Zuiden
Zuidenen
enook
ookvan
vaneen
eenKatholieke
Katholiekeauteur.
auteur.
trouwe
eenverhaal,
verhaal,uituitden
den
oorlogstijd,een
een
episodevan
vanmobilisatiewee
mobilisatieweeen
en
Het isiseen
oorlogstijd,
episode
de schrijfster
schrijfster als
alstypisch
typischvoor
voorvele
veledergelijke
dergelijkegevallen
gevallenbebeboerenondergang, die de
schouwd wil zien.
zien. Dat
Datwilde
wildeMr.
Mr.Lamberts
LambertsHurrelbrinck
Hurrelbrinckvan
vanzijn
zijnhistorie
historieook,
ook,
niet. zooals
zooals wij
wij 'ttt van
van dit
ditrelaas
relaaswel
welgelooven.
gelooven.
geloofden wij
doch van hem geloofden
wij 't niet,
Stiene,de
dejonge
jongeweduwe,
weduwe,isisjuist
juistmet
metden
denarbeider
arbeiderRinus
Rinusgetrouwd,
getrouwd,als
alsde
deoorlog
oorlog
Stiene,
en hof,
hof, met
metachterlating
achterlating van
van de
de vrouw
vrouwen
gaan van huis
huis en
uitbreekt. Rinus moet gaan
en
beide voorkinders.
voorkinders. Als
dan nog
nog een
een nieuw
nieuw kindje
kindje isisbijgekomen
bijgekomen en
en de
de
beide
Als er
er dan
mobilisatie al
al maar
maar duurt,
duurt,verarmt
verarmtallengs
allengshet
hetgezin.
gezin.Vrouw
VrouwStiene
Stienewerkt,
werkt,tot
totzijzij
mobilisatie
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niet meer kan,
kan, in
inhuis
huisen
enop
ophun
hunlandje,
landje,maar
maarhet
hetgebrek
gebrekisistoch
tochop
opdien
dienlangen
langen
duur
telkens vindt
vindt de met
met verlof
verlof keerende
keerende Rinus
Rinus zijn
zijn'gezin
gezin
duur niet
niet te
te weren
weren en
en telkens
achteruitgegaan. Tot
Tot het der
achteruitgegaan.
der vrouw allengs
allengs te machtig is geworden
geworden en zij
zij aan
aan
't malen raakt.
raakt. Terwijl de man,
man, die
die om
omzijn
zijnland
landtetebewerken
bewerkenvan
vanverlof
verlofachter
achter
bleef, voor
voor den
den krijgsraad
krijgsra:rd moet wegens desertie.
desertie.
de ondergang
ondergang van het gezin voltooid
voltooid en
en heeft
heeft de
de wereldramp
wereldramp ook
ook in
in
Dan is de
gespaard bleef,
bleef, zijn
zijn somber
somberwerk
werkgedaan.
gedaan.
dit land, dat
dat voor 't ergste nog gespaard
Made
Gijsen vertelt
vertelter
ervan
van zonder eenigen
eenigen ophef,
ophef,zonder
zonderde
deminste
minstesentimensentimenMarie Gijsen
boekje is er te treffender
taliteit, en haar
haar boekje
treffender om geworden. Het boerenmilieu
boerenmilieu met
met
verschillende typen
typen lijkt heel zuiver geteekend in een
verschillende
een taal,
taal, die
die nergens
nergens opmeropmerkelijk, maar
maar ook
ook nergens storend klinkt. Alleen
kelijk,
Alleenisisererwel
welrijkelijk
rijkelijkveel
veeldialoog,
dialoog,
zou ik
ik zeggen
zeggen ...
•••Wat,
Wat,tenslotte,
tenslotte,een
eenverhaal
verhaalalsalsdit
ditzoo
zooschrijnend
schrijnendmaakt,
maakt, isis
aan individueel voelen en
en denken.
denken. Als
Alshulpelooze
hulpeloozedieren
dierenlijden
lijden
juist het gemis aan
deze menschen wat onbegrepen
onbegrepen over hen
hen komt,
komt, als
als ware
ware het
het een
eennatuurmacht
natuurmacht
En niettemin
niettemin of
ofjuist
juist daarom
waartegen
waartegen niet te strijden valt. En
daarom gevoelt men overal
de bitterheid
bitterheid, van het onrecht dezen
dezen nederigen
nederigen zielen aangedaan
aangedaan door
door de
deverre
verre
tochniet
niet
wreede
voltrokken en die •••
wreede machten,
machten, die
die dit noodlot over de wereld voltrokken
... toch
zoo gansch onpersoonlijk
onpersoonlijk of on-menschelijk
on-menschelijk waren.
waren. Geschreven
Geschreven oorlogsherinoorlogsherinneringen
verkwikkend meer,
meer, doch
doch als
alszij
zijzoo
zoo
neringen vináen
vinden wij
wij over
over 't geheel weinig verkwikkend
kan het
het gebeuren
gebeuren
stil en eenvoudig en ernstig zijn
zijn als
als deze
deze van
van Marle
Marie Gijsen, kan
dat
nognog
wel even
bij stil blijftbij
staan.
P. C
datmen.r
men sr
wel getroffeIl
even getroffen
stil blijft staan. F.
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. Gedachten
rammelen in mijn
mijn brein,
brein,
Gedachten rammelen
Als
rollende holle
hoJle noten,
noten,
Als rollende
Die een jongen,
holletje warm
warm en
en klein
klein
Die
jongen, in 't'tholletje
Van
handen houdt
houdt spelend
spelend besloten.
besloten.
Van zijn handen
Gedachten
klapperen in
brein
Gedachten klapperen
in mijn brein
Als
eentonige castagnetten.
castagnetten.
Als eentonige
Gedachten
tinkelend fijn,
fijn,
Gedachten neurieën tinkelend
oudemenuëtten.
Als
Als oude mentiaten.
De noten
noten strooi
strooi ik
ik langs
langs den
den weg
weg —
_.
De vinder,
vinder, die
die mag
mag ze
ze kraken.
kraken.
De castagnetten
castagnetten gooi
gooi ik weg,
weg,
Om
jongen mee blij
blij te
te maken.
maken.
Om een jongen
De muziekdoos
muûekdoos werp
werp ik
ik het venster uit —
Waar
de menuëtten?
menuëtten?
Waar bleven de
leeg nu
het sluit,
sluit,
Mijn
brein is
Mijn brein
is leeg
nu ik het
wil ik
ik openzetten.
openzetten.
Mijn
Mijn hart wil
-"Neen/'
mijn hart
hart en
enbeefde
beefde bang,
bang,
—„Neen," zei mijn
zet mij
mij niet
niet open!
open!
"Wees
„Wees wijzer en Zet
Dan vulden
vulden mij
mi.j zongoud
zongoud en
envogelzang
vogelzang
En ik
ik zou
zou weer
weer. verlangen
verlangen en
en hopen.
hopen.
"Dan
leed ik
ik weer
weer over
over wat
wat ik
ik leed
leed
„Dan leed
Van
honger en
en liefdeverlangen
liefdeverlangen
Van honger
En al
àl waar
waar je
je mij
mij mee
mee tetespijzen
spijzen weet
weet
zangen:'
Is een
een handvol
handvol kleine
kleine zangen."
Toen liet
liet ik
ik gesloten
gesloten mijn
mijn angstvol
angstvol hart.
hart.
Ik moest
moest het
het gelijk
ge1ij k wel
wel geven.
geven.
Ik kan
kan het
het niet
nietspijzen
spijzen met
met louter
louter smart
smart
En van liedjes
liedjes kan het
het niet
niet leven.
leven.

LXXVIII
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IL
Zachtblank en week
week gelijk zwanedons
zwanedons
Hangt de mist
stedeplein.
Hangt
mist over
over 't stedeplein.
der boomen brons.
brons.
Nauw Z1chtbaar
zichtbaar is der
De menschen gaan,
gaan, zwart
zwart en klein.
klein.
Zij hij
kenzoo
zoo eenzaam,
eenzaam, elk alleen,
Zij
lijken
alleen,
Op
het nevelbesluierde
nevelbesluierde plein
plein
Op het
En
telkens éen, die
die in
in mist
mistverdween
verdween —
En telkens
Waar
hij gebleven
gebleven zijn?
zijn?
Waar zou hij
In die
In
die zee
zee van
van nevel
nevel, een winkelruit
winkelruit
Of een tramlicht
tramlicht zoo rood
rood als
als wijn.
De mist
mist dooft ieder stappengeluid -—
De menschen gaan,
gaan, zwart
klein.
zwart en klein.

III
De wintersche kamer maakt somber
oud.
somber en mid.
Ik wil mij
mij verjongen
verjongen in 't knoppende woud.
Terwijl
daar zat
zat bij
bij den
denwinterschen
winterschenhaard
haard
Terwijl ik daar
Gebeurde
wonder aan
aan hemel
hemel en
enaard.
aard.
Gebeurde er
er een wonder
zoo zangloos,
zangloos, zoo
zoo arm
arm en
en zoo
zoo koud?
koud?
Hoe
leefde ik zoo
Hoe leefde
Nu vul
vul ik
ikmijn
mijnhanden
handen met
metzonnegoud.
zonnegoud.

oO zonlicht!
zonlicht! o0 zegen
zegenuit
uitEngelenrijk!
Engelenrijk!
o0 goud
den hemel!
hemel! hoe
hoe maakt
maakt gij
gij mij
mij rijk!
rijk!
goud van den
IV
Iv
De kamer treurde regenvaal.
-— 00 goud
van éen zonne,straad
zonnestraai!
goud nu van
Daar goot
goot opeens
opeens de
de zonneschijn
zonneschijn
Vollentegoud
kamerkijn.
Vol lentegoud mijn kainerkijn.
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- 0O nu
nu vergeetmijniet-azuur,
vergeetmijniet-azuur,
Vioolfluweel en
en tulpenvuur!
tulpenvuur!
Daar
knaap zijn
zijn bloemen
bloemen mooi.
mooi.
Daar bood
bood een knaap
Ik kocht
kocht ze
ze blij
blijvoor
voorkamertooi.
kamertooi.
--- 00 nu
nu een teedre vogelzang!
Die stilte maakt
maakt mijn
mijn hart
hart zoo
zoo bang.
bang.
In 'ttt knoppend
knoppend tuintje
tuintje lentefrisch
lentefrisch
Hoor
die meerle
meerle aan
aan 'ttt kweelen
kweelen is!
is!
Hoor hoe die
Als
een sprookje
sprookje een
een goede
goede fee
fee
Als in een
Had
mild vertroost
vertroost mijn
mijn wee,
wee,
Had lente mild
Met zon en
Met
en bloei
bloei en
en melodie
melodie
Vervuld
mijn wenschen
wenschen alle
alle drie.
drie.
Vervuld mijn

Zij
mij al wel
wel wat
wat ik
ik vroeg,
vroeg,
Zij gaf mij
Maar bloem
bloem en
en zon zijn
Maar
ûjn niet
niet genoeg.
genoeg.
ûj niet
niet
Wat
tk meest
meest van
van nóo
noo heb
heb geeft
geeft zij
Wat 'k
En
droever stemt
stemt mij
mij 'ttt vogellied,
vogellied,
En droever
Al
moet ik luistren
luistren tot ik ween
ween —
Al moet
Alleen, alleen,
alleen, altoos
altoos alleen!
alleen!

V.
Ik tuur
tuur in
in de
dedaavrende
daavrende strategeul.
strategeul.
Hoe
kon ik
ik verwachten
verwachten hier
hier zalving
zalving en
en heul?
heul?
Hoe kon
Ik staar
staar naar
naar lantarenlantaren- en
en winkellicht,
winkellicht,
Dat lij
lijkwit
grijze plaveisel
plaveisel ligt,
ligt,
kwit op
op 'ttt grijze
In dondrende
dondrende vaart
vaart —
Naar de donkere
donkere wagens
wagens in
Naar
Had iik
hiervan zoo
zoo teeder
teeder een
eenheugnis
heugnisbewaard?
bewaard?
k hiervan

Hoe
zocht ik
ik hier
hiertroost
troostvoor
voormijn
mijneenzaam
eenzaamhart?
hart?
Hoe zocht
Fel kij
kijken
huizen, vijandig
vijandig en
en hard,
hard,
ken de huizen,
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boven de
de daken,
daken, een
eenstrookje
strookje lucht,
lucht,
Met, boven
wie leefde
leefdeonder
onderheeralen
heemlenvol
volwolkenvlucht.
wolkenvlucht.
Voor wie
ziet wel
wel verrijze
verrijze'aan
aanden
denhorizon
horizon·
Zoo ziet
Een reiziger
en hoort
reiziger palmen
palmen en
hoort al
al een
een bron.
bron.
hij nadert
nadert de
de oase
oase - en 't
't is
is al
ál weer
weer woestijn
woestijn
En hij
altoos weer
weerbedrogen
bedrogenzijn?
zijn?
Arm hart,
hart, zal
zal jeje altoos
Arm
VI

beukebloesem regent
regent
Blonde beukebloesem
Op
Op het
het gras
gras der
der lentelaan.
lentelaan.
een boom,
boom, die
die wuift
wuift en
en zegent,
zegent,
In een
zijn liedje
liedje een
een lijster
lijster aan.
aan.
Heft zijn
beukebloesemregen,
Blonde beukebloesemregen,
Vul mijn
mijn handen
handen met
met uw
uw vreugd,
vreugd,
Vul
Waar
wandel langs
langs de wegen,
wegen,
Waar ik
ik wandel
Droomend
van mijn
mijn blonde
blonde jeugd.
jeugd.
Droomend van

VII
V II
Naar
naar Heiderust,
Heiderust,
Naar Heiderust, naar
Waar
naar veil'ge
veil'ge kust,
kust,
Waar vrede
vrede lokt naar
ik heengetogen.
heengetogen.
Daar
Daar ben ik
Door loover
loover zeefde
zeefde zonnegoud,
zonnegoud,
lommerwoud,
Een
merel zong in
in 't'tlommerwoud,
Een merel
Toen is
is hij
hij heengeviogen.
heengevlogen.
Op
Heiderust, op Heiderust,
Heiderust,
Op Heiderust,
Waar
hart van lijden
lijden rust,
rust,
Waar eens
eens mijn
mijn hart
Daar
zijn begraven.
begraven.
Daar wil
wil ik zijn
slapen als
als een kind,
kind,
Daar
Daar zal ik slapen
wiegen zacht
zacht de wind,
wind,
Daar
Daar zal
zal mij
mij wiegen
De regen
regen zal
zal· mij
mij laven.
laven.
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Op
Heiderust, op
op Heiderust,
Heiderust,
Op Heiderust,
Daar
wordt mijn
mijn hart
hart weer
weer blij
blij gekust
gekust
Daar wordt
Door 'ttt ruischen
ruischen van
van de
de boomen.
boomen.
à1 de
de liedjes
liedjes mijn
mijn
tk
Vergeet er
er Al
'k Vergeet
àl mijn
mijn liefde en
en Al
àl mijn
mijn pijn
pijn
En Al
In slapen
slapen zonder
zonder droomen.
droomen.

VII I
VIII

oo was
was ik
ik maar jong gestorven,
Een maagdeken blank
blank en têer!
teer!
Hoe was
Hoe
was ik
ik onbedorven
Gegaan naar den hemel weer!
Nu hebben
hebben om
om aardesmarten
Mijn
oogen te veel geschreid
Mijn oogen
En
te vol werd
mijns harten
En te
werd de beker mijns
Met alsem van
bitterheid.
van bitterheid.
kan er
er mijn
mijn hart
hart niet
niet gelooven
gelooven
Nu kan
Aan vreugde
Aan
vreugde na zóoveel
zóoveel leed.
leed.
lijkt alles
alles mij
mij leeg
leegdaarboven,
daarboven,
Nu lijkt
Nu vraagt
vraagt er
er mijn
mijn twijfel:
twijfel: —„Wie
-"Wie weet?"
weet?"
Is de
de hemelbelofte
hemelbelofte geen
geen logen?
logen?
slapen voor
voor eeuwig
eeuwig misschien?
misschien? —
Zal
Zal ik slapen
Zóovee1
tranen verblinden
verblinden mijn
mijn oogen
oogen
Zóoveel tranen
Dat ik
ik nooit
nooit meer
meer den
den hemel
hemel kan
kan zien.
zien.

IX
Ix
De boomen
boomen zijn
zijn alaldonkergroen,
donkergroen,
De korenvelden
korenvelden worden
worden geel.
geel.
De bioesems
bloesems van
van het
het Meiseizoen
Meiseizoen
Bezaaien
struweel.
Bezaaien paden
paden en struweel.
Zoel
de borne
loome zomerwind
zomerwind
Zoel wekt de
De aromen
aromen van de
de roomen
roornen vlier
vlier
En
streelt mij
mij als
als een
een teeder
teeder kind
kind
En streelt
En
vraagt hoe
den zomer
zomer vier.
vier.
En vraagt
hoe ik den
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-— Ik vier
vier den
den zomer
zomer niet,
niet, ik
ikwacht,
wacht,
Ik wacht
wacht en
en weet
weet van
van lust
lust noch
noch rust.
rust.
Ik wacht
wacht den
den koelen
koelen najaarsnacht,
najaarsnacht,
't roode
Die tt
der rozen
rozen bluscht.
bluscht.
roode vuur
vuur der
Als
zweven door
Als blaadren zweven
door de laan,
Als moede vlinders,
vlinders, bruin en
en geel,
geel,
Dan zal ik tot
tot mijn
mijn Vader
Vader gaan
gaan
En vragen
vragen om mijn
mijn vreugdedeel.
vreugdedeel.

x
De korenvelden
korenvelden zijn
zijnleeggemaaid.
leeggemaaid.
De wagensporen
wagensporen zijn
zijn volgewaaid
volgewaaid
Met goudenen
goudenen beukebladen.
beukebiaden.
Zij
geuren
en
ritselen
me onder
onder den
den voet.
voet.
Zij geuren ritselen me
of ik
ik alalsneller
sneller mij
mij haasten
haasten moet,
moet,
tt
me of
't Is me
Al
de geurende
geurende pa
paden.
Al over de
den.
Ik weet
weet niet
niet waarom
waarom en
en waarheen
waarheen ik
ik snel,
snel,
zoo moe
moe van
van het
hetlevensspel:
levensspe1:
Mijn
Mijn hart isis zoo
Het wou
wou nu
nu maar
maar veilig
veilig slapen.
slapen.
Daar zie ik
ik alal tusschen
tusschen den
denbeukenboog
beukenboog
De hei
hei met
met de
dezeilende
zeilende wolken
wolken omhoog
omhoog
En omlaag,
omlaag, de
de weidende
weidende schapen.
schapen.
Ik rep
rep mij,
mij, door
door 'tttritselend
ritselendbladerengoud,
bladerengoud,
stervend~ pracht
pracht van
vanhet
hetnajaarswoud
najaarswoud
Uit de
de stervende
de donkere
donkere stemmige
stemmige heide.
heide.
Naar de
da~ zijn
zijn herder
herder verloor
verloor —
Mijn
hart isis een
eenlam,
lam,dal,:
Mijn hart
En tk
ijl langs
langs bet
het goudenen
goudenen spoor
spoor
'k geloof
geloof dat
dat ik ijl
mij beidde.
beidde.
Wijl
hoop dat de
de Herder
Herder mij
Wijl ik hoop
HÉLÈNE
SWARTH.
FULÈNE SWARTH.
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xv.
X
V.
St. Paulskerk
Paulskerkverstomde
verstomde dadelijk
dadelijkhet
hetregengeruisch.
regengeruiseh.
In St.
dienst was
was nog niet beganbegonOp stille voeten
voeten ging
ging Minne
Minne rond. De dienst
schouwden als in een
een museum
museum langs
langs marmermarmernen, de weinigen die er schouwden
groep
schildering, of
kille ruimte
ruimte op
op de
de houten
houten
groep en schildering,
of verloren
verloren in
in de kille
Testoeltjes zaten,
konden
welwel
meerendeels
vreemdelingen
wezen ••••Testoeltjes
zaten,
konden
meerendeels
vreemdelingen
vreden overpeinsde
overpeinsde ze het deugddoende
deugddoende van
van eens
eens een
een enkele
enkelemaal
maal
alleen uit te
te zijn,
zijn, waartoe
waartoe Nell's
NeU'saanstaande
aanstaandeverjaring
verjaringals
als voorwendsel
zoo voortreffelijk diende.
zovrteflijkdn.
Geleidelij k groeide het
het geschuifel
geschuifel van voetenover
voetenover den
den steenen
steenen vloer,
vloert
tot aan
aan de
devoorste
voorste stoelenstoelendonkere gestalten traden zonder
zonder opzien
opzien tot
rijen. Aan het einde
einde der
der kerk,
kerk,als
als op
opeen
eenklein
kleinen
enveraf
veraftoneel,
toneel,ving
ving
tusschen gulden
gulden
een plechtig beweeg aan van roode en witte gewaden, tusschen
lofwerk
donkerglanzig hout. Dan zette het
lofwer
k en donkerglanzig
het orgel
orgel zijn
zijn stem
stem in,
in, die
die
neer, als
als machteloos
machteloos in
in de
de al
al te
te wijde
wijdekoekoezoch t en zwol en zonk weer neer,
peling.
Op een stoel aan de zijgang, haar armen tot
tot de
de ellebogen
ellebogen verdoken
verdoken
in de
de groote
groote bontmof,
bontmof, liet
liet Minne
Minne droomerig
droomerig de
de klanken
klanken verzingen
verzingen
een prettig
prettig rillinkje
rillinkje dacht
dachtze
ze eraan
eraanterug,
terug,hoe
hoe
langs
langs haar ooren. Met een
plotseling
overvallen had, die
die de
de straten
stratenfijngrijs
fijngrijs ververplotseling haar de regen overvallen
al een
een lenteluwheid
lenteluwheid
sluierde
asfalt glom.
glom. Duidelijk
Duidelijk werd
werd al
sluierde en hoe het asfalt
mer
kbaar op den wind....
wind ••••
merkbaar
Vreemd,
met anders denken,
denken, en
en toch
toch was
was dat
dateender,
eender,
Vreemd, je
je kon aan niet
ieder
ontdooide de harde grond,
grond, als
als je
je naar
naar de
de naakte
naakte
ieder jaar. Straks ontdooide
kruinen keek zag je een paars waas
botten de
de
waas langs
langs de
de takken.
takken. Ineens botten
·knoppen,
een zonnigen
zonnigen morgen,
morgen, juist als toen, zou het park
par k
knoppen, en op een
verstuiven onder
onder wit
wit van meidoornbloesem.En
meidoornbloesem.Endan
danwou
woujejeliefhebben!
liefhebben!
Het orgel
orgel zweeg,
zweeg, de menschen
menschen knielden
knielden op de
de stoeltjes.
stoeltjes. Minne
Minne
Ze
boog het hoofd, ze zocht naar een goed ding om aan te denken....
denken .•.• Ze
vond er geen. Als ze opzag, leunde
steenen
leunde vlak bij een man tegen den steenen
pijler,hij hield den slappen hoed tusschen zijn handen op den rug,zijn
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ruig donker
donker. haar,
haar, naar
naar achteren
achteren gestreken,
gestreken, stond
stondgrappig
grappig rond
rondzijn
zijn
doorvoer haar,
haar, dat
hoofd, uit. Met
Met een
een felle vleug van belangstelling doorvoer
dat
ze dat haar kende,
kende, en
en die
die lenige bruine
bruine vingers,
vingers, die
die smalle
smalle schouders...
schouders •••
-— Koen Beverwijk!
Beverwij k!
ofze
zehet
het riep
riep of
of hardop
hardop dacht. Maar de
Ze wist nauwelij
nauwelijksksof
de man
man
wendde zich om, net
met enkele stappen
stappen van
van zijn
zijn lange
lange beenen
beenen stond
stondhij
hij
naast haar stoel en hield zijn hand naar haar uit.
uit.
meende je
je eens
eens met
met
-— Dan heb
heb ik
ik me
me toch
toch niet
niet vergist,
vergist, toen ik meende
je zuster
zuster te
te hebben
hebbenzien
zienloopen!
loopen!
Hij zette zich naast haar,
haar, fluisterend
fluisterend spraken
spraken ze.
ze. Hij
Hijvertelde
verteldedat
dat
hij afgestudeerd raakte, eer hij
hij een
een betrekking
betrekking aannam
aannam eens
eens op
opzijn
zijn
Londen bekij
ken wou, minstens een half jaar rekende hij daargemak Londen
bekijken
daarbeurs, maar
maarhet
hetgaat
gaattoch,
toch,eineinvoor. Het gaat wel niet uit een ruimen beurs,
digde hij, en lachte
lachte als
als vroeger....
vroeger ••••
De dienst was geëindigd, werktuigelijk
werktuigelijk volgden
volgden ze
ze de
de anderen
anderen naar
naar
de uitgang. Wat onwennig
onwennig daalden
daalden ze
ze samen
samen de
de stoeptreden
stoeptredenaf,
af,wanwandelden naast elkaar voort. Het
Het regende
regende niet
nietmeer,
meer,alaldreigde
dreigdenog
nogde
de
lucht, de lentegeur scheen van overal
overal op te stijgen,
stijgen, tot
tot van
van het
het natte
natte
plaveisel toe.
plaveisel
toe. Begeerig
Begeerig snoof Minne in den
den wind.
wind. Ruik
Ruik je
je het?
het?
-— Nog een paar
paarwe
weken
en alles bloeit. Londen
Lqndenin
hetvoorjaar,
voorjaar,dat
datis
is
ken en
in het
ik
het
nu
eindelij
hoover
heb
gebracht!
altijdmijnideaaJ
geweest,
en
dat
altijdmijnideaal geweest, en dat ik het nu eindelij kzoover
gebracht!
in de
deschescheZijn kinderlijke geestdrift vermaakte Minne. Leek
Leek hij
hij in
merige kerk verouderd, hier, in
merige
in het
hetvolle
volle rniddaglicht,
middaglicht, gaf
gaf ze
ze hem
hem
amper zijn vijfentwintig
vijfentwintig jaren.
jaren. Zijn
Zijn uiterlij
uiterlijkk teekende sterker
sterker nog
nog dan
dan
:zich door
door zijn
zijn
vroeger
mengeling van
er zich
vroeger een
een mengeling
van den burgerjongen die er
gaven heeft bovenop gewerkt, en van den bohemien.
bohemien. Zijn
Zijn weinig
weinig ververzorgde kleeding ergerde haar
haar thans
thansniet
nietmceer,
meer, als in den
den eersten
eersten tijd
tijd
kennismaking, toen
toen hij
hij dweepte
dweepte met
metDolf
Dolfen
enwel
wel eens
eens wat
wat al
al
van hun kennismaking,
te druk kwam
kwam oploopen....
oploopen •••. Eer vond ze er nu
nu iets
iets primitiefs
primitiefs in,
in, een
een
zich
geven zooa1s
kanten en
en oneffenheden.
oneffenheden. Het
Het
zich geven
zooals hij
hij was
was met
met al zijn kanten
scheen haar waarlijk
waarlijk toe,
toe, of
of er een frissehe
frissche strooming
strooming van
van hem
hem uitging,
uitging,
•••• Ze
Ze
die haarzelve
haarzelve ook
maken
ook krachtiger
krachtiger zou
zou kunnen ma
ken op
op den
den duur
duur....
vroeg, onder den invloed van dat
dat gevoel
gevoel in één
één adem:
wanneer zoek
zoek je
je Nell
Nell en
enJack
Jackop?
op?
-— Waar woon je, en wanneer
-— Ik kom
kom wel
wel eens aan, ontweek
ontweek hij, ik
ik maak
maak liever
liever geen
geen afspraafspraken, je herinnert je
je misschien
misschien dat ik
ik daarin
daarin geen
geen man
man ben
benvan
vanmijn
mijn
ken bij
kam~rs betreft,
betreft, die
die moet
moet je
je maar komen kij
kijken
woord.
En wat mijn kamers
woord.En
gelegenheid
••••
gelegenheid....
-— Graag, nam ze dadelijk aan. Je
Je weet
weet niet
niet hoe
hoe ik
ikme
meverveel....!
verveel.. •.!
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-— Ik verveel me nooit, zei hij ernstig-verwonderd.
erns7ig-verwonderd.Hoe
Hoekan
kaniemand
iemand
zich nu vervelen in Londen!
Londen!
Het klonk
klonk heel
heel vast
vast en
en zeker,
zeker, zoo
zoo welbewust.
welbewust. Ja,
Ja, Londen
Londen was
was
groot....
•••• en het
het leven,
leven, het
hetwondere
wondereleven
levenook!
ook!
groot
er nog
nog over,
over, als
als ze een paar
paar uur
uur later
latermet
metJack
Jacken
enNell
Nell
Minne dacht
dacht er
naar stad ging om te middagmalen.
middagmalen. Voor
Voor het
het eerst
eerst vond
vond ze
ze haar
haarbebestaan van thans minderwaardig,
minderwaarqig, slapjes
slapjes nam
nam ze
ze het
het besluit
besluitdaarin
daarinververze niet
niet recht
recht hoe.
hoe. Nell,
NeU,die
dieze
ze de
de ontontandering te brengen, al begreep ze
moeting van den middag
middag vertelde,
vertelde, had
had haar
haargeraden
geradenKoen
Koenspoedig
spoedigop
op
te zoeken, omdat dit
dit haar
haar zou afleiden. Ze drong
drong er
er wel
wel sterk
ster k op
op aan...
aan •••
peinsde Minne bevreemd na,
na, het
het strookte
strookteeigenlijk
eigenlijk minder
mindermet
methaar
haar
zuster's principes,
pnncipes, een
een jongmensch
jongmensch opkamers....
op~kamers •••• Doch
Doch clan
dan ontgaf
ontgaf ze
ze
zich dat weer, kwaad stak
stak er
er zeker
zeker niet
niet in!
jack zich
Dezen avond behoefde Jack
zich niet
niet te
te beklagen,
beklagen, het
hetkostte
kosttehaar
haar
Hetmoest
moestwaarlijk
waarlijkde
de komengeen moeite zich vroolijk te betoonen.
betoonen. Het
de lente wezen, de suggestie dat de sombere wintertijd
wintertijd voorbij
voorbij raakte,
raakte,
dat dus ook haar
haar sombere
sombere tijd
tijdweldra
weldrazou
zouachter
achterliggen,
liggen,wijl
wijlDolf
Dolfhaar
haar
met het voorjaar stellig halen
halen kwam!
kwam! Vanavond leken
leken wel
wel alle voorbijvoorbijverwachting van
van iets
iets heugelij
heugelij ks
te gebeuren
gebeuren
gangers
gangers te leven in verwachting
ks dat te
•••• Telkens
blik andere
andere oogen,
oogen, oogen
oogen die
die
stond
Telkens ontmoette Minne's blik
stond....
kvroegen, die hoopten of beloofden.
die bli
blikbeloofden. Het
Het werd
werd opwindend
opwindend alle
alle die
in een
een roes
roes van
van geheimzinnigheid,
geheimzinnigheid,
ken te onderscheppen, het
het voerde
voerde in
als van te leven in
gestalten
in een wonder-wereld, een wereld van rappe gestalten
door rosdoorlichte donkerheid.,
donkerheid, een floersigen hemel
hemel zonder
zonder sterrensterrenschijn,
nachtwind die naar regen
regen rook
rook en
en naar
naar onbegrjpelijke
onbegrijpdijke
schijn, een
een nachtwind
buiten-geuren....
.
buiten-geuren....
Wijl ze vroeg
het regenachtige
regenachtige weer,
weer, zocht
zocht Minne
Minne
vroeg terugkeerden
terugkeerden om het
nog even de
keuken, deels
deels
de benedenbewoners op. Ze zaten in de ruime keuken,
als
gulzig at de
de oude
oude man
man het
hetweinig
weinig smakelijk
smakelijk
als eetvertrek ingericht, gulzig
uitziend voedsel
voedsel dat zijn vrouw
vrouw hem
hem mopperend
mopperend opdischte.
opdischte. Ook
Ookhij
hij
vroeg naar
naarden
denhusband,
husband,voor
voorhet
heteerst
eersthinderde
hinderdedeze
dezevraag
vraaghaar
haarniet,
niet,
hij met
met het
het mooie
mooie weer
weer zou
zou overkomen.
over komen. Den
Den
frank vertelde
vertelde ze dat hij
verderen avond bleef
bleef ze mee aanzitten om het brandend
brandend fornuis, waar
waar
de heete
heete asch,
asch, onder
onder het
hetrelaas
relaas
de oude vrouw kastanjes roosterde in de
van haar kwalen.
kwalep. Zóó konden
konden ook
ook Dolf
Dolfen
enzijzelve
zijzelve later
later zijn,
zijn, stelde
stelde ze
ze
gebogen, kibbelend
kibbelend en
en klagend,
klagend,hangend
hangendaan
aan
zich voor, vergrijsd en gebogen,
elkaar
twee schepselen,
schepselen, wier
wier levens
levens nu
nueenmaal
eenmaalzijn
zijn vergroeid
vergroeidtot
tot
el kaar als twee
en toch
toch niet
niet
een
elkaar wellicht
wellicht hartgrondig moe zijn en
een eenheid, die elkaar
willen
•••• Het
Het beeld
beeld lokte
lokte haar
haar weinig,
weinig, met
meteen
eenzucht
zuchtvan
van ontwillen missen
missen....
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bedacht ze
ze zich
zich haar
haar jeugd,
jeugd.Koen
KoenBeverwijk
Beverwijkeigenlijk
eigenlijkniet
niet
spanning bedacht
veel meer dan een
een jongen,
jongen, ondanks
ondanks zijn
zijn knappe
knappekop.
kop.Wat
Wattelde
teldevoor
voor
man nu
nu vijfentwintig
vijfentwintigjaren!
jaren!
een man
Morgen zoek ik hem
hem op,
op, besloot
besloot ze
ze ineens.
ineens. Natuurlijk
Natuurlijkvertelde
verteldeze
ze
in Londen
Londen bleef,
bleef, hij
hij
niets van
van de
de reden
reden waarom
waarom ze
ze zoo
zoo lang
lang in
hem niets
k vinden
dweepte vroeger
Zeker
zou
hetvreeselij
vreeselijk
dweepte
vroegernogal
nogalmet
metDolf
Do.•..
Zeker
zou
hijhijhet
nam alles
alles zoo
zoo ernstig op.
op.
hij nam
korter dan
dan anders
anders., verwonderde
verwonderde ze
ze zich,
zich, als
als ze
ze
Deze dag leek veel korter
eindelijk
eindelijk zich te slapen
slapen legde,
legde, alsof
alsof er van allerlei in gebeurde....
gebeurde ••••Koen
Koen
gelijk, niemand
niemand behoefde
behoefde zich
zichtetevervelen.
vervelen.Wie
Wieweet,
weet,hoezeer
hoezeerzeze
had gelijk,
Londen hechten
hechten ging,
ging, juist
juistals
als hij
hij kwam
kwam om
om haar
haarhier
hierweg
wegte
te
nog aan Londen
halen! Wie weet, zou ze dan heelemaal
heelemaal geen
geen verlangen
verlangen meer
meer hebben,
hebben,
om met hem naar Holland
Holland terug
terug te
te keeren,
keer en, zou
zou Londen,
Londen, het
hetdrukke
drukke
Envreemd,
vreemd, terwijl
terwijl ze zich dit
dit
woelige Londen haar meer bekoren....
bekoren .... En
woelige
voorlegde, zag ze voor
voor zich
zich Koen
KoenBeverwijk.
Beverwijk.
voorlegde,

XVI.
De kamers
kamers van
van Koen
KoenBeverwijk
Beverwijk lagen
lagen aan
aaneen
eenhalfcirkelig
halfcirkeligklein
klein
Mornington Crescent.
Crescent.
plein: Mornington
Het uitzicht
uitzicht bood
bood er
er weinig
weinig opwekkends
opwekkends op
ophet
hetarmoedige
armoedigezwartzwarter lag
lag als
als een
een kinderkerkhof
kinderkerkhoftusschen
tusschende
dehooge
hooge
omhekte parkje, dat er
stroeve archltectuurlooze
huizen.Doch
Dochvergele
vergeleken
bij vele Londensche
architectuurlooze huizen.
ken bij
Londensche
buurten was
was het hier
hier nog
nog schilderachtig
schilderachtig en
en vooral....
vooraL .. rustig,
rustig, alal leek
leek
het niet op landelij
landelijkk Hampstead, waar
waar alles frisch kleurde van winterwintergroen en naar de aarde
aarde van
van een
een hooge
hooge heuvel
heuvel rook.
rook.
Met Koen, die
praatte, verwachtte
verwachtte Minne
Minnedat
dat
die er
er luchtig over heen praatte,
de
uitzicht wel
wel verbetering
verbetering zou brengen.
brengen. En
En de
de kamers
kamers
de lente in het uitzicht
bevielen
Eigenlijk bestonden
bestonden ze
ze uit
uitéén
éénbuitengewoon
buitengewoon
bevielen haar
haar best! Eigenlijk
groote
kamer, waarin
waarin door
doormiddel
middelvan
vaneen
eenverschoten
verschotenrood
rood gordijn
gordijn
groote kamer,
Hetoverige
overigegedeelte
gedeelteververeen stuk werd afgeschoten
afgeschoten tot
tot slaapvertrek.
slaapvertrek.Het
toonde nog zulke afmetingen dat de vierkante, met
met papieren
papieren en
en platplattegronden
tafel, de
de ongemakkelijke
ongemakkelijke stoelen
stoelen en
en de
devolgevolgetegronden overdekte tafel,
verloren dreigden te gaan.
gaan. Maar
Maar de
de
propte
boekenstandaard er
propte boekenstandaard
er in verloren
ruime
vensternissen t in één waarvan
waarva.n Koen het
het theegerei
theegerei had
had uitgeuitgeruime vensternissen,
stald, maakten veel
veel goéd,
goed, kleurige
kleurige brokken tapijt
tapijt en
en kussens
kussens dekten
dekten
den vloer om het nietige
nietige ingemetselde
ingemetselde haardje. En
En er
erwas
was een
eenscheschemerlamp
en
een
reusachtige
bos
zilverige
judaspenning
in
een
soort
merlamp
zilverige
soort
bruinaarden
aardappelpot.
bruinaarden aardappelpot.
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-— Zoek je het beste plekje,
plekje, zei Koen
Koen gastheerachtig.
gastheerachtig.
Voorzichtig stapelde
ken steenkool
gaf even
hethaardje,
haardje,dat
datgafeven
Voorzichtig
stapeldehij
hijbon
bonken
steenkoolininhet
een dikke witte walm,
walm, dan schoten de vlammen
vlammen door.
door. Het knapperde
en knetterde, meteen ving in het
het keteltje
keteltje dat
dat aan
aan een
een haak
haak erbcven
erbcven te
te
Bijgebrek
gebrekaan
aanvaas
vaas
bengelen hing, het water
water luidruchtig
luidruchtigteterazen
razenaan.
aan.Bij
de waterkaraf,
waterkaraf, zoezoeschikte
tlleegebrachte bloemen
bloemen in de
schikte Minne
Minne de meegebrachte
kend zag
zag ze
zeom
omnaar
naareen
een leege
leege plaats
kend
plaats tusschen
tusschen de
depapierrommel
papierrommel
op tafel.
raadde. Koen.
Koen. Geknield
Geknield tusschen
tusschen de
debonte
bonte
-— In den vensterbank, raadde
kussens,
schikte hij
hij dat
datop
opeen
een schaaltje,
kussens, roosterde
roosterde hij brood; handig schikte
zette thee. Voldaan zette hij zich dan over Minne, die uit het vensterzeth.Voldan ijzchverMn,diuthser
Crescent.Ze klaagde,zonder
klaagde, zonderzich
zich om
om tewenden:
tewenden:
tuurde op de verlaten Crescent.Ze
worden ••••
-— Het wil vandaag niet licht worden....
-— Ja, laten we het eens over het weer hebben!
hebben! Toch
Tochvolgde
volgdehij
hij haar
haar
blik. Troosteloos eenzaam lag het pleintje uit
uit onder
onder den
denmist,
mist,enkel
enkel
aan het aldurig gegons
gegons viel te bemerken hoe
hoe vlakbij
vlakbij het
het stadsgerucht
stadsgerucht
leefde. Achter het huis, met korte
korte tusschenpoozen,
tusschenpoozen, hoorden
hoordenze
ze treinen
treinen
langs denderen.
felle oegen
ocgen verzachten
verzachten zich
zickin
Koens felle
,in het
hetstaren.
staren.
v=.n Londen, om dat
dat gedempte,
gedempte, dat
dat grijze,
grijze, om
om
-— Zóó houd ik juist van
de oude grauwe gebouwen, de vuile tuintjes
tuintjes waar
waar in
inde
delente
lentede
deheesheeshoud van
van Londen
Londen om
om zijn
zijn
ters knoppen onder een vlies van roet. Ik houd
tegenstellülg van
weelde en ellende, nergens
nergens als
als hier
hier voel
voel jejejejez66
zóó
tegenstelling
van weelde
mooieals
als jejedeernis
deernistot
tot
hevig leven,
leven, gaat
gaat zoo
zoo snet
snel jeje liefde
liefde uit
uit tot
tot het
he mooie
het afzichtelijke. En is niet
niet in
in deernis
deernis ook
ook liefde?
liefde?
Minne strekte huiverend de handen naar het
het vuur
vuur uit.
van niets
niets wat
wat leelijk
leelijk is....
is ....
-— Ik houd van
denrooden
rooden
keek naar haar
haar witte
witte vingers,
vingers, haast
haast doorzichtig
doorzichtig in
inden
Hij keek
vervolgde:
gloed. Hij vervolgde:
Ik, ik
ik ben
ben
bent om
om het
het leelij
leelijke
- Omdat je te zwak bent
ke aan
aan te
te durven. Ik,
en alles
alles wil ik dragen,
dragen, alles
alles gelijkelijk
gelijkelijk liefhebben wat
wat het
het leven
1t:ven
sterk, en
dat is
is het
het leven,
levert, en
en als
als geen
geen andere
andere stad biedt
biedt Londen
Londen
brengt. Want dat
enkwaad
kwaadeen
eenmengeling!
mengeling!
beeld:van
vangoed
goeden
daarvan een bead:
hem plotseling
plotseling opopHij zweeg, verlegen om de eigen woorden die hem
geschroefd leken
Om zich
zich een
een houding
houding te
te geven,
geven, stootte
stootte
geschroefd
leken in de stilte. Om
tot gruis.
gruis.
de glooiende
glooiende kolen
kolen tot
hij met den pook de
in haar
haar
niet dadelijk
dadelijk woorden.
woorden. Een
Een wrevel
wrçvel bleef
bleef in
Ook Minne vond niet
Altijd datzelfde
datzelfde verwijt!
verwijt! Nell
Nell had
had haar
haarzoo
zoogegenabranden. Zwak....
Zwak •••• Altijd
Dolf. Ze
Ze herhaalde
herhaalde koppig:
koppig:
noemd, en vroeger al, Dolf.
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-— Ik
Ik kan
kan niet
niethouden
houdenvan
vanwat
watleelij
leelijk
of van
van wat
wat triestig
triestigis.
is.Zie,
Zie,dat
dat
k of
dapr,
doet me
me pijn?
pijn?
daar, het doet
naar beneden in de Crescent.
zijn
Ze wees
wees naar
Crescent. Een
Een Schot
Schot stond
stond er
erininzijn
eigenaardige kleeding
kleeding en
en bespeelde
eigenaardige
bespeelde een
een doedelzak.
doedelzak. De
Dedreinerige
dreinerige
erlangs
langsaf
afals
als
klanken stuitten
tegen de
de stugge
stugge huizenwanden,
huizenwanden,dropen
dropener
stuitten tegen
den neerslag van de nevel, die geleidelijk zich
de scheschezich mengde
mengde met de
ofniet
niet een
een geldstuk
geldstuk
mering. Zijn oogen zochten de
de stomme vensters,
vensters, of
zou neer
kletteren op de
de steenen....
steenen •••• Mistroostig
Mistroostigsukkelde
sukkeldehij
hijverder
verderinin
neerkletteren
zijn potsierlijk
rokje, opnieuw,
opnieuw, van
van den
den over
overkant,
jammerden de
de naarnaarpotsierlijk rokje,
kant, jammerden
geestige
klanken.
geestige klanken.
Londen voor
voor mij,
mij, zei
zei Minne
Minné moedeloos. Pijn en schaamte
schaamte
- Dat is Londen
schijnt
is het voor mij. Als ik uit ga en gelukkig wil zijn omdat de zon schijnt
en ik leef, —
- dan
danstaat
staatdaar
daarwaar
waàrikikkijk
kij kde
deeindelooze
eindeloozerij
rijvan
vanongeongehun borden
bordenmet
metonooglijke
onooglijke
lukkigen, van mismaakten en zieken, met
met hun
koopwaar om den hals, Nell en ik geven wat we missen kunnen, maar
maar
Ik heb
heb dezen
dezen winter,
winter,als
we uit den schouwburg
schouwburg
genieten kan ik niet. Ik
als we
kwamen, 's nachts, oude vrouwen
vrouwen zien
zien zitten
zitten slapen
slapen op
opstraat
straattegen
tegen
portiek, haar
haar handen
handen in
in de
de mouwen
mouwen van haar dunne
dunne
een muur, in een portiek,
iedereen, liepen
liepen daar
daar langs
langs of
of het
het zoo
zoo hoorde.
hoorde. Een
Een
mantels. En wij, en iedereen,
lantaarn zoo
zoo een
een arm
arm oud
oud schepsel
schepsel
keer zag ik een schilder onder een lantaarn
schetsen. Hij was
was jong en knap,
knap, aan
aan zijn
zijn oogen
oogen zag
zag ik
ik dat
dat hij
hij dacht
dachtals
als
Enweet
weetje,
je,
dit enkel
enkel een
een merkwaardig
merkwaardig levensmoment
levensmoment achtte!
achtte! En
jij, en dit
Koen, soms....
soms ....
Haar stem daalde, onwillekeurig
onwjUekeurig boog ze zich naar hem
hem over.
over.
- Soms denk
ik, dat
datdeze
dezepijn
pijnvan
vanmij
mijzelve
zelveook
ookeigenlij
eigenlijk
medenk ik,
k geen medelijden is, maar enkel angst, een
een zelfzuchtige
zelfzuchtige vrees
vrees mogelijk
mogelijk zoo te
te
steken en
en ieder
ieder loopt
loopt voorvoorkunnen verworden
verworden als
als zij....
zij •••• Je hand uit te steken
bij. Niet
Niet te
te weten
weten waar
waar je
je 's naèhts
nachts slapen zult ••••
Ze
rilde; bij
bij het
hetlicht
lichtvan
vanhet
hetvuur
vuurzag
zagKoen
Koenhoe
hoehaar
haaroogen
oogen
Ze rilde;
groot
van ontzetting
ontzetting stonden
stonden in
in haar
haarbleek
bleekgezicht.
gezicht.Verwonderd
Verwonderd
groot van
suste hij:
-— Kind
dat je
je bent,
bent,waarom
waarommaak
maakjejejejevan
vanstreek?
streek? Jij hebt nu eenKind dat
Dolfissterk,
sterk,hij
hijzal
zal
maal het privelege van zwak te
te mogen
mogenwezen....
wezen .•.•Dolfis
je beschesmen.
Minne lachte
lachte schril.
schril. Een
Eenseconde
secondeworstelde
worstelde ze
zetegen
tegende
deverzoeverzoeéën
king
hem te
.... Haar
king het
het hem
te vestellen
vestellen....
Haartrots
trotsnam
namde
de overhand.
overhand. In
In an
teug dronk
dronk ze
ze haar koud
koudgeworden
geworden thee.
thee.
kers praten.
- Ja, ik ben
ben dwaas!
dwaas! Laten
Laten we
we over
over wat
wat vroolij
vroolijkers
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XVII.
XVII
,

In de dagen
dagen die volgden bezocht Minne Koen
Koen niet
niet meer.
meer. Doch
na
Doch na
een onverwacht bezoek
bezoek van hem
hem aan
aande
deArchers,
Archers, werd
werd het
het een
een gewoongewoonte dat hij zondag's naar Hampstead kwam. Bij slecht weer
weer bleven
bleven ze
ze
thuis, op mooie dagen trokken ze er vroeg op uit, om
om zoo
zoo lang
lang mogemogelij kbuiten
buiten te
te kunnen wezen.
lijk
De lente bloeide open
open als
als een wilde
wilde roos,
roos, zoo
zoo teer
teer en puur
puur en plotplotseling. Na de eerste
eerste lauwe
lauwe regenbuien
regenbuien sproot alles uit,
uit, het
het waasde
waasde iilijllangs de
de boomenkruinen,
boomenkruinen, de heesters en heggen vertoonden
groen langs
vertoonden een
een
weelde van knoppen
knoppen waartegen
waartegen het gras
gras wat
wat versleten
versleten afstak.
afstak. Dan,
Dan,
overdadig, bloesemden alle de amandelboomen
k, en alsof ze
overdadig,
amandelboomen te gelij
gelijk,
enkel wachtten
wachtten op een voorbeeld
voorbeeld om ook
ook te
tebeginnen,
beginnen,bepoeierden
bepoeierden
zich in
één
nacht
de
stekelige
meidoornstruiken
in
de
parken
111
stekelIge meidoornstruIken 111 de parken met
met het
het
witte stuifsel, dat
dat geurde
geurde in
in de
de zon.
zon.Waarlijk,
Waarlijk, er
erontbrak
ontbrak niet
nietanders
anders
dan een zomersche
dan
zomersche menschheid!
menschheid!
En ze kwamen, de Londensche
Londenschemeisjes.
meisjes.Al
Aldraaide
draaidenog
nogde
dewind
windniet
niet
k. In
zuid, ze
ze betoonden
betoondenzich
zichniet
nietkouwelij
kouwelijk.
Inhaar
haar lichte
lichte kleeren
kleerenleken
lekenze
ze
zelve vreemde en sierlijke
sierlij ke bloemen tusschen
tusschen de
de lenteprilheid,
lenteprilheid,hetdeed
hetdeed
prettig aan er naar
genaar te
te kij
kijken,
ken,als
alszou
zounu
nualalhet
hetoude,
oude, het
het stoffige
stoffige en gzbruikte met den winter
winter hebben
hebben afgedaan,
afgedaan, en
en iedereen
iedereenfrisch
frischen
ennieuw
nieuw
zijn herboren!
Minne onderging
onderging een
een dergelijke
dergelîj ke gewaarwording,
gew;larwording, terwijl
terwijl ze
ze naast
naast
Koen, en met
metNell
en Jack
Jack door
door de
de zonnige
zonnige straten
stratenliep
liepnaar
naar de
de motormotorKoen,
Nell en
Richmond. Ze
Ze voelde
voeldezich
zichjong
jongen
énsoepel
soepelininhaar
haarvoorjaarsvoorjaarsbus voor Richmond.
.... Ze zette de
de
pakje, vaag dacht
dacht ze er
er over,
over, hoe hij
hij haar
haarzóó
zóóvinden
vinden zou
zou....
tanden op elkaar, ze nam zich voor zich niet den
den dag
dag te
te laten
laten vertroevertroeging.... Dolf
Dolfwas
wasver,
ver,en
en
belen, door verleden noch door wat komen ging....
koestering van
van de
de zon,
zon,de
dekleurige
kleurige
dichtbij al het andere, Koen en de koestering
fleurige menschen, het
het zondagsche
zondagsche klokgebeier
klokgebeier in
in de hooge trillende
heden, het
hetoogenblik!
oogenblik!
blauwheid. Vandaag wou ze leven bij het heden,
Het werd een lange gouden dag, als een zeldzamen droom. De
De kruikruiHet
wuifden schaduwstrepen
schaduwstrepen van tak
takken
takjes over
over den
den open
open
nen wuifden
ken en takjes
tuingrond waar
waar ze
ze het
hetnoenmaal
noenmaal gebruikten,
gebruikten,ererkon
konniets
nietsheerlij
heerlijkers
tuingrond
kers
het blanke
blanke brood,
brood, de
deversche
verscheboter
boteren
endedefrischgroene
frischgroene
bestaan dan het
waterkers, die
beet op den
den tong.
tong. Traag
Traag en
enmetalig
metalig stroomde
stroomde het
het
waterkers,
die beet
tusschen de
de lage
lage oevers,
oevers, in
in de
debooten
bootenflirten
flirtende
deblonde
blonde
Theemswater tusschen
meIsjes met de sportboys, of
of ze
ze den
den ganschen
ga.nschen winter
w111ter bier
hier niet
nietwaren
waren
meisjes
weg geweest.
geweest.
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Nell en
en Koen
Koen hadden
Nel!
hadden een
een tijdje
tijdjesamen
samenvooruitgeloopen,
vooruitgeloopen, terwijl
Minne achteraan kwam met Jack die uitgelaten zijn vacantie genoot. MineachtrkwmJdieutglanzjvceot.
dwaas verhaal van hem, bleef
bleef Nell
NeIl staan wachwachMaar midden in een dwaas
pratend voerde
voerde ze
ze hem
hem mee....
mee ••.• Minne,
Minne, volvolten, ze wenkte Jack, druk pratend
gend met
om haar
haar zuster's
zuster's
met Koen,
Koen, kon
kon een
een glimlach
glimlach niet
niet onderdrukken
onderdrukken om
waakzaamheid. De
De ruil mishaagde
mishaagde haar
haar niet. Het was
was rustig, niet
niet alalwaakzaamheid.
door te hoeven luisteren en lachen, waar hij weinig sprak, kalm
kalm naast
naast
gaande met
met toch dat air van toewijding dat prettig aandeed. Dolf
Dolf
haar gaande
had haar vaak
vaak doodelij
doode1ij k vermoeid door zijn vlugge
vlugge stappen,
stappen, onafgeonafgeonaangenaam,hebroken sprekend
sprekend over
overzijn
zijnwerk,
werk,een
eentetekiezen
kiezentitel,
titel,onaangenaamheonwillekeurig. Als iets veraf en ononden met uitgevers,
uitgevers, vergeleek
vergeleek ze onwillekeurig.
zegbaar afmattends
afmattends lagen
lagen in haar herinneren
zegbaar
herinneren die
die wandelingen
wandelingen met
met
hem,
waarvan ze
meestal beiden geirriteerd
geirriteerd terugkeerden.
terugkeerden. Dubbel
Dubbel
hem, waarvan
ze meestal
goeddoend doorvoelde
goeddoend
doorvoelde ze thans
thans dit
ditvoortgaan
voortgaan langs
langs de
defluweelige
fluweelige
graslanen, met ronddm,
rondàm, overal,
overal, de
de zoete
zoete meidoorngeur.
meidoorngeur •Het
Hetwekte
wekteeen
een
in haar
haarop
opvoor
voorKoen,
Koen,ze
zebeloofde,
beloofde,in
ineen
eenbehoefte
behoefte
zachte genegenheid
genegenheid in
hem iets vriendelijks te zeggen:
zeggen:
zoek je
je weer
weer eens
eens gauw
gauw op....
op ....
-— Ik zoek
-— Ja, doe dat, zei hij hartelijk.
hartelijk.
bood haar
haar zijn
zijn arm,
arm, waar
waar ze
ze struikelde
struikeldeover
overeen
eenoneffenheid,
oneffenheid,
Hij bood
dan bleven ze
spreken er
4e zoo voortgaan. Alsof het spreken
er gemakkelijker
gemakkelijkerdoor
door
viel, begon hij
praten van
van zijn
zijn plannen,
plannen, zijn
zijn verwachtingen,
verwachtingen, aarzeaarzeviel,
hij te praten
nu hij
hij de
deactes
actesbezat,
bezat,zijn
zijnvak
vakniet
niet
vrijuit: hoe
hoe hij,
hij, nu
lend eerst, later vrijuit:
ander, een
eengeestdoodend
geestdoodendbestaan
bestaanvan
vanlessen
lessen
wilde opvatten als ieder ander,
repeteeren. Studeeren
Studeerenwou
wouhij,
hij, altijd
altijd verder
verderstudeeren,
studeeren,schrijven
schrijveninin
en repeteeren.
tijdschriften,
tijdschriften, boeken
boeken uitgeven....!
uitgeven .... !
idee schudde
schudde Minne
Minne ruw
ruwuit
uithaar
haarbehagelij
behagelijke
stemming, het
het
Het idee
ke stemming,
drukproeven en
enstapels
stapelspapieren,
papieren,waar
waarniemand
niemand
wekte heugenis aan drukproeven
Enineens
ineensrees
reesdaarmee
daarmeeweer
Weerde
deneiging
neigingte
te spreken
spreken
raken mocht....
mocht ....En
aan raken
over haar
Koen
in vertrouwen
te nemen
.... Doch
ze wist
dieaanaanover
haarleed,
leed,
Koen
in vertrouwen
te Doch
ze wist
die
voeling
voeling terug te dringen.
dringen.
namen het
het middagmaal
middagmaalinineen
eenlandelij
landelijke
gelegenheid,waar
waarveel
veel
Ze namen
ke gelegenheid,
luidruchtige bezoekers
bezoekers kampten
hmpten om het
het weinige
weinige slechte
slechte eten.
eten. Het
Het
luidruchtige
lange wachten werkte deprimeerend
deprimeerend op
op Jack's
Jack'shumeur,
humeur,alleen
alleende
destelsteldat er
erthuis
thuisgenoeg
genoegvoorraad
voorraadaanwezig
aanwezigwas
was voor
vooreen
een
lige verzekering, dat
vermochthem
hemeen
eenweinig
weinig op
op te
te wekken.
wekken.Toch
Tochwerd
werdde
de
stevig souper, vermocht
terugtocht aanmerkelij
aanmerkelijk
stiller ondernomen
ondernomendan
dande
deheenreis.
heenreis.
terugtocht
k stiller
Onder den
den zachtgroenen
zachtgroenenhemel
hemelstonden
stondendonker
donkerenenarmelij
armelijk-ijl
k-ijl nu
Onder
1enteboorncn op, de
de Theems
Theems glom
glom als
als gepolijst
gepolijst in
in den
denzwakken
zwakken
de lenteboornen

DE VROUW DIE WAGHTTE
WAGHTTE

375

maanglans.
twee volgden
volgden ze
ze het
hetsmalle
smalle zandige
zandige voetpad
voetpad
maanglans. Twee aan twee
langs het water, de kille lucht
lucht leek het
het meidoorn-aroom
meidoorn-aroomtetehebben
hebbengegedood, enkel dreef er om
om de
de reuk
reukvan
vanhet
hetwater,
water,een
eenvreemde
vreemdesterke
sterke
geur van vochtige aarde. Minne
Minne had
had opnieuw
opnieuwhaar
haararm
armgestoken
gestokendoor
door
dien van Koen, de kou
dunne kleeren,
kleeren,
kou van
van den
den avond
avond drong door haar dunne
En
ze duwde zich dicht
dicht tegen
tegen hem,
hem, vast
vast en
en warm
warmleefde
leefde hij
hij naast
naasthaar.
haar.En
ze vertelde het hem....
hem ••••
Ze vertelde het,
het, eenvoudig
eenvoudig en
en onopgesmukt,
onopgesmukt,zonder
zonderzichzelve
zichzelve tete
Het was
was weldadig,
weldadig, dat
dat hij
hij het
hetjuist
juistzoo
zoo
vernederen of vrij te pleiten.
pleiten. Het
Danstonstonopnam, niemand beschuldigde,
beschuldigde, voor
voor niemand
niemandpartij
partijkoos....
koos ••••Dan
ze zaten
zaten later
laterdicht
dicht
den ze al gevieren bij de halte van
van de
de motorbus;
motorbus; ze
opeengedrongen, terwijl de bus schokte door
opeengedrongen.
door het
het duister
duisteren
eneen
eenzwak
zwak
violet schijnsel'
schijnsel tegen den hemel
hemel aangaf waar de lichten
lichten van
van Londen
Londen
gloorden.
Bij Mornington
Crescentstapte
stapteKoen
Koenaf,
af,hij
hijhet
hetzich
zichniet
nietoverhalen.
overhalen.
Mornington Crescent
Minne wist zelve
zelve niet of het
het haar
haar speet.
speet. Achterover
Achterover geleund,
geleund, liet
liet ze
ze
indrukvan
van zuiver,
zuiver,
den dag aan haar geest voorbijgaan, ze behield een indruk
zorgeloos
luchteblauw op
op een
een
zorgeloos genoegen,
genoegen, als
als weerschijn
weerschijn van
van zon
zon en luchteblauw
flakkerend meervlak.
flakkerend
meervlak. Het gesprek
gesprek met
met Koen,
Koen,haar
haar bekentenis,
bekentenis,zeze
schaduwden er niet donkerder
donkerder dan
dan de
de plekken
plekkentusschen
tusschenhet
hetriet,
riet,waar
waar
hunkelken.
kelken.
de waterlelies koelte zoeken voor de smetteloosheid
smetteloosheid van
van hun
En toch zouden ze van nu af aan een band vormen tusschen
tusschen hem
hem en
en
haar
•••• Ze
Ze voelde
voelde dat
dat aan
aan komen.
komen.
haar....
Als het licht brandde
in de
de hall,
hall, snuffelde
snuffelde Nell
NeB de
de brieven
brievenna
na in
in den
den
brandde in
koperen
het tafeltje,
tafeltje, terwijl
terwijl Jack
Jack hongerig
hongerig naar
naar de
de eetkamer
eetkamer
koperen bak op het
liep. Minne
Minne draalde
draalde onverschillig,
onverschillig, gewend
gewend dat
dat er
er voor
voor haar
haar zelden
zeiden wat
wat
NeU tetehooren
hoorenzeggen:
zeggen:
kwam, het verwonderde haar,
haar, Nell
-— Hier, voor
voor jou,
jou, van
van Dolf!
Dolf!
Nu ze
ze den
den brief
brief aannam,
aannam, verwarde
verwarde haar
haar de
de eigen
eigen kalmte,
kalmte, of
ofhet
het
eigenlij
k van
wezen •••• Zonder ontroering bebeeigenlijk
van geen
geen belang meer zou wezen....
schouwde ze zijn onduidelij k handschrift,
haarvoornaam
voorna3mvoluit
voluitzooals
zooals
handschrift, haar
a).tijd deed: mevrouw Minne
Minne van
van Varijk.
Varijk.
hij altijd
Ze blikte mar
vaat: Nell,
NeU,die
diehaar
haarvragend
vragendaanzag,
aanzag,voor
voorhet
heteerst
eerstrees
rees
niet de neiging
neiging met
met zijn
zijn brief,
brief, als
als met
meteen
eenkostbaar
kostbaariets,
iets,de
deeenzaameenzaamheid van haar kamer
kamer te
te zoeken.Ze
zoeken. Ze zette
zettezich
zichop
opde
dehouten
houtengangbank,
gangbank,
scheurde het
het omslag
omslag open
open en
en ving
ving te
te lezen
lezen aan.
aan.
Als altijd kostte het schrift, hoe
hoe bekend
bekend ook,
ook, haar
haar eenige
eenige moeite het
het
te ontcijferen.
ontcijferen. De
De eerste
eerste twee
tweezijdjes
zijdjeswaren
warengeheel
geheelgevuld
gevuldover
overzijn
zijn
werk,
werk, waar hij
hij zich
zich op
op het
het oogenblik mee bezighield;
bezighield; wat hij voleindde;
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een
diende omgewerkt,
omgewerkt, stapels
stapels nieuw-uitgekomen
nieuw-uitgekomen boeken
boeken
een herdruk diende
wachtten ter beoordeeling. Op het
het derde
derde kantje,
kantje,bovenaan,
bovenaan, als
als bijna
bijna
herinnerd: dat
dathij
hij zooals
zooals ze hieruit
hieruit zou
zou opmaken
opmaken
vergeten en nog juist herinnerd:
overstelpt was
was van
van bezigheden,
bezigheden, er
er geen
geen dag kon uitbreken.
overstelpt
uitbreken. Wou
Wou ze
ze
deze week terugkomen,
dan hoopte
hoopte hij
hij dat
datde
dereis
reisalleen
alleengeen
geen bezwaar
bezwaar
terugkomen, dan
opleverde. Hij ontving graag vooruit bericht
bericht van
van den
den datum.
datum.
Minne reikte Nell het
het velletje
velletje over.
over. Ze
Ze zuchtte
zuchtte diep
diepvan
vanontspanontspanning, machtiger dan kleine
kleine grieven
grieven overheerschte
overheerschte het
het weten
weten dat
dateineinHet doorstroomde
doorstroomdehaar
haar
delijk
delij kalles
allesvoorbij
voorbijraakte,
raakte, ze
ze kon
konterugkeeren.
terugkeeren. Het
totde
devoetzolen,
voetzolen,alle
allede
denieuwe
nieuwe
als een warme tinteling van de kruin
kruin tot
ksheid, ze
dingen hier, die
die reeds
reeds oud
oudwerden
werdenininde
desleur
sleurvan
vandagelij
dagelijksheid,
ze
Sterken
alsverververgleden
vagen en verren achtergrond.
achtergrond. Sterk
vergleden naar
naar een
een vagen
en als
nieuwd rees daar
daar te
te voren
voren het
hethuis
huisover
overde
deweilanden,
weilanden,Dolf!
Dolf{
-— Dus je
je moogt
moogt terugkomen.
terugkomen.
NeU's
striemde als
als een
een slag. Ze reikte
reikte den
den brief
briefover
overtusschen
tusschen
Nell's toon striemde
duim en
en vinger
vinger als
als een
een walgelij
walgelijkk ding, ze herhaalde,
herhaalde, als
als vreesde
vreesde ze
ze te
te
doen misverstaan
misverstaan den hoon
hoon van
van haar
haar woorden:
woorden:
-— Dus je moogt terugkomen
terugkomen in
in je
je eigen
eigen huis!
huis!
Het bloed schoot Minne
Minne naar
naar de
dewangen,
wangen, ze
zezocht
zochtnaar
naarverweer,
verweer,
eenwreede
wreede
naar hatelijkheden die
die zouden
zouden kwetsen,
kwetsen, vernietigen....
vernietigen .•••InIneen
helderheid onderkende
onderkende ze
ze het
hetgelij
gelijkk van de andere.
andere. Haar
Haar drift
driftslonk
slonk
en meteen
meteen slonk
slonk haar
haal' vreugdige
vreugdige opwinding
opwinding als
alseen
eenkleur-laaiend
kleur-laaiend
enslap
slaphangt
hangtals
alseen
eenvod
vodbij
bijhet
hetliggen
liggenvan
vanden
den
vaandeltje dat
dat valt
valt en
vaandeltje
wind. Ze wist enkel te
te zeggen,
zeggen, treurig:
treul'ig:
- Waarom toch heb je
je zoo
zoo een
een hekel
hekelaan
aanhem?
hem?
Met verbazing
verbazing zag
zag Minne
Minnehoe
hoehaar
haaroogen
oogen
Nell antwoordde niet. Met
trek van
van pijn
pijn haar
haarmond
mondgenepen
genepenhield
hield. En opeens
verdoften, hoe een trek
Hetwas
wasangst,
angst,duldeduldezuster z66
zóó deed
deed zijn....
zijn •••• Het
bevroedde ze wat haar zuster
keer zoo
zoo zou
zou handelen.
handelen.
looze
boozeangst
angstdat
Oatook
ookhaar
haar man
man een
een of andere keer
gesteld.... kon
kon
Bleef toch aan het eind niet iedere vrouw daaraan bloot gesteld....
er niet
niet altijd
altijd een
een andere
andere komen
komen die
die jejeverdrong?
verdrong? Mannen,
Mannen,wat
watzijn
zijn
zóó aangestoken
aangestoken en
en gelij
gelijkk in vollen vlam. En
En
mannen? Stroovuren, z66
Nell bevreesd
bevreesd en
en haatte
haatteze
zeDolf,
Dolf,die
dieeen
eenslecht
slechtvoorvoordaarvoor was ook Nell
beeld aan jack
Jack gaf.
gaf.
bewoordingen wilde
wilde ze Nell
NeU haar
haar veronderstelling
veronderstellingals
alsvaste
vaste
In felle bewoordingen
ze zich,
zich, dat
dathet
hetnergens
nergenstoe
toediende
diende
toeslingeren, dan
dan bedacht
bedachtze
waarheid toeslingeren,
zuster nog
nog onzuiverder
onzuiverder te
te maken.
maken. Inplaats
Inplaats
het troebele geluk van haar zuster
van te verwijten
verwijten brak
brak . zzee uit in
in klachten:
klachten:
hij kan
kan niet
nietoverover- Altijd en eeuwig heeft hij het over dat werk,
werk, hij
,
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wijl hij
hij het
het zoo
zoo druk
druk heeft....
heeft •••• Begrijp
Begrijp dat
dat dan
dantoch!
toch! viel
viel ze
ze uit,
komen wijl
nu ze een flauwe
flauwe glimlach Nell's
NeWs mondhoeken
mondhoeken zag
zag krullen.
krullen.
Nell keek haar verwonderd
Nell
verwonderd aan.
aan.
-— Zeker kan ik me begrijpen
heeft, dat
dat verandert
verandert
begrijpen dat
dat hij
hij het druk heeft,
je plannen natuurlijk
natuurlij k wel
wel eens,
eens, ofschoon....
ofschoon.... ,
met
-— Nee,
Nee, dat verandert niets, riep Minne schril, in tegenspraak met
Al heeft
heeft hij
hij het nog zoo druk,
druk, dan
zichzelve. Al
dan moest
moest hij
hij me
me toch
toch komen
komen
halen, omdat hij het
het beloofde!
beloofde!
Haar stem sloeg over, eindigde in een snik. Nell voelde deernis met
haar, om wat haar
haar toescheen
toescheen als
als een
een vernedering.
vernedering.Ondanks
Ondankszichzelve
zichzelve
raadde ze:
tot hij
hij me
me kwam
kwam halen....
halen ••••
-— In jouw plaats ging ik niet, wachtte ik tot
-— En als hij
komt, wat
wat dan? Wat dan?
dan?
hij nu niet komt,
Ten einde
einde raad
raad schokte
schokte Nell
Nell de
deschouders.
schouders.Zwijgend
Zwijgendgingen
gingenze
ze
samen naar boven.
XVIII.
Het knaagde
knaagde en liet
liet niet
niet af.
af.
Het liet niet af, met den dag groeide het.
het. Waren
Waren het
het Nell's
Ne1l'swoorden,
woorden,
die haar hadden wakker
wakker geschud?
geschud? Of
Of was
was het
het al
al dien
dientijd
tijdeen
eenandere
andere
geweest
die duldzaam
duldzaam droeg en wachtte, en
geweest die
en had
had haar
haar ware
ware zelf
zelf ten
leste weer de
leste
de overhand
overhand genomen?
genomen?
er niet
nietover
overte
te denken,
denken,teteververniet. Ze
Ze dwong
dwong zich,
zich, er
Minne wist het niet.
richten
stond, deze
deze weinige
weinige dagen:
dagen: koffers
koffers inpakken,
inpakken,
richten wat haar te doen stond,
van allerlei diende er nog
nog gekocht
gekocht in
in stad,
stad,met
metNell
Nellmoest
moestzezegaan
gaanafafscheid nemen van bekenden.Ook
bekenden. OokKoen
Koenbleef
bleefze
zeeen
eenbezoek
bezoekschuldig...
schuldig ...
Het schoot niet op. Middagen
Middagen vertreuzelde
vertreuzeldeze
ze in
in haar
haar kleine
kleine kamer,
kamer,
te midden van open laden en
en kasten.
kasten. He
De lentezon toonde verlokkelijk
het
pronkte toch
toch het
de rossige takjes aan den knoestigen appelboom, hoe pronkte
verweerde grasveldje zoo frisch en
en iong?
jong? Bloothoofds
Bloothoofds harkte
harktede
deoude
oude
haar bemerkte
bemerkte aan
aan het
hetvenster
vensterriep
riephij
hij haar
haariets
iets
man de paadjes; nu hij haar
verstond niet
nietwat,
wat, ze
ze lachte
lachte maar,
maar,
toe met zijn goedige bromstem. Ze verstond
baastig
l1aastig trad ze
ze achteruit.
achteruit.
stapeltje na
na stapelstapelVan den schoorsteenmantel nam ze de boeken, stapeltje
in de
de koffer.
koffer.Het
Hetdeeltje
deeltjevan
vande
deMaupassant
Maupassanthield.
hield
tje legde ze onder in
.ze lang in de hand, scherp
scherp stond
stond ineens
ineens voor
voor haar
haar op
op dien
dien herfstmidherfstmidze
hutenenwegging,
wt.gging,
dag dat hij
hij haar
haar aan
aan boord
boord bracht,
bracht, haar
haar kuste
kusteininde
dehut
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naar die andere.
andere. Zij,
Zij, ze
~e had
had niet
niet anders
andersgedaan
gedaandan
dansnikken
snikkenenenhuik.,n,
huilen,
dan heengaan en wachten. Nu mocht
mocht ze
ze terugkomen....
terugkomen •••.
Met een bons smeet
smeet ze
ze het
het boek
boek tusschen
tusschende
deanderen.
anderen. Ze
Ze hackle::
hadder.;
wel lang
lang werk
werk gehad, daarginds, om het eens
weI
eens te
te worden.
worden. Het
Hetvici
vlotte
-tei.nzijn
zijnwerk.
werk. Eens
zeker minder goed,
goed, hij
hij verdiepte
verdiepte zich
zich alal weer
weerin
Ems op
een middag, na een oneenigheid misschien, zot
zoudie
dievrouw
vrouwhebben
hebben g'~
zegd: god ja, laat
•••• En
En zij,
zij, dankbaar,
dankbaar, pakte
pakte 111.':
laat haar
haar maar terugkomen
terugkomen....
haar koffers en kwam
kwam naar
naar huis!
huis!
~ich
Minne drukte
drukte de
de handen
handentegen
tegen de
de kloppende
kloppendeslapen,
slapen,ze
ze kende
kendeziciizelve niet meer. Een
Een vreemd
vreemdfel
fel gevoel,
gevoel, als
als van
van een
een dorst,
dorst,een
eenonleschonleschbaar begeeren, leek haar
haar aderen
aderen te
te verdrogen.
verdrogen.
Waarom
ineens zoo
zoo duldeloos, zoo niet te
te dragen
dragen verneverneWaarom werd dit ineens
al deze
deze maanden
maandentegemoet
tegemoetzag,
zag, zelfs
zelfs hunhunderend, terwijl ze hèt
het toch
toch al
kerde naar
naar deze
deze oplossing....?
oplossing ••••?
schreeuNee-nee, niet zóó!
zoo! Ze wou het zichzelve wel in het gezicht schreouwen. Als hij naast haar had geleefd in deze kamer, met
met haar
haar omgegaan
door deze vreemde stad, waar niemand wist van haar verbanning, als dorezvmsta,wrniedvharbnig,
ze hem, van uit de hoogte van haar zelfverloochening had vergiffeniszehm,vanuitdoghrzelfvcnigadrfes
geweten
wachkunnen
schenken!Doch
Dochniet
nietwaar
waarhijhij
thuis
bleef,
kunnen schenken!
thuis
bleef,
welwel
geweten
Nivach-tend achter
achter zijn
zijn schrijftafel
schrijftafel op
op nader
nader bericht
berichtvan
vanhaar
haararmzalige
armzalige
komst.
De overhoop gehaalde kamer werd
werd haar
haar te
te benauwd.
benauwd.Ze
Zezette
zetteeen
een
hoed op, ordende haar
haar door het
het pakken
pakken gekreukte
gekreukte kleeren.
kleeren. Zoetjes,
Zoetjes,
ze de
de trappen
trappenaf,
af,trok
trokde
de
om niet door Nell
Nell te
te worden
worden gehoord,
gehoord, sloop
sloop ze
voordeur behoedzaam achter zich
zich toe.
toe.
ten einde,
einde, en
en een
eenvolgende,
volgende, weer
weer een
een volvolHaastig liep ze de straat ten
met
schuwe
gende. Vermoeidheid
Vermoeidheid deed
deed haar
haar ten
tenslotte
slottelangzamer
langzamer gaan, met schuwe
oogen mat ze de voorbijgangers. Die
Die allen
allen, kenden hun
hun doel,
doel, doch zij,
waar moest ze heen? Het
Het kwam
kwam er
er niet
niet op
opaan,
aan,drong
drongze
zezichzelve
zichzelveop,
0p,
àl1es
dan te
te zijn
zijn overgeleverd
overgeleverdaan
aan die
die kwelgedachten.
kwelgedachten.
alles beter dan
De laatste straat mondde uit in een
een parkje.
parkje. De
De warme
warme lucht
lucht trilde
trilde
er boven bloeiende heesters, kinderen
kinderen stoeiden
stoeiden op
op het
het gras,
gras, hun
hunonongedekte hoofdjes goud-schitterend
goud-schitterendininde
dezon.
zon.Minne
Minnebleef
bleefstaan
staanom
omzeze
gade
slaan, onverhoeds
onverhoeds bekroop
bekroop haar
haar een
eenvermoeden,
vermoeden, hoe
hoealles
alles
gade te slaan,
kind gehad
gehad hadden....
hadden ••.•Ze
Zeweerde
weerde
anders zou zijn geweest,
geweest, als ze een kind
'Voor de oogen van haar geest: Dolf
Dolf
het beeld, telkens gleed het terug
terug voor
buur kleintjes aan
aan zijn
zijn armen
armen en
en
's middags
middags thuiskomend,
thuiskomend, joelende
joelende buurkleintjes
hangend aan zijn
zijn wijde
wijde jas.
jas.
Waar de huizen dichter
dichter samendrongen,
samendrongen, in
in de
de nauwere
nauwere straten
stratenhet
het
,
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rellend genii
te einden scheen, vertraagde
gerij niet te.einden
vertraagde opnieuw
opnieuwaarzeling
aarzeling haar
haar
na, hij
hij tot
totaan
aande
de
Besluiteloos tuurde ze een gearmd paar na,
schreden. Besluiteloos
zijeen
eenranke
rankevolksrneid,
volksmeid,roodharig
roodharig
bra uwen gedoken
gedoken in zijn
zijn pet,
pet,zij
brauwen
den zwart-strooien
zwart-strooien matelot-hoed.
matelot-hoed. Naar
NaarKoen!
Koen!Het
Hetdoorflitste
doorflitste
onder den
haar eensklaps,
glimlachte van verlichting.
verlichting. Dorn
Dom dat
dat ze
ze daar
daarniet
niet
eensklaps, ze glimlachte
kwam.
eerder op kwam.
ze aan.
aan. Waarlijk,
Waarlijk,de
delente
lentewas
wastekort
tekortgeschogeschoVeerkrachtiger stapte
stapte ze
Veerkrachtiger
ten tegenover
kje zag
tegenover Mornington
Mornington Crescent,
Crescent, het par
parkje
zag er
er nog
nog even
even
somber en kerkhofachtig
kerkhofachtig uit, de
de schaarsche
schaarsche bloemen
bloemen die er prijkten
prijkten
leken te bloeien op een graf. Meneer niet
niet thuis,
thuis, verklaarde
verklaarde het
hetslonslonzige dienstmeisje;
dienstmeisje; Het dichtklappen
dichtklappen van
van de
de zware
zware deur
,.deur dreunde
dreunde
zige
Minne na in de ooren.
talmen. Een
Een dichtbije
dichtbijeklok
klokbegon
begon
Als verbijsterd bleef ze minuten talmen.
slagen: een-twee-drie-vier.
een-twee:-drie-vier.Vier
Vieruur!
uur!Ze
Zediende
diende
te spelen, ze telde de slagen:
terugtocht te
te aanvaarden,
aanvaarden, Nell
Nell zou
zou zich
zich ongerust
ongerustmaken.
maken.
den terugtocht
Werktuigelijk liep
liep ze
ze voort. Doch als
als een
een looden
looden last,
last, viel
viel na
nade
de
Werktuigelijk
eerste passen de vraag op haar:
haar:
En wat
wat dan?
dan?
Ze antwoordde zichzelve,
zichzelve, als
als in bevreemding:
bevreemding:
Wel, koffers afpakken en
en sluiten,
sluiten, opdat
opdatze
zemorgenmiddag
morgenmiddaggehaald
gehaald
ze vertrok.
vertrok. Vanmiddag,
Vanmiddag, van
van
konden worden voor de boot
boot waarmee
waarmee ze
kantoor, had Jack
Jack geseind
geseind naar
naar Holland....
Holland ....
En wat dan? herhaalde koppig
koppig de
de stem.
stem.
Ze rilde van een plotselinge afkeer. Het kon
kon immers
immers niet,
niet, zóó
zóó wou
wou
ze niet terug met
met dien
dien machteloozen
machteloozen wrok.
wrok. Wat
Watmoest
moester
erworden
wordenvan
van
hun samenleven! Oneindig beter, hier te blijven tot dat veranderde,
veranderde, en
en
anders liever nooit meer terug
terug te
te keeren!
keeren!
vinden,
Ze hief het hoofd hooger, verwonderd
verwonderd zichzelve zoo ster
sterkk te vinden,
waar
broeiend een
een wanwanwaar ze
ze louter zwakheid verwachtte, met diep-in broeiend
trouwen aan die kracht....
kracht ....
ze Nell
N ell koel
koel en
en karig
karig van woorden,
woorden, of
of er
er uit
uit de
de woordenwoordenThuis trof
trof ze
wisseling
wrevel achterbleef.
achterbleef. Jack
Jack zat
zaterer
wisseling van
van den vorigen avond een wrevel
En
plotook al, hij
vertelde
opgewekt,
dat
het
telegram
er
wezen
kon.
hij vertelde
telegram er wezen kon. En plotseling
te beseffen,
beseffen, hoe
hoe voor
voor beiden haar vertrek
vertrek een
een
seling meende
meende Minne te
opluchting
deze aldoor
aldoor gerekte
gerekte logeerpartij,
logeerpartij,waar
waar
opluchting beteekendc,
beteekencle, na
na deze
ze zelfzuchtig
zelfzuchtig zich
veelhad
hadverdiept
verdieptinindedeeigen
eigenbeslornmebeslommezich al tete veel
ringen
.... Het schokte
schokte haar
haarpas
pasverworven
verworvenfierheid,
fierheid,verontschulverontschulringen....
digend, deelde ze
ze mee,
mee, dat
dat ze
ze afscheid
afscheid van
van Koen
Koen had
hadwillen
willen nemen,
nemen,
hem niet trof.
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- Dus ga ik vanavond nog maar even, besloot ze
~e kleintjes, blij een
~itten tegenover die strakke geÛchten.
aanleiding te vinden niet
niet te
te zitten
gezichten.
zei effen haar zuster.
-— Zooals je wilt, ~ei

XIX.
In den avond, als
als Minne
Minnehet
he.thuis
huisbereikte
bereiktewaar
waarKoen
Koenzijn
zijnkamers
kamers
schemerlamp door de
de venvenhad, zag ze aan het gedempte licht van de schemerlamp
waarvoor hij
hij zelden
zelden de
de gordijnen
gordijnen zakken
zakken liet, dat hij thuis was.
sters, waarvoor
was.
Een vreugdigheid brandde in haar
haar op, ineens begreep
begreep ze,
ze, hoe
hoe een
eenteteniet te
te treffen.
treffen.
leurstelling het ~ou
zou zijn geweest hem niet
leurstelling
De kamer
kamer toonde
toonde nog
nog grooter
grooter dan
dan 's winters, nu niet
niet het
hethaardje
haardje'
zijn gezellig rood schijnsel verstraalde,
verstraaide, en het meerendeel der kieurikleurige kussens verhuisden
verhuisden van
vanden
den vloer
vloer naar
naar de
de vensternissen.
vensternissen.
Door het open
open raam
raam dreven als op de
de zwoelte
zwoeltedie
dieer
erbinnenzelfde,
binnenzelfde.
de verwijderde
verwijderde straatgeluiden
straatgeluiden aan.
aan.
zedat
dathij
hij herinnerde,
herinnerde,dat
dat
Aan een verlegenheid in zijn
zijn oogen
oogen wist
wist ze
hij
Theems.
hij aan
aan haar
haar had
had gedacht
gedacht sinds
sinds die avondwandeling langs de Theems.
He~
haar bekentenis te hebben
hebben vertroebeld
vertroebeld zijn
zijn
Het amuseerde haar, met haar
gemakkelijke
goedkoope opvatting
opvattingvan
vaneen
eenhuwelijksm,oraai,
huwelijksmoraal die
die
gemakkelijke en goedkoope
ze voelde
voelde zich
zicheensklaps
eensklaps tegenover
tegenover hem
hem de
deoudere
oudere
hij
kende, ze
hij niet kende,
vrouw, de oudere
oudere in
in ervaring vooral.
vooral.Het
Het schonk
schonk haar
haar een
een evenwichtigevenwichtigze ten
ten volle
volle
heid, waarnaar
waarnaar ze
ze vergeefs
vergeefs de laatste dagen trachtte en die ze
inde
devensternis
vensternis
genoot. Ze wierp haar
haar hoed op een stoel en
en liet
liet zich
zich in
zakken, ze maakte
maakte plaats voor hem:
hem:
ikjejenieuws!
nieuws!
- Kom naast me zitten,
zitten, dan
dan vertel
vertel ik
hij aan
aan haar
haar verzoek.
verzoek.
Glimlachend voldeed
voldeed hij
ze beiden,
beiden,naar
naar buiten
buitenstarend
starend in
in het
hetduister.
duister-.
Een oogenblik
zwegen ze
oogenblik zwegen
in het
hetvoorjaar
voorjaar was
was de
de avond
avond bizonder
bizonder zoel,
zoel, zonder
Voor
Voor zoo vroeg in
maan- of sterrenschijn welfde
welfde de
de hemel boven de crescent,
crescent, met
met lange
tusschenpoo~en doorschoot
flikkering van
van violet
violet het
hetfluflutusschenpoozen
doorschoot een snelle flikkering
weelen zwart boven
boven de
de verre
verre daken,
daken, als
als het
het lichten
lichtenvan
vaneen
eenvuurtoren.
vuurtoren.
Dan zei Minne,
Minne, en
en zag
zag hem
hem recht
recht aan:
aan:
naar Holland.
- Morgen vertrek ik naar
ze het
hetop.
op.En
Enwijl
wijlhij
hijzwijgen
zwijgen
Hij schrikte; met voldoening
voldoening merkte
merkte ze
deoogen
oogenneergeslagen,
neergeslagen, liet
lietzezehaar
haarblikken
blikkenonweerhoudend
onweerhoudend
bleef, de
rusten op zijn gezicht,
gezicht, zijn
zijn verstandig
verstandig voorhoofd,
voorhoofd, den
denjongensachtijongensachtihaar, dat ze
ze hem
hem niet
nieteerder
eerder
gen mond. Een
Een spijt
spijt woelde
woelde daarbij
daarbij in haar,
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hier ontmoette, niet eerder hem in vertrouwen had kunnen nemen, of
of
zijtb...
het wachten dan
dan minder
minder zwaar
zwaar zou
zou gevallen
gevallen ZijlL
...
--- Je
Jeman
mankomt
komtjejehalen?
halen?
Aan den toon van zijn vraag
Aan
vraag hoorde
hoorde ze, dat
dat hij
hij het
het antwoord
antwoord bebenikte ontkennend.
ontkennend.
vroedde, ze nikte
--- Hij
Hij heeft
heeft het
het te
te druk.
druk.
Wrevelig
hoe alal dit
ditsimpele
simpelezinnetje
zinnetjehaar
haarevenwicht
evenwicht
Wrevelig voelde
voelde ze, hoe
dreigde te verstoren, een
een drift deed haar hart rapper slaan. Dwaas
Dwaas leek
haar hun zitten in de vensterills, de holle kamer voor hen uit als deharunzitedvsr,holekamvrnuitlsde
De schemerlamp
schemerlamp op
opde
deschrijftafel
schrijftafelwierp
wierp
wachtzaal
wachtzaal van
van een station. De
vanonder de
de roodpapieren
vanonder
rood papieren kap
kap warmen
warmen schijn over
over de
de schaarsche
schaarsche
meubelen,
het gordijn
gordijn waarachter
waarachter zijn bed stond.
stond. Het
Hetgrove
grovetheegerei,
theegerei,
meubelen, het
nu op een
een tafeltje
tafeltje geschikt, gaf
gaf toch
toch iets
iets huiselijks.
huiselijks.
-— Zul je me missen?
missen?
Minne vroeg het zonder
zonder behaagzucht.
behaagzucht. Als hij
hij zwijgend
zwijgend de
de oogen
oogen
naar
haar hand
naar haar
haar opsloeg,
opsloeg, berouwde
berouwde haar
haar de
de vraag.
vraag. Ze
Ze lei haar
hand op de
zijne, stil naast haar op de kussens,
kussens, koel
koel verwonderd
verwonderdzon
zonze:
ze:houdt
houdthij
hij
me....?
••••? Haar blikken streken opnieuw langs
langs zijn
zijn gebogen
gebogen hoofd,
hoofd,
van me
dan
kamer rond
rond langs
langs alle
alle de
de bekende
bekendedingen,
dingen,waartusschen
waartusschenhij
hij
dan de kamer
leefde,
waarin een deel van zijn bestaan
bestaan besloten
besloten lag.
lag. En
En onverwachts,
onverwachts,
leefde, waarin
in haar
haar de
de begeerte
begeerte zich
zich door
door dezen
dezen jongen
jongen te
te
één fel moment,
moment, rees
rees in
wreken op den
den smaad,
smaad, haar
haar door den
den ander aangedaan, te
te kunnen
kunnenververgeven om eigen schuldbesef.
schuldbesef. zóó
Zóóheftig
heftigdoorbeefde
doorbeefdehet
hethaar,
haar,dat
datalles
alles
ertegen wegzonk, haar
haar gansche
gansche zijn zich trillend scheen op
op te
te lossen
lossen
roerde zich niet, ze
ze wist
wist niet
niet anders
anders dan
dan
in dat wraakverlangen....
wraakverlangen •••• Ze roerde
••••
naast haar
hare brandde
haar zijn
zijn hand, 'Yaarop
waarop de hare
brandde....
Een gerucht schokte
haar op, verwezen
verwezen wendde
wendde ze
ze zich
zichnaar
naar buiten:
buiten:
schokte haar
koel en gestadig sproeide uit
uit den
den floersigen
floersigen hemel
hemelde
devoorjaarsregen
voorjaarsregen
neer,
de heesters
heesters van
van het
het parkje,
parkje, de
de steenen,
steenen, op
op het
het
neer, het suizelde op de
breede
kozijn achter
scheen vervuld
vervuld van
van den
den ruiruibreede kozijn
achter hen,
hen, heel de lucht scheen
zediep
diepopademde
opademdede
desmachtende
smachtendegeuren
geuren
schenden
regenval. En
Enterwijl
terwijlze
schenden regenval.
gevoedie van overal
overal opstegen,
opstegen, meende ze plotseling zuiver de eigen gevoede radeloozen
radeloozen drang
drang naar
naar koestering,
koestering, naar
naar ververlens te onderkennen,
onder ken1].en, de
troeteling, een tot lafheid leidende angst
angst voor
voor het
het leven,
leven, die
die haar
haar bebescherming
eenschuilplaats
schuilplaats deden
deden zoeken
zoekenbij
bij den
densterkere,
sterkere, den
den
scherming en een
•••• Het
Het duizelde
duizelde haar,
haar, in
in een
eenmarteling
marteling van
van schaamte
schaamte ontrok
ontrok ze
ze
man
man....
haar hand aan
fluisterde ze:
haar
aan de zijne, heesch fluisterde
moet gaan.
gaan.
- Ik moet
Hij bracht haar
haar naar
motor bus, gedwongen
gedwongen namen
namen ze afscheid.
naar de motorbus,
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rit door
door de
de avondstad
avondstad bleef
bleefze
ze moeizaam
moeizaam rondtasten
rondtasten in
inde
de
Heel dien rit
çhaos
zonder
tot
een
uitkomst
kunnen
geraken.
van
haar
gevoelens,
uitkomst
te
kunnen
geraken.
chaos
ze het
het elektrisch
elektrisch licht
licht branden,
branden,met
met
Thuis, op
op haar
haar slaapkamer,
slaapkamer, liet
liet ze
Thuis,
wakkere oogen lag ze rond
rond te
te kij
kij ken. Het
Het zien
zien der
dergepakte
gepaktekoffers,
koffers,op
op
elkaar gestapeld
gestapeld tegen
wand, deed
deed haar
haarhart
hartsamenkrimpen;
samenkrimpen;
elkaar
tegen den wand,
inhet
heteigen
eigen
tijd op
op de
de boot,
boot, overmorgen
overmorgen bij
bij hem,
hem, in
morgenavond dezen tijd
••••
Ze
probeerde
zich
voor
te
stellen,
hoe
het
er
precies
uitzag,
thuis
thuis.... Ze probeerde zich voor te stellen, hoe het er precies uitzag,
Aldoor was
was het
hetDolf
Dolf
aan de
de overzij....
overzij •••• Aldoor
hoe de weilanden dommelden aan
beenen~met
metzijn
zijn
die zich er tusschen
tusschen drong,
drong, kloek
kloek op
opzijn
zijnstevige
stevige beenen,
breede schouders, zijn goedigen
goedigen spottenden kop.
kop. Het
Het verwarde
verwarde haar
haar
tot ze er
er gloeiend
gloeiend van
van bloosde,
bloosde, bitter
bitterzei
zei ze zich:
ik tete zwak.
zwak.
- Zelfs tot haten ben
ben ik
Als
ging uitdoen,
uitdoen, talmde
talmde ze
ze een
een wijle
wijle voor
voor het
het open
open
Als ze
ze het licht ging
raam. De lauwe wind ritselde voorzichtig in de jonge wingerdranken,
wingerdranken,
de regen had opgehouden,
opgehouden,een
eenalleene
alleene ster
sterfonkelde
fonkeldeininecn
ecndiep-zwart
diep-zwart
tusschen de
de wolken.
wolken.Het
Hetbeloofde
beloofdeeen
eenmooie
mooie overtocht,
overtocht,morgen!
morgen!
plekje tusschen
ze hem
hemverwachtte,
verwachtte,ze
ze drukte
druktehet
het
Ze dacht aan dien stormnacht,
stormnacht, toen
toen ze
het nooit
nooit weer
weer het
het oude
oude
gezicht in de kussens, wanhopig wist ze, dat het
worden
kon.
worden kon.

xx
XX
Eindelijk stoomde de kleine Londenboot
Londenboot de
de Maas
Maas op.
op.
Vanafhet'dek
ontroerd weer
weer het HolHolVanaf het dek aanschouwde Minne vreemd ontroerd
landsche landschap,
landschap, de
de zon-overwaasde
2;on-overwaasde riVIer,
rivier, boompjes als verbleekte penteekeningen
penteekeningen langs
oevers, de bolle
bolle blanke
blanke wolkenstoeten
wolkenstoeten
langs de
de oevers,
tegen
ijlen voorjaarshemel.
voorjaarshemel. Het
alles kltiner
kkiner en
en verfijnd,
verfijnd,
tegen den ijlen
Het leek alles
teerder van tint
tint en
engevoeliger
gevoeliger gelijnd
gelijnd dan
dan daarginds,
daargInds,het
hetwas
wasom
omveel
veel
van te houden
houden voor
voor een
een gelukkig
gelukkig en
enevenwichtig
evenwichtig mensch.
mensch.
Als de eerste huizen van
Als
van de
de havenstad
havenstad blinkend
blinkendvan
vanpannedaken
pannedaken
hut om
om de
de laatlaatoprezen tegen het
het hooge
hooge blauw, liep ze jachtig naar de hut
ste hand aan
aan haar
haar bagage
bagage te
te leggen.
leggen. Voor
Voor het
hetspiegeltje
spiegeltje zette
zette ze
ze,den
den
modieuse Londenschen
hoedop,
op,met
meteen
eensteek
steekvan
vanpijn
pijnmerkte
merkteze
zeopopLondenschen hoed
dof en
en donker-omringd
donker-omringdhaar
haaroogen
oogen
nieuw hoe slecht ze eruit
eruit zag, hoe dof
bleek gezicht.
gezicht.
groot-stonden in haar bleek
zeaan
aandek
dekverscheen,
verscheen,bereikte
bereiktede
deboot
bootde
de kade.
kade. In
Inde
deververJuist als
als ze
warring van het aanleggen, het uitzetten van de bruggen, meed
meed ze het
het
een blik te werpen naar waar de wachtenden
wachtenden samendrongen
samendrongen langs
langs den
den
kant.
zweem van
van een
een wijde
wijde jas,
jas, een
een
kant. Toch, één seconde, ving ze een zweem
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ken....
zoekend, helblauw
helblauw kij
kijken
•••• Dan
Dannamen
namende
dedouanen
douanenhaar
haaraandacht
aandacht
in beslag, ze moest de
de koffers
koffers openen,
openen, aanwijzen,
aanwijzen, verklaren.
verklaren.
Nu ze met haar handtasch
handtasch de
de loopplank
loopplank af
afkwam,
Het duurde kort. Nu
'Het
kwam,
stond hij vlak voor haar, haar klamme vingers lagen een oogenblik instondhijvlakr, mevingrsla obkin
zijn vaste koele greep,
rustige blik
blik vatte
vatte haar
haarwegweggreep, zijn onderzoekende rustige
vluchtende
oogen. Vlijmend
Vlijmendvoelde
voeldeze
ze dat
dathij
hij vergeleek,
vergeleek,dat
datdie
dievergevergevluchtende oogen.
voordeeL ••
lijking
hij kingniet
niet uitviel
uitviel in
in haar voordeel....
Gestadig liepen
den lenteochtend.
lenteochtend.Na
Nade
de
llepen ze naast elkaar voort door den
eerste vragen
vragen naar
naar Nell en jack,
eerste
Jack, den
den overtocht,
overtocht, sprak
sprakhij
hijniet
nietmeer.
meer.
Ook Minne vond
vond geen woorden.
woorden. Goud
Goudvan
vanzon
zonlei
lei over
over de
de vertrouwde
vertrouwde
overstraten, ze hield de
de oogleden
oogleden neer, het
het scheen
scheen haar
haar ,toe
.toe in haar overof iedere
iedere voorbijganger
voorbijganger wel
wel wist
wist van haar
haar schande. In
In een
een
spanning of
opde
desteenen
steen enzijn
zijnstoeren.
stoeren
wrange
ze nevens
nevens haar
haar op
wrange verbazing hoorde ze
ken zag
we1gewestap, ook zonder
zonder op
op tetekij
kijken
zag ze hem
hem gaan,
gaan, zelfbewust,
zelfbewust,welgeweten als een rechtvaardige. Sarrende beelden, doken op in
in haar
haar geest
geest
alle de edelaardige voornemens van hem te sparen,
alle
sparen, hem
hem tetevergeven
vergeven
vanaf de hoogte van haar
haar zelfverloochening....
zelfverloochening .... Ze
Ze wou
wou wel
wel lachen
lachen er
er
om, de tranen schoten haar in de oogen. Door een nevel van
van tranen
zag ze hem stilstaan, een sleutel steken in het slot, de
de voordeur
voordeur opeopenen. Hij trad terzij
terzij om
om haar
haar te
te laten
laten binnentreden.
binnentreden.
Ijl
ooit, betrad
betradze
ze het
hetoude
oudewelbewelbeIJl van hoofd, onevenwichtiger dan ooit,
terwijl ze als een vreemde door de huiskamer
huiskamer schreed,
schreed,
kende huis. En terwijl
en even haar blik liet dwalen door de andere
andere vertrekken,
vertrekken,zocht
zochtze
zenaar
naar
woorden, om een stemming
te uiten
uiten die
die ze
ze zelve nauwelijks omvatte.
stemming te
Ironisch zei ze:
ze:
dat tegen
tegen als
als je
je uit
uitLonden
Londen
- Wat is het hier
hier alles
alles klein,
klein, wat
wat valt
valt dat
komt!
- Zóó,
en keek
keek langs
langs haar
haar heen.
heen.
hij gerekt terug, en
Zóei, - gaf hij
Die opmerking van haar
haar leek
leek hem
hem niet
niet de
de moeite
moeitewaard
waarder
erop
opinintete
uiteen
eenwereldstad
wereldstadkwam,
kwam,
gaan. Natuurlijk was
was het
het hier
hier klein,
klein, als
als jejeuit
huis. Hij
Hij had
haddat
datvroeger
vroegerzelf
zelf
alles
alles was
was klein
klein in
in Holland, dus ook dit huis.
zoovele malen ervaren.
ervaren.
niet weweZenuwachtig bleef Minne aldoor heen en weer drentelen, niet
tend wat te
te doen.
doen. Ze
Zevoelde
voelde zich
zich zonderling
zonderling ontwend
ontwend aan
aan de
deeigen
eigen
woning, of ze hier niet
niet meer
meer hoorde,
hoorde,of
ofelk
elkmeubelstuk,
meubelstuk,elk
elkvoorwerp
voorwerp
het stempel van die andere droeg....
droeg .... Weer
Weer viel
wel gehet haar
haar op, hoe welge.Vielhet
wet\~n
hij daar
daar stond.
stond. Nee,
Nee, klein
klein kon
kon ze hem
hem allerminst
allerminst noemen,
noemen, eer
eer
wetm hij
sterk en
en daardoor
daardoor wat
wat kortaf,
kortaf, veeleischend.
veeleischend. Voor
Voor het
het eerst
eerst zag ze
klaar het verschil tusschen
tusschen hen
hen beiden,
beiden,voelde
voeldeze
zevooral
vooral de
de kleinheid
kleinheid
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van zichzelve.
zich1;elve. Haar
Haar zenuwachtig
zenuwachtig en
en onzeker
onzeker doen,
doen,haar
haar gemis
gemisaan
aan
evenwicht en kracht.
kracht. Als
Als een
een kind
.kindkeerde
keerde ze
zeterug
terugin
inhet
hethuis,
huis,dat
datze
ze
deelen, als
als een
eenongeduldig
ongeduldigkind,
kind,inplaats
inplaats
voortaan weer
weer met hem zou deelen,
voortaan
van als een
een vrouw
vrouwwaardig
waardigte
tehebben
hebbenafgewacht
afgewachttot
tothij
hijhaar
haarzou
zouhebben
hebben
teruggevoerd.
Hun hartstocht
hartstocht der
der eerste
eerste jaren
jaren was
was uitgelaaid,
uitgelaaid,de
dewederzijdsche
wederzijdsche
genegenheid
•••• nu
er enkel
enkel over
over de
dewettelijke
wettelijke band.
band.
genegenheid geluwd
geluwd....
nu bleef er
enkdeteederGeen blijk
blijk van
van hartelijkheid
hartelijkheid ging
ging er
er van
van hem
hemuit,
uit,geen
geenenkele
teederheid.
0,als
alshij
hijhaar
haarnu
nuin
inzijn
zijnarmen
armennam!
nam! wenschte
wenschte ze
ze hartstochtelijk.
hartstochtelijk.
heid. 0,
Doch tegelijk
tegelijk dat
dat deze
deze wensch
wensch in
inhaar
haar opwelde,
opwelde, voelde
voelde ze
zedat
datzijn
zijn
omhelzing haar
haar geen
geen genot
genot meer
meerverschaffen
verschaffenkon.
kon.Dat
Dat de behoefte
behoefte
omhelzing
en afhankelijk
afhankelijk te
te zijn,
zijn, in
inhaar
haar
van wie liefhebben,
liefhebben, om
om aanhankelijk
aanhankelijk en
was gedoofd, en
en dat
dat er
er altijd,
altijd, op
op den
den bodem
bodemvan
vanhaar
haar hart,
hart, een
een wrevel
wrevel
zou achterblijven om wat
wat ze zag als zijn onrechtvaardigheid. En in de
kilte, die langzaam-aan
langzaam-aan haar
haar scheen te
te doordringen,
doordringen, wist
wistze
zeaan
aanhaar
hilar
hunkerende wanhoop geen andere uiting te geven,
geven, dan
dan door
door nog
nog eens
eens
smalend te herhalen, hoe
hoe klein
klein ze
ze hier
hieralles
allesvond!
vond!
Ze zag zijn gezicht betrekken, het
het schokte
schoktehaar
haar voor een
een oogenblik.
oogenblik.
hij gehecht
gehecht raakte
raakte aan
aan deze woning,
woning, het
het minderde
minderde de
de
Ze "wist
'wist hoe
hoe hij
iniets
ietswat
wathem
hemdierbaar
dierbaar
eigen smart even, dat
dat ze
ze hem
hemkon
konaantasten
aantastenin
was. Ze
Ze verwachtte
verwachtte een
een uitval
uitval van
van "hem,
bleef uit.
uit. GeringGering.hem, doch die bleef
Dan
zei
hij
goedhartig:
schattend
haalde
hij
de
schouders
op.
schattend haalde hij
schouders
Dan zei hij goedhartig:
-Kom,
vermoeid zijn
zijn van de reis. Maak
Mé!ak het je wat gemakke—Kom, je zult vermoeid
gemakkekop thee in.
in.
.
lijk,
lij k, dan
dan schenk
schenk ik
ik je
je een kop
Onhandig rammelde hij al met het theegerei.
theegerei. Dadelijk
Dadelij kverteederd,
verteederd,
sprongen
tranen in de oogen.
oogen. Smeekend
Smeekend vroeg
vroeg ze:
ze:
sprongen Minne de tranen
orde ti:usschen
~usschen ons?
-— Is alles nu in orde
Meteen wist
wist ze
ze nuchter,
nuchter, dat
dat dit
ditvragen
vragen enkel
enkeldwingen
dwmgenwas,
was,haar
haar in
in
waarheid zijn
bevredigen kon.
kon. Ze
Zeliet
lietzich
zichzakken
zakken
zijn antwoord toch niet bevredigen
in zijn clubstoel,
clubstoel, haar
haar leden
leden leken
leken gebroken
gebroken als
als van
van een
een overgroote
overgroote
Dekin
kingestut
gestutinindedehand,
hand,staarde
staardezezehem
hemaan
aaQ.met
methaar
haar
moeheid.
moeheid. De
groote oogen.
oogen.
Even aarzelde hij, alsof
alsof hij
hij naar
naar een antwoord zocht,
zocht, dan
dan zei
zei hij
hij ietietwat verlegen:
verlegen:
al;;s van ouds....
ouds •••• en
en dat
dat kan
kan ook
ook niet,
niet, dat
dat
-— Nee, alles is nog
nog niet
niet al
gehouden •••• Ik
Ik
moet je begrijpen, ik heb van de andere ineens teveel gehouden....
weet zelf
zelf niet
niet waardoor
waardoor het
het gekomen
gekomenis,
is,en
enhoe
hoehet
heteigenlij
eigenlijk
gebeuren
k gebeuren
kon
....
kon....
-— Omdat ze rij
rijkk isis en je vooruitzichten bood!
bood!
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Een woede borrelde in hem op, maar haar
haar uitgeput
uitgeputgezicht
gezichten
enstrakstrakke
Het leek
leek hem
hem zelf
zelf toe,
toe, of
of hij
hij een
een rol
rol
ke moeie
moeie oogen
oogen maakten
maakten hem stil. Het
of alle
alle waarheid onecht
onecht werd
werd tegenover
tegenover haar
haar
speelde in een eenacter, of
de eigen
eigen stem
stem klonk
klonk hem
hem on
onhouding van ongeloof.
ongeloof. Mat zei hij, en de
zuiver:
zuiver:
erbij....
•••• !• Nee, het
het was
was heel iets anders,
anders, iets
iets
-— Ach nee, hoe kom je erbij
lichamelijks, een
een....
••••
lichamelijks,
Hij stamelde, brak
Hij
brak af.
af. Beiden
Beiden zwegen
zwegen ze,
ze, vervreemd
vervreemd en
enbedroefd
bedroefd
om die vervreemding. Rondom hen
hen stond
stond de
dekleine
kleinewoning,
woning,waarin
waarin
ze zooveel
waren, en
en die
diehen
hennu
nueen
eengevangenis
gevangenis
zooveel jaren samen gelukkig waren,
toescheen.
'
-— Je bent te
te vroeg
vroeg teruggekomen,
teruggekomen, begon
begon hij
hij weer,
weer, gedempt,
gedempt, jeje
hebt het geforceerd.
geforceerd. Je
Je had
had me
me wat
wat meer
meer tijd
tijdmoeten
moetenlaten.
laten.
-— Te vroeg!
vroeg! herha
herhaalde
Het beteekende
beteekende voor
voor mij
mij een
een
a lde ze smartelijk. Het
eeuwigheid.
-— Kind, zei hij zacht, je
je begrijpt
begrijpt maar
maar niet
niet dat
dattoen
toenikikjejeschreef,
schreef,
ik dat
datwerk
werkhad
hadaangegrepen
aangegrepenom
omweer
weer
dat ik overstelpt
overstelpt zat
zat van
van werk,
werk, ik
mezelf te worden, wijl dit het
het eenige
eenige redmiddel
redmiddelkon
konwezen
wezenom
omdat
datanandere te vergeten. Je
Je hebt
hebtererenkel
enkeluit
uitgelezen,
gelezen,zooals
zooalsaltijd,
altijd,dat
datikikjou
jou
bij
werk achterstelde.
achterstelde.
bij dat werk
Geleidelijk
toon aangezwollen
aangezwollen tot een
een van
van
Geleidelijk was
was zijn
zijn eerst zachten toon
prikkelend verwijt,
dit sloeg
sloeg haar
haar geheel
geheel terneer.
terneer.Aarzelend
Aarzelend prepreverwijt, en dit
velde ze:
-— Je had wel
wel tijd voor
voor haar....
haar ••••
Beschaamd hield ze het verdere
verdere gedeelte
gedeelte van
van den
den zin
zin in,
in, want
wantin
inelk
elk
geval wilde
het verleden
verleden opnieuw
opmeuw zou
zou worden
worden een
een
geval
wilde ze
ze vermijden dat het
bron van
van oneenigheden.
oneenigheden. Kleintjes
Kleintjes vroeg
vroeg ze
ze nog
nog eens:
eens:
—
- Is het dus
dus in
in orde
orde tusschen
tusschen ons?
ons?
ik jejetoch
tochwel
wel doen
doenuitkomen...
uitkomen ••••, voor
voor alles is tijd
-— Ja, dat heb
heb ik
noodig!
wachtte .... wachtte
wachtte eindeloos,
eindeloos, ik
ikkon
konniet
nietlanger
langerwachten,
wachten,
-— En ik wachtte....
hebben gemaakt,
gemaakt, of
of dolle
dolle dingen
dingen gedaan
gedaan
onmogelijk, ik zou me dood hebben
hebben....!
hebben .... !
ze het
het uitgesproken,
uitgesproken, als
als een
een nog
nog altijd
altijd smeulende
smeulende bebeDriftig had ze
ze dan
danop
opzijn
zijn
haar stoel
stoel geleund,
geleund, bespiedde
bespiedde ze
dreiging. Achterover in haar
uitwerking van
van haar
haar woorden.
woorden.
gezicht de uitwerking
wel. ... De tijd
tijd zal
zal het
het
- Zeker, zei hij toegevend,
toegevend, ik begrijp dat wel....
moeten heelen.
heelen.
hij bedaard
bedaard en
en
golfde in
sprak hij
Een heete boosheid golfde
in haar op. Wat sprak
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welgeweten, hoe
hoe deed hij of zij
welgeweten,
zij hier nu eigenlijk
eigenlijk als de schuldige
schuldige zat,
zat,
en niet hij....
hij .... Vaag
Vaag besefte
besefte ze wel dat een
een man,
man, die
die voor
voor een
een andere
andere
vrouw een hartstocht heeft
heeft opgevat,
opgevat, en
en die
die neerdompt
neerdomptom
omde
deeigen
eigen
vrouw niet te
te verstooten,
verstooten, maar
maar niet
nietdadelijk
dadelijklief
liefen
enaanhalig
aanhaligwezen
wezen
kan
.••• En toch, dat
dat alléén
all één begeerde
begeerde ze,
ze, zooal
zooat niet bewust, dan
dan toch
toch in
kan....
het diepste van
van haar
haar vrouwelij
vrouwelijkk wezen. Ze zuchtte,
zuchtte, hulpeloos
hulpeloos sloot
sloot ze
ze
de oogen.
oogen.
Hij keek naar haar, naar haar
haar kinderlijk
kinderlijk gezicht,
gezicht, haar
haar tengere
tengere hanhanden die zich zwak uitstrekten
u.itstrekten als
als om
om steun
steun te
tezoeken.
zoeken. En
Eneen
eenoogenoogennam,
blik welde in
in hem de gedachte, dat als hij
hij haar nu in zijn armen nam,
haar kuste tot
tot ze
ze bezwijmde,
bezwijmde, voor
voor een
een wijle
wijle wel alles tusschen
hen zou
zou
tusschen hen
•••• Doch
Doçh zijn
zijn eerlijkheid
eerlijkheid van
vanweinig
weinigbuigzaam
buigzaamman,
man,die
die
geëffend zijn
zijn....
de oude
oude innigheid
innigheid weer
weer vanzelf
vanzelf meent
.meent tetemoeten
moetenlaten
latenontwa
ontwaken,
ken,
dat zijn
zijn houding
houdinghaar
haarververweerhield
weerhield hem. Al voelde hij schrijnend, dat
dat ze
zehem
hemdit
ditgebrek
gebrekaan
aanhartelijkheid
hartelijkheid meer
meer kwalijk
kwalijk nam dan
dan
kilde, dat
zijn ontrouw zelf, en ook voor hem geen teeder
teeder woord
woord meer vond.
vond.
terugZóó was
was dan,
dan, na
na maanden
maanden van
van verlangend
verlangend wachten,
wachten, Minnets
Minne's terugkomst in het huis
huis over
over de
de weilanden.
weilanden.
DOROTHEE BUI}S
BUIJS
DOROTHBlj:

DORPSHERBERG.
DORPSHERBERG.
De gewone
lang geweest.
gewone morgenklanten
morgen klanten waren
waren alallang
geweest. De
Demelkboer,
melkboer.
door het
het dorp
dorpaltijd
altijdeven
eveneen
eenwippertje
wippertjenam,
nam.
die op zijn tweede ronde door
om er
uur„tegen
"tegentetekenne",
kenne",dedepostbode
postbodemet
met
er dan
dan weer
weer voor
voor een
een paar
paaruur
hel-blauw buis
buis en
en wat
wat lichteren
lichterenbroek,
broek,de
detasch
taschmet
metbrieven
brievenaan
aanleeren
leeren
hel-blauw
riem gesjord om zijn rug, de mager-verbruinde
mager-ver bruinde hand,
hand, beverig
beverig frunnefrunnetusschen een
een paar
paar brieven,
brieven. die
diebij
bijKeetje,
Keetje,dedekasteleinsvrouw
kasteleinsvrouw
kend tusschen
mosten:' Dien
Dien zag
zag ze
ze altijd
altijd graag
graag komen
komen —
- Keetje
Keetje—
- met
met
"waize mosten."
„waize
uit de
de stad,
stad.van
vanden
denwijnreiziger
wijnreizigervan
vande
defirma
firmaBergschau
Bergschau&&Co,
Co,
nieuws uit
bierhandelaar en
en ook
ookwel
wel een
een brief
briefvan
van haar
haaroudsten
oudstenbroer,
broer,die
die
of den bierhandelaar
daar in garnizoen
garnizoen lag.
lag.
daar
„Morgen
"Morgen Klaas"
Klaas"lachte
lachteze
zehel
helop,
op,als
als de
de bode
bodebinnenstapte
binnenstaptemet
metzijn
zijn
schoenen, waarop
waarop het
het slik
slikvan
van den
denweg,
weg.stof
stofvan
van
plompe, vierkantige schoenen,
toteen
een harden,
harden,grijzigen
grijzigenkoek.
koek.En
Endan
dan
auto's en
en karren
karrenhad
hadingezogen
ingezogen tot
auto's
brieven beschouwen
beschouwenmet
methet
hetzwaarwichtige
zwaarwichtigeair
Jirvaniemand,
kon ze de brieven
van iemand,
die veel in het leven
"spil,"zooals
zooals dat
datdeed
deedde
de
leven te
te zeggen
zeggen heeft,
heeft, een
een „spil,"
van de
de firma
firma Bergschau
Bergschau &
& Co, die
die de
de grootste
grootste wijnwijnoudste firmant van
"Goedigwas
was ze
ze —
- die
die Keetje"
Keetje"de heele
heele stad....
stad .... „Goedig
handel hadden uit de
—
postbode kreeg
kreeg er
ervaak
vaakeentje
eentjevoor
voorniets
nietsen
enals
alsjejezoo
zoo
want Klaas, de postbode
rug had,
had.smaakte
smaaktedat
datwei.
wel.
een
wandeling van
een wandeling
van twee
twee uur
uur achter
achter den rug
Eens in den maand
maand kwath
kwam de
de wijnreiziger
wijnreiziger hooren,
hoor en, of
of er
er niets
niets nieuws
nieuws
te bestellen was:
was! —
- nog genoeg Cats, port, madera,
madera. anisette,
anisette,brandebrandewijn of cognac -— en al was er dan werkelijk
werkelijk van
van alles
alles nog
nog overvloed,
overvloed,
Keetje
peinsde en
en snuffelde
snuffelde altijd
altijd zóó
zóó lang
lang tusschen
tusschen de
de
Keetje peinsde en peinsde
glimmende,
karaffen. dat er
er altijd
altijd nog
nog wel
wel iets
iets
glimmende, rooie,
rooie, gele
gele en
en groene
groene karaffen,
was.
dienreiziger,
reiziger,omdat
omdatieiezoo
zooknussies
knussiesgezellig
gezellig
was. Ze hield wel van den
praten kon.
kon. Je
Je hoorde
hoorde nog
nog eens
eens wat,
wat, —
- dingen,
dingen. waarvan
waarvan in het
het dorp
dorp
heelemaal
sprake
is -is —
en en
moppen
en leutigheden.
dat-ieververheelemaalgeen
geen
sprake
moppen
en leutigheden,
blij-feestige stemming
tellen
kon! Ze
altijd van
van op
op en
en 'n blij-feestige
tellen kon!
Ze fleurde
fleurde er altijd
bleef
heelen dag bij. Na
Na den
den melkboer
melkboer en
en den
denpostbode
postbode
bleef haar
haar den heelen
kwamen
benauwd-bolroode gezichten,
gezichten,
kwamen er
er een
een paar boeren met dikke, benauwd-bolroode
zóó
pasgeboren jonge
jonge kindertjes,
kindertjes, of
of mager
mager geel-verbrand,
geel-verbrand,
zóó rood
rood als pasgeboren
dragend
glanzend-fluweel en zakken
rood-zijden koord; de
de
dragend de glanzend-fluweelen
zakken met
met rood-zijden
hooge
prophooge zwarte
zwarte petten
petten op het altijd zweet-droppelende hoofd, de prop-
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pige das gestropt om den hals, het vierkant
vier kant afgesneden
afgesneden buis
buis met
met veterveterband afgezet.
afgezet. Die leuterden dan wat over den oogst,
band
oogst, het
het vee
vee en
enhet
het
weer, dronken
ieder een slappe Cats, lachten met Keetje,
zehet
het
weer,
dronken ieder
Keetje, tot
tot ze
uitjoelde van pret en streken haar met de dikke vingers
vingers wel
wel onder
onder de
de
vertrokken,kwamen
kwamen er
er een
een paar
paar daglooners,
daglooners, met moede,
kin. Als die vertrokken,
moede,
pas van een bebemistroostige, zwijgende gezichten, als kwamen
kwamen ze zoo pas
grafenis -— het hemelsblauwe, met donkerder gelapte buis, geperst
geperst in
in
de wijde, vaal-bruine werkbroek,
werkbroek, waarvan
waarvan de pijpen
pijpen vergroeiden
vergroeiden met
met
hooge, modderige
modderige laarzen, sporen vertoonend
vertoonend van
van vet-klontige
vet-klontigeklei,
klei,
het schaftmaal
schaftmaal in blauw-witten ruitjesdoek over den rug en schoppen
schoppen
of zeisen,
zeisen, naar
naar gelang
gelang het
hetjaargetijde.
jaargetijde.
k
Keetje had het er
er niet
niet op;
op;—
- die
diedaglooners
dagloonerszagen
zagenererzóó
zóózorgelij
zorgelijk
in
uit, zeiden geen stom
stom woord,
woord, terwijl
terwijl ze
ze wijdbeens
wijdbeens gebogen
gebogen zaten
zaten in
den rieten
den
rieten café-stoel,
café-stoel, de grove,
grove, verbrande
verbrande handen
handen met de
de wortelwortelsnedge vingers,
sneeïge
vingers, geplakt
geplaktop
opde
deknieën,
knieën,soms
somseven
evende
destilte
stiltedoorgraudoorgrauwend met een....
cente 't
godverr....dat
datwijf
wijfvan
vanme—.
me ••••ofof'n,
'n,dertien
dertiencente't
een ••••godverr....
uur en dan een gezin van negen kinders. Als ook die vertrokken, werd
een verlammende
verlammende stilte,
stilte, die
die bleef
bleeftot
totden
denmiddag.
middag.
het stil,....
stil, •••• een
De
gelagkamer van café „de
"de Witte
Witte Zwaan"
Zwaan" lag
lag dommelend
dommelend in
in die
die
De gelagkamer
namiddag-stilte,
omroeper met
met koperen
koperenbord,
bord,tamtampend
tamtampend
namiddag-stilte, als
als de omroeper
plechtig,
dorpsstraat geschreden
geschreden kwam,
kwam, stilstaand
stilstaand op het
het
plechtig, door
door de dorpsstraat
"afslag, if-slag....
áf-slag ••••murregenuchtend
murregenuchtend om
om
pleintje
uitgalmend z'n: „afslag,
pleintje en uitgalmend
zaive uurre....
uurre ••••
Ramen en deuren gingen
gingen open,
open,stoffige
stoffigehaarknoedels
haar knoedelsdraaiden
draaidennaar
naar
alle kanten, tot de hoofden
hoofden weer
weer recht
recht overeind
overeind stonden,
stonden,oogen
oogenelkanelkannog even
even te
te voren
voren rusrusder véélzeggend aanstaarden en de armen, die nog
teloos hadden doen
doen zwieren,
zwieren, stofdoek,
stofdoek,boender
boenderenenveger,
veger,bevallig
bevalligzich
zich
"dus
kruisten in
van niets-doen,
niets-doen, dan
dàn nabauwend
nabauwend de
lippen: „dus
kruisten
in pose
pose van
de lippen:
morregenochtend ••• afslág...
maai benieuwe
benieuwe hoeveel
hoeveel mande....
mande ••••
morregenochtend...
afslág... 't sal maai
visschie, as
as se
se maar
maar niet
niet te
te duur
duur benne....
benne ••••
'k mag wel zoo'n visschie,
Mannen bleven een
een oogenblik
oogenblik stilstaan,
stilstaan, begrijpend,
begrijpend, doende
doende een
een
Mannen
stompige pijpje,
pijpje, kinderen
kinderen met
met'hoepel
hoepel of
oftollestokje
tollestokje
hevigen trek
trek aan
aan 't stompige
hevigen
arm, met
met groote
groote oogen
oogen en
enopen
openmond,
mond,verwezen
verwezenstarend
starend
onder den arm,
tn soort van gong —
naar den gewichtigen man met koperen bord, —
- 'n
naar
plechtig achter
achter hem
hemaanschrijdend
aanschrijdend met
met grappig-groote
grappig-groote passen,
passen,
dan plechtig
net als
'n heele
heele optocht!
optocht!
als hij
hij zelf;
zelf; 'n
een huismoedertje
huismoedertje deed
deed haar
haar kindje
kindje dolledijnen
dolledijnen op
op den
denarm,
arm,
En een
trippelstampend op
grond, de voeten
voeten in
in pantoffels,
pantoffels, onder
onder een
een
trippelstampend
op den
den grond,
„heisa-heisa-heisa,
tralalalalala....
Ida!
•••• làlàlàlala
•••• tralalalalala ••••
láa!
"heisa-heisa-heisa, tralatrala....
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Voor
Zwaan tt zat
zat Keetje
Keetje met
met haar
haar nicht,
nicht,
Voor het venster van de "Witte
„Witte Zwaan"
een meid met hoog-rooie
hoog-rooie kleur
kleur en
engeel-tanig
geel-tanighaar,
haar,den
denvoilen
vollenboezem,
boezem,
een grijs-blauw
grijs-blauw ruitjes-schort,
ruitjes-schort,
zorgvuldig
kuisch-verborge tl onder
zorgvuldig kuisch-verborgen
onder een
dat erg naar
naar buiten
buiten rook,
rook, iets
iets ziltigs,
ziltigs, de
degroenig
groenigverschoten
verschoten grofgrofwollen kousen
kousen in te
te wije
wije pantoffels..,,
pantoffels.... 'n
'n meid,
meid, die
die altijd
altijd onder
onder de
de
wollen
boeren geweest
geweest was....
was ••••
Zwijgend zaten ze tegenover
de breipennen,
breipennen,
tegenover elkaar,
elkaar, tikke-tikkelend
tikke-tikkelend de
telkens met vlugge, handige beweging, de wachtende vinger, omweromweronderaangroeide
aangroeidetot
toteen
eenE.p,
lap,
pend den draad,
draad, tot
tot het
het„beginseltje"
"beginseltje ttereronder
'n vierkantig,
vierkantig, weerspannig,
weerspannig, stijf
stijfding....
ding ....alsof
alsofhet
hetgodsonrnogelij
godsonmogelijk
k
scheen, dat dat
dat ding
ding zou
zou worden
worden een
een kous,
kous,een
eenechte
echtekous,
kous,waarin
waarineen
een
heusche menschenvoet.
menschenvoet.
Hetwas
was
Keetje peinsde over de
en zomer.
zomer. Het
de inkomsten
inkomsten van den voorbij
voorbijen
natuurlijk 't't bleef
bleef
een goed jaar geweest....
geweest .... ze mócht niet
niet klagen....
kiagen •••• natuurlijk
enal
al waren
waren er
erop
opde
dekleine
kleinebadplaats
badplaatsniet
nietzooveel
zooveel
altijd mobelisatie....
mobelisatie •••• en
menschen geweest als anders, ze
ze kon
kon tevreeën
tevreeënwezen.
wezen.Ze
Zehad
hadnog
nogeen
een
pension-gast gehad,
gehad, die
die nou
nou vertrokken
vertrokken was
was en aardig geld
pension-gast
geld van
van die
die
kamer gemaakt.
gemaakt.
zóóstil,
stil,zóó
zóó akeligakeligVreemd als zoo'n
zoo'n zomer
zomer nu
nu weer
weer voorbij
voorbij was....
was ••••zóó
verlaten het strand,
je werd
werd er
er vervelend
vervelend van...,
van .... het
het strand
strandz66
zóó grauw
strand, je
in 'n mieserige motregen
de wind,
wind, die
die jeje rokken
rokkenom
omde
debeenen
beenendeed
deed
motregen en de
flapperen. Geen mensch te zien,
zien, als
als de door
door weerweer- en
en wind
wind geharde
geharde
ah een
eenplatte,
platte,
figuur van een schelpenvisscher, die naast het
het karretje,
karretje, als
vierkante
doos op
op hooge
hooge wielen,
wielen,een
eenzak,
zak,bengelend
bengelendaan
aaneen
eennok
nokter2,i;
terzij
vierkante doos
het droomerig gebogen paard
paard bij
bij den
den teugel
teugelleidde.
leidde.
Al het bontkleurige
en drukke
drukkevan
vanhet
hetbadplaatsleven
badplaatslevenalalweer
weervoorvoorbontkleurige en
wui
bij
•••• geen koetsjes, geen strandstoelen,
strandstoelen,geen
geententjes
tentjesmet
metvroolij
vroolijkk wuibij....
•••• alleen de groote,
groote, wijde zee en
vende vlaggetjes....
vlaggetjes •••• alles, alles voorbij
voorbij....
het geel-streepige
geel-streepige zand,
duinen, waarop
waarop de
de halmen
halmen rilden,
rilden,die
die
zand, de duinen,
éen dikke,
dikke, grijze
grijze vacht
vacht met
methier
hieren
en
waren gebleven. De lucht scheen éen
daar stille plekken van
van zilver
zilver gestolten
gestolten licht,
licht, maar
maar later
later op
opden
dendag
dag
klaarde
een zonnestraaltje
zonnestraaltje peuterde
peuterde moedig
moedig door
door de
de
klaarde het weer op en een
donkerte heen, ovèrgloedde
ovèrgloedde de oranje-gele
oranje-gele kastanjes
de dorpsdorpskastanjes van de
ze blonken
blonkenals
alsgoud,
goud,verzilvertipte
verzilvertiptede
debezige
bezigebreinaalden
breinaalden
Straat,
straat, dat
dat ze
en enasprankelend
ópsprankelend het
vocht in
in de
dekaraffen
karaffenvan
van
het rooie, gele en groene vocht
het buffet.
buffet.
Maar na zoo'n lichtvloed, ebde het
het langen
langen tijd
tijd en
en het
hetherfstdonker
herfstdonker
Hetwas
wasererniet
niet ongezellig
ongezellig
scheen
- Het
scheen dan
dan mistroostiger
mistroostigeralsalstetevoor.
voor.
daarbinnen, in de gelagkamer, het massief-plompe billart met groen-darbine,glkmrhtasief-poblrmtgen-
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laken
....+ twee ballen wit
wit en
en een
een rood,
rood,geduldig
geduldigwachtend,
wachtend,beweging
beweging
laken...
loos,
keuen als speren, rechtstandig
rechtstandig in het rek
rek langs
langs den
den muur,
muur,
loos, de
de keuen
.zóó volhangen
volhangen van
vanallerlei
allerlei dingen
dingenals
alsrerenauw latend éen
éen plekje
plekje wit,
wit, z66
clameplaten met strak-roode
strak-roode of
ofglimmend-zwarte
glimmend-.zwarteletters,
letters,roze-en
ro.ze-enwit
wit
gestalten van nymphen en
en engelen,
engelen, uitbazu.nend
uitba.zuinendden
denroem
roemvan
vanBergBerg& Co
muren de
detafeltjes
tafeltjes met
meteen
een
schau Sc
Coof
of.zijn
zijnconcurrenten.
concurrenten. Langs de muren
telkens symesymespichtig gla.zen
glazenvaasje,
vaasje,waarin
waarin eén
eén vuurroode
vuurroode dahlia en telkens
trisch, een
een klaverblad
klaverblad van
van drie
drie,s de
de rieten
rieten café-stoelen,
café-stoelen, die
die kraakten,
kraakten,
als je er in ging
billart een
een spuugbakje
spuugbakje voor
voor pruimen
pruimen
ging .zitten.
zitten. Naast het billart
of pijp-uit-kloppen en een
een mand,
mand, waarin
waarin een
een glinsterend
glinsterend zwarte
.zwarte kat
kat
.zich onophoudelijk
onophoudelijkzat
.zatschoon
schoontete
met mystiek groen-lichtende
groen-lichtende oogen
oogen zich
likken.
Dan had je
je achterin,
achterin, in
in een
een hoek,
hoek, een
een hok,
hok, waarin
waarin twee
twee oude
oude konijkonijnen, een
een zwart-met-witje
.zwart-met-witje en
en een
een grijzertje;
grij.zertje; den
denganschen
ganschendag
dagdoor
door
vretend het
het vettige,
vettige, gijle
gijle loof
loof van
van wortels
wortels of
ofook
ookwel
welaardappelschilaardapp.elschillustten,soms
soms bijtend
bijtendin
inde
dezelfde
.zelfdeschil
schilieder
iederaan
aaneen
een
ze minder lustten,
len, die .ze
eind, met forsch-nijdige kopbeweging
kopbeweging de een het den
den ander
ander ontsnoeontsnoe.ze niet,
niet, dan
dán neusmummelden
neusmummelden ze
.ze wat
wat tegen
tegen elkaar;
elkaar; —
rend. Aten
Aten ze
.ze niet
niet de
de beesten!
beesten! Het
Hetgaf
gafwei
wel een
eenheele
heele boel
boel1ast
en
praten konden
konden ze
last en
viezigheid van
van nhok-schoon
„hok-schoon,maken,"
. . maken," maar
maar ze
.ze hadden
hadden om
om de
de haverhavervie.Ûgheid
klap jongen en die brachten
brachten toch
toch altijd
altijdgauw
gauwnog
nogeen
eenpaar
paarguldet-op.
gulde'-op.
De baas, die des
des daags
daags op
op het
het land
land werkte
werkteen
enzich
.zichmet
metden
dencafé-boel
café-boel
diës beesten en 's avonds kon
kon hij
hij uren
uren met
met .ze
weinig inliet, was gek op di
ze
.zitten
en met
met zijn
.zijn eeltige
eeltige werkershand
werkershand
zijn knie nemen en
:writtenpraten,
praten, .ze
ze op .zijn
.zijn kinders
kinderswaren.
waren.Keetje
Keetje
over de wollig-zachte
wollig-.zachte huid
huid streelen,
streel en, alsof
alsof tt't zijn
had er het
het land
land aan.
aan.
.ziel van het
het café,
café, plechtigde
plechtigde het
hetgroote,
groote,gewichtige
gewichtige buffet
buffet
Als
Als de ziel
met de
de glinsterende
glinsterende kannen
kannen en
enkaraffen,
karaffen,als
alseen
eenzich-zelf-bewuste
.zich-.zelf-bewuste
pravrouw,
‘vrouw,die
diealler
aller oogen
oogen weet
weet op
op .zich
zich gericht, gevend die vraagt, praDe Cats,
Cats,slappe
slappeen
ensterke,
sterke,de
dePornrneranz
Pommeran.zen
ende
de
lend en heerschend.
heerschend. De
Kruienjenever
de eerste
eerste plank,
plank, omdat
omdatdie
die 't meest geKruienjenever stonden
stonden op de
vraagd
de pomp
pomp op
op de
detoonbank,
toonbank,—
vraagd werden;
werden; behalve
behalve dan
dan bier, uit de
heel geheimzinnig
geheim.zinnig onder
door, ergens
ergens gaande
gaande naar
naar het
het
°rider de toonbank door,
Nouja,
ja,Zondags
Zondagseen
een
vat in den
den kelder
kelder —
- verkocht
verkocht jeje eigenlijk
eigenlijk niet.
niet. Nou
tweede plank
plank of
of 'n likeurtje, als
enkel glaasje
glaasje port of madera van de tweede
's avonds
d'r meissies
meissies zaten
.zaten om
om de
de tafeltjes
tafeltjes met
met de
de
avonds de
de dorpers
dorpers met d'r
goed.dahlia. Maar veel verkocht je
je niet
niet van
van dat
dat goed.
—
Heel
boven stond zuinig
.zuinig bewaard,
bewaard, een
een enkel
enkel fleschje
fleschje met
met echte
echte
Heel boven
Champagne-flesch, waar
in.zat. En
En
Chartreuse en
en 'n reclame
reclame Champagne-flesch,
waar niets inzat.
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hoog
leege sigarenkistjes,
de
hoog opeengestapeld,
opeengestapeld, de leege
sigarenkistjes, de volle bovenaan, de
goedkoopste
Daarnaast het
het
goedkoopste van
van twee,
twee, de
de beste sigaren van vijf cent. Daarnaast
blikkerend
gelonk der
der glazen
glazen spiegelkast,
spiegelkast, waarin
waàrin grootsteedsche
grootsteedsche
blikkerend gelonk
rollen sjokela
letters. In
Inde
de
sjokela en
en langwerpige
langwerpige tabletten
tabletten met vet-gouden letters.
stilte, onophoudelijk tikke-tikkelden
tikke-tikkelden de
debreinaalden
breinaaldentegen
tegenelkaar
elkaarads
als
het koekoek-klokje blijmoedig verwelkomde den tijd met vier krachkrachtige slagen.
,:s
Jeessnogtoe, me eete",,,,
eete tt •••• schrikhaastigde
schrikhaastigde Keetje's
Keetje's stem
stemen
enden
den
„'s Jeessnogtoe,
brei-boel neerwerpend schoot ze al door de gelagkamer naar het keukeukentje.
water, dat
kentje. Even
Even een geschuifkletter van pannen, water,
dat schor
schor wegwegslokkerde in den gootsteen, het
het dicht-kletsen
dicht-kletsenvan
vande
deglazen
glazen deur...
deur ...., en
ze was al weer terug.
terug.
„Goed, da'k
"Goed,
da'k ternet
temet effe
effe ging
ging kaike.,..
kaike •••• as
as de
deoarappels
oarappels annebrand
annebrand
-zain, hait de boas altaid
altaid weer
weer wat
wat te
te zegge."
zegge:'
"Je
had me
me wel
wel eens
eens effe
effe kunne
kunne waarskouwe
waars kouwe hoor"....
hoor ......waarop
waaropde
de
„Je had
nicht, die Li
èn in
in kom-af,
kom-af, jaren
jaren en
en centen
centende
demindere
minderewas,
was,nog
nogrooier
rooier
werd, dan
dan ze
z;e al
al was.
was. Breinaalden
Breinaaldenbekampten
be kamptenelkaar
elkaarnog
nogheftiger;
heftiger;stilte
stilte
hing als na een slag.
Pats!....
Pats!..
•• daar dofte
dofte weer
weer een
eenglanzend-rooie
glanzend-rooie kastanje
kastanje inin 't geelbruine dek op
op den
den grond.
grond. 't'tWoei
Woeitoch
tochnog
nogaardig.
aardig.Een
Eenjong
jongpoesje
poesje
kroop uit een donker gangetje
gangetje tusschen
tusschen twee
twee huizen,
huizen, tipte
tipte voorzichvoorzichtig een eindje tot midden in
in de
de straat
straat en
en stilstaande,
stilstaande,nieuwsg
nieuwsg"er:g
.er:g het
kopje spiedend naar alle kanten,
kanten, liep
liep het
het met
metstijf-schuin
stijf-schuinhangenden
hangend en
staart op
op een
een sukkeltje
sukkeltjeden
dendorpsweg
dorpswegaf.
af.De
Destraat
straatwas
wasalalweer
weerin
inden
den
soes.
Middagklanten kwamen
aanzetten. Een paar
paar soldaten
soldaten in
in
soes. Middagklanten
kwamen nu
nu aanzetten.
grijs-groene
na-dienst-tijd, slaperig,
slaperig,
grijs-groene uniformen,
uniformen, gezichten
gezichten van na-dienst-tijd,
geeuwer~g;
zitten op
op vaste
vaste plaats,
plaats, het
hettafeltje,
tafeltje,heel
heelin
inden
denhock.
hoek.
geeuwerig; gingen zitten
kende ze
ze al;
al; vaste
vaste klanten
klanten van
van vier
vier uur;
uur;vulde
vuldede
deglazen
glazenmet
met
Keetje kende
frissehe, schuimvloklige
schuimvlokkigePils,
Pils,dat
datwilddeschuimstrepensiepelden
het frissche,
wild de schuimstrepen siepelden
over den
het blad,
blad, streek
streek glad
glad den
den witten
witten schuimkop
schuimkop m~t
over
den rand op het
rrit
kam om dan met liefste lachje de "biertjes"
den mannen
mannenvóór
vóór
houten kam
„biertjes" den
zetten. Zwijgend
Zwijgend zaten
zaten ze
ze eerst
eersttegenover
tegenoverelkaar,
elkaar,tetevermoeid
vermoeidvan
van
te zetten.
langen marsch om veel te praten,
praten, maar
maar na
na het
hettweede
tweede biertje
biertjekwarne;-,
kwamen
de tongen
los.
allos.
tongen al
„n
,:nPestboel
Pestboelde
de dienst...
dienst ••••, officieren, lammelinge allemaal....
allemaaL •• 't't sal
sal dd'rr
zwaar zitte, of je thuis vrouwen kinders hét •••• 's kaike, of ze nog zoozoo-zwarite,ofjhusvwnkiderét.,
veel kale
kale drukte
haie,
as se
motte....
laane
dan
eens
yea
drukte
haie,
as in
se'tinvuur
't vuur
laane
ze ze
dan
eens
verdikkeme •••:'
komme.... verdikkeme...."
tegensputterde: „mot
"motjejeniet
nietsegge....
segge •••• 't lig an de
de
Maar een ander tegensputterde:
'
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persoon, de een is de ander niet....
niet .... daar
daar hè je die luitenant
luitenant van
van Raay,
Raay,
een beste kerel, wil 'k best
best mee
mee den
den oorlog
oorlog in •••• d'r motten d'r nou
nou
eenmaal zain,
zain, die
die commandeere
commandeere en
en die maar
eenmaal
maar gewone
gewone manskappe
manskappe
benne
•••• poppekas
overal!'
benne...+
poppekas hè-je overal."
Op de geeuw-slaperige gezichten ontwaakte
ontwaakte het
hetleven,
leven, oogen
oogen vurigvurigden en armen argumenteerden
argumenteerden met
met harlekijnig
harleki;nigbeweeg,
beweeg, vingers
vingers puntpuntboorden maar
maar steeds
steeds in
in de zelfde
boorden
zelfde richting,
richting,als
als stond
stond daar
daar de
deWaarWaarheid!
Een roezemoezig gegons en geraas van stemmen,
stemmen, waarin
waarin soms
somsna
na
forschen kraak van
forschen
van den
denrieten
rietencafé-stoel,
café-stoel,een
eenheftig-ongeloovige
heftig-ongeloovige
galm:
„Duitschland, bè-je
"Duitschland,
bè-je belazerd....
belazerd .... Duitschland
Duitschlandgaat
gaatnooit
nooitonder
onderden
den
voet, nooit
.... of met overtuigend
overtuigend knipoogje:
knipoogje:maar
maarRusland
Ruslandisisook
ookniet
niet
nooit....
mak
.... laat
laát Frankrijk maar
maar schuiven....
schuiven .... Engeland, Engeland...."
Engeland ...!' Die
Die
mak....
zin ging
verminkt en
en afgemaakt
afgemaakt door
door een
eengesteek,
gesteek,
ging verder verloren, verminkt
gepor en gehouw van woorden uit lijven,
lijven, die
die rich
zichdriftig
driftigverhieven.
verhieven.
„Keetje, main
"Keetje,
main nog
nog een
een Pils."
Pils!'„Dan
"Danallemaal
allemaalnog
nogeentje,"
eentje/'betoog
betoogde
de
pro-Duitscher
pró-Duitscher in een
een communistische
communistische bui. „Voor
"Voor main cente."
cente. tt
Keetje
knipoogde eens
tegen de
de nicht,
nicht, de
dezaken
zakenmarcheerden,
marcheerden,
Keetje knipoogde
eens tegen
schonk dan voor de derde
derde maal
maal het
het klokkende
klokkendebier
bierin
inde
deglazen.
glazen.Weer
Weer
ring-sloeg
binnen, nog
nog een
een soldaat
soldaat
ring-sloeg de
de deur. Nieuwe klanten stapten binnen,
met handschoenen, een minachtend trekje
trekje om
om den
den mond,
mond,een
eentrekje
trekje
van als burger
in beter-doen
beter-doentetezijn,
zijn,dan
dande
devier
vierininden
denhoek,
hoek,gewichtig
gewichtig
burger in
bestappend den houten
houten vloer,
vloer, handschoenen
handschoenen uitschuivend
uitschuivend met
metgebaar
gebaar
van groot heer, dan
dán gewild-achteloos
gewild-achteloos in
in een
eenstoel
stoelachterover
achterovervallend.
vallend.
"Wa-sal-'t
weese" vriendelij
vriende1ijkte
stem.
„Wa-sal-'t weese"
kte Keetje's stem.
"Ja
sien. je
Jeweet
weet't'top
op't 'tlaatst
laatstwaarachies
waarachiesniet
nietmeer,
meer,wat
watjejezal
zal
„Ja 's's sien.
drinken. Altijd
Altijd hetzelfde
hetzelfde gaat
gaat ook
oo.k verveele."
verveele'"
,,'n
Biertje?,..... lokte
lokte Keetje's
Keetje's stem
5tem opnieuw.
opnieuw.
„'n Biertje?"....
,,'k
Het pas
pas een
eennieuw
nieuwvat
vat anneslaage."....
anneslaage. tt ....
„'k Het
"Nee,
plas in
in je
je maag."
maag!'
„Nee, geen bier, zoo'n pias
„Die echte
"Die
echte half-om-half
half-om-half hè-je zeker
zeker niet."
niet'"
Keetje
dat dat
dat namaak
namaak
Keetje beweerde
beweerde van
van wel,
wel, maar
maar de soldaat zei, dat
eigengemaakte
niet tusschen!
tusschen!
eigengemaakte was.
was. Hem
Hem namen ze er niet
Toen besloot hij heel luid met een "portje",
waaropde
devier
vieraan
aanhet
het
„portje", waarop
uiterste tafeltje, verwonderd
verwonderd om
om de royaliteit,
royaliteit, van dertig
dertig centen,
centen, waarwaarvoor je heel wat meer kon
kon hebben,
hebben, veelzeggend
veelzeggend elkander
elkander betuurden,
betuurden,
uitzakkend
de
vooruit-gestoken
onderlip.
uitzakkend de vooruit-gestoken onderlip.
't
Dienst- en
en oorlogsgeklets
oorlogsgeklets verstilde.
verstilde.
't Dienst-
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Met
was een
een tuindersjongen
tuindersjongen naar
naar binnen gekomen,
gekomen, aarzelend
aar2;elend
Mei hem was
naar de
de toonbank
toonbank gaande en vragend om
om een kaart en
en een possegel van
naar
twai
Diekaart
kaart kwam
kwam heelemaal
heelemaal uit
uit een
een blikken
blikken
twai en een halleve cent. Die
detoontoondoosje,
- onder
onderuit
uiteen
eenlaadje
laadje in
in de
doosje, vroeger
vroegervoor
voorsigaretten,
sigaretten,
bank.
„'n Fentazzie
'n ewone",
,/n
Fenta2;zie of
of'n
ewone", vroeg
vroeg Keetje.
Keetje.
De roze-rooie
roze-rooie postzegels van vijf cent en de
de zee-groene
zee-groene van
van drie,
drie,
allemaal koninginnetjes
koninginnetjes an
an elkaar
elkaar lagen
lagen boven
boven in, dan de „fentazzie"
allemaal
"fentazzie"
De
en
de„ew•ne"
"ewane"kaarten
kaartenenendan
daneen
een
postwissel-formulier. De
en de
postwissel-formulier.
tuinders jongen
jongen moest
moest een
tuinders
een „fentazzie"
"fentazzie" hebben.
hebben.„Stadsezichten"
"Stadsezichten"
was niks an.
was
Hij haalde de
onäerde kaarten
kaarten uit
uit het
het doosje,
doosje, die
die ie
ie niet hebben wou, ondertoonbank uitspreidend, geen keus
keus kunnenkunnendoende, de mooiste op de toonbank
de maken, aarzelend, telkens opnieuw zoekend,
zoekend, weer
weer terug leggend....
leggend ••••
dán
getalm ....in
inlaatsten
laatsten tweestrijd
tweestrijd
dan beverig betastend, bang van eigen getalm....
tusschen een
een opera-zangeres
opera-zangeres met
met hel-rooie
hel-rooiewangen,
wangen,de
deharen
harenen
enoogen
oogen
vol glinsterende
glinsterende kraaltjes
kraaltjes en
en een
eenaandoenlijk
aandoenlijktafereel
tafereelvan
vantwee
tweeelkaar
elkaar
omhelzende gelieven,
gelieven, terwijl
terwijl de
de zon
zon onderging
onderging met
metde
dekleur
kleurvan
vaneen
een
biet.
ie'
Omdat-ie aan
de laatste.
laatste. Toen
Toen ging
gingie'
aan zijn
zijn meissie
meissie ging, koos-t-ie de
em schrijven.
schrijven.
"Pen-en-ink"
voor Keetje
Keetje wel
wel effetjes
effetjes hebben.
hebben.
„Pen-en-ink" mocht-ie voor
'n Heele
Heelekarwei!
karwei!
af en
en begon.
begon. 'n
Hij zette zijn pet af
Zich schrap zettend,
de beenera
beenen om
heenslaande, begon
begon
zettend, de
om stoelpooten heenslaande,
ie in bukhouding,
bukhouding, het
het hoofd
hoofd schuin,
schuin, de
de tongpunt
tongpunt in
in linkermondhoek
linkermondhoek
an Aarlanderveen.
Aarlanderveen.
Maar
schaperde over
over het
hetkartonnig
kartonniggladde
gladdepapier,
papier,haakte
haakte
Maar de
de pen schaperde
inktspatjes fonteinden
fonteinden om
omden
denstam
stamvan
vande
de„A."
,,A:'
dan plots en ontelbre inktspatjes
mompelde 'n
'n „zeker
"zekereen
eenhaórtje,"
haartje,"veegde
veegdede
de
Hij zweette er van en mompelde
pen af aan het vet-gelig fluweel van
De
van zijn broek en begon
begon opnieuw.
opnieuw. De
soldaat in gocien
goeien doen
doen lachte
lachte minachtend.
minachtend.
soldaat
Ineens 'n vaag-aanzwevend,
vaag-aanzwevend, zeeig
gewarrel van
stemmen met
met
Ineens
zeeig gewarrel
van stemmen
op klinken van een deun,
deun, een
eenvreugd-bijtende
vreugd-bijtendekerm;sdeun.
kermisdeun.
scherper opklinken
Steeds naderkomend
naderkomend geschuif en geklos
geklos van
van klompen;
klompen; klepperend
klepperend
op een
een sukkeltje
sukkeltje uit
uit de
de huisjes
huisjes komen;
komen;door
doorelkander
elkandergeg
gegoo
van die, op
oo
stemgeluidjes, als
als glazen
glazen stuiters,
stuiters,die
dietelkens
telkensmaar
maar
van bontgekleurde stemgeluidjes,
van marmeren
marmeren steenen.
steenen.
weer opspringen van
wásalle
salIeme
menou
nouaite....
aite ••••gossiemaine
gossiemainewat
wat'n
keet!"
,,'s Jeesesnogtoe,
]eesesnogtoe,wá
„'s
'n keet!"
Keetje's blonde hoofd
hoofd schuin-turend
schuin-turend door
door opzijgeschoven
opzijgeschoven vitragevitrage-
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gordijntje
deftige soldaat
soldaat doende
doende alsof-'t-ie
alsof-'t-ie
gordijntje aan
aan koperen
koperen roetje.
roetje. De deftige
niets hoort; de nicht
nicht met
met 'n
'n hè-watte
hè-wattenaar
naar de
de deur
deur loopend.
loopend.
„Jemie! Hain en Kais
I,Jemie!
Kais en
en Piet
Pietterug
terugvan
vanden
denvangst!"
vangstl"
Het stuk
stuk keet
keet kwam
kwam donker
donker aangezeuld
aangezeuld over
over den
den dorpsweg
dorpsweg als
als een
een
geweldig
vischachtig dier met
met beweeglij
beweeglij ken
staart van steeds aanaangeweldig vischachtig
ken staart
groeiende dorpertjes
dorpertjes op
op klompen;
groeiende
klompen; de kop
kop een
een stug-beweeglijk
stug-beweeglijk ding
ding
van drie man
man an
an elkaar,
elkaar, de
de rompen
rompen vergroeid
vergroeid tot
tot een
eendriehoofdige
driehoofdige
ver klomping
beenen.
klomping met
met twee armen en beenen.
„ze komme
hierhain",
hain",- vreugdstampte
"Ze
komme hier
hier hain,
hain, ze
ze komme
komme hier
vreugdstampte
Keetje. „Asse
Keet1e.
"Asse nou
nou moar
moar niet
niet al
al te
te zat
zat benne."
benne."
„Kaik die Hain d
doen."
"Kaik
d'rr us roar doen."
Zig-zag zwenkend over
over den
den dorpsweg,
dorpsweg, omjoeld
omjoeld van
van 't'tgekleuter,
ge kleuter,
altijd tuk op een lolletje,
lolletje, bereikte
bereikte de
de „kop"
"kop"de
deal-open-staande
al-open-staandedeur
deur
van de kroeg.
kroeg.
Hein en
en Kees,
Kees,twee
tweebroers,
broers,sprekend
sprekendelkaars
elkaarsportret,
portret,alleen
alleenKees
Kees
een
hoek gebeend,
gebeend,hadden
haddende
dezware
zware
een haartje ouwer waren al naar een hoek
leeren zak met een stukkie
stuk kie van den vangst op
op den
den vloer
vloer geplompt en
stonden zich nu
nu met
met d'r
d'r rooien
rooien zakdoek
zakdoek het
het zweet
zweet van
van het
het voorhoofd
voorhoofd
te vegen.
Verdikkeme,
wat was
was die
die zak
zak zwaar!
zwaar! Eens
Eens effe
effe uitblazen!
uitblazen! Maar
Maar Piet,
Piet,
Verdikkeme, wat
nicht van
van Keetje
Keetje hield,
hield, de
dezak
zaknog
nogop
opden
denrug,
rug, stond
stondmet
met
die 't met de nicht
haar op den drempel te konkelefoezen.
haar
konkelefoezen.
"Hai
ka-je weer
weer nie
nie fan
fan de
de vrouwe
vrouwe afblaive....
afblaive •••• mó-je
ma-je weer
weer
„Hai Piet, ká-je
daolik an 'n vrouwerok blaive hange."
hange:'
„Hou jij
jij nu
nu maar
maarjejemoel,
moel,hè",
hè",- verdedigde
"Hou
verdedigdezich
zich Piet.
Piet.
De nicht
nicht kleurde
kleurdeomdat
omdatKeetje
Keetjehaar
haarjaloersch-nijdig
jaloersch-nijdigaanzag.
aanzag.
De heele
heele kroeg
kroeg dadelijk
dadelijk een
een welkomst-poot
welkomst-poot en
en een
een borrel.
borrel. Alleen
Alleen
niet zag.
zag.
de deftige soldaat doende alsof-'t-ie 't't niet
"Ma-je
dan wat
wat anders,
anders,'n'nbiertje
biertjesoms?"
soms?"—
- dronkemansdre;nde
dronkemansdreinde
„M5-je dan
Heiti.
Hein.
"Wat
kan main
main nou
nou een
een biertje
biertje ferdomme,
ferdomme, as
as je
je vierhonderd
vierhonderd gulgul„Wat kan
dens in je
je zak
zak hèt....
hèt ••••vierhonderd
vierhonderd guldens....
guldens.: ••eerrelijk
eerrelijkferdiend
ferdiendgeld"
geld"
~ •••"fr'uit
ma-je nou
nou ook
ook niks?"....
niks? ......
'uit Piet m6-je
„Geef main
"Geef
main dan
dan maar
maar een glaassie
glaassie melk."
melk."
"Wat
jij met
met jeje melle
mellekie
•••• je lij
lijkent
maid:'
kent wel zoo'n maid."
„Wat jij
kie....
"Zuip
je liever
liever lazerus,
lazerus, main
mam kan
kan 't't niks
niks ferdomme,
ferdomme, niks,
niks, niks."
niks."
„zuip je
En ineens
ineen~ begonnen Hein
Hein en
en Kees,
Kees,elkander
elkander met
metde
deruw
ruyvzwar
zwar
ekkige werkhanden aan
aan den
den schouder
schouder vastklampend,
vastklampend, eerst
eerst opzetteopzette'
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lijk langzaam-deftig, dan dolzinnig-woest door
door de
de gelagkamer
gelagkamer rondrondtedansen, scheef-botsend de stoelen,
stoelen, en
en tafeltjes,
tafeltjes, uithijgend
uithijgend de
de heete,
heete,
persende vreugd
vreugd van
van aan-wal
zijn, om dan
persende
aan-wal zijn,
dan na
na vinnig-snelle
vinnig-snelle ronderondein
draai,
cents-draaimolen, bek-af, zweetend
zweetend in
draai, als
als een schuitje van de cents-draaimolen,
de rieten
rieten café-stoel
café-stoel neertebonken.
neertebonken.
Deroet-zwarte
roet-zwartehaarhaarEchte kerels van de zee, die Hein
Hein en die
die Kees.
Kees.De
warboel,
pet, zweet-piekerig
zweet-piekerigneerneerwarboel, uitspru:tend
uitspruitend onder de schuinsche pet,
hangend op het bruin-vettig
bruin-vettig hoofd,
hoofd, waarin
waarin fel-blauw
fel-blauw de
de vreugd-overvreugd-overmoedige,
duivelsche lust flikkerende
flikkerende oogen
oogen in
in het
hetrijsterijs temoedige, soms van duivelsche
glimmig wit.
Woeste ongeschoren
de
Woeste
ongeschoren koppen
koppen met
met goud-rossige
goud-rossige haartjes
haartjes op de
stevige
kin. De
De donker
donker blauw
blauw wollen
wollen trui,
trui, weggefrommeld
weggefrommeld in ddee
stevige kin.
vettig vaal-bruine broek, vastgesnoerd door een leeren
leeren riem, over
over die
die
trui een uit-de-mode
uit-de-mode geraakt
geraakt Zondagsch
Zondagsch buis
buis van
van een
een goedkoop
goedkoopconconfectie-magazijn, om den
den ruigen,
ruigen, zweet-siepelenden
zweet-siepelendenhals
halseen
eenrooie
rooiedas
das
in artistieken
artistieken knoop.
knoop.
met boerig
boerig rooie
Piet, die
die altijd
altijd maar
maar melk
melk dronk was rossig-blond, met
de
wangen en slimme
slimmeoogen,
oogen,had
hadde
depest
pestaan
aansterke
sterkedrank,die
naarde
drank, die jejenaar
sodemieter
avonds met die
duinen ••••
sodemieter hielp, ging liever 's avonds
die nicht
nicht in de duinen....
daar
bij.
daar bleef je gezond bij.
Voor de
tle deur van
van het
het café
cafépropte
proptenog
nogaltijd
altijdhet
hetgekleuter,
gekleuter,joelend
joelend
la-je
en schreeuwend,
schreeuwend, soms vuurpijlig-fel
vuurpijlig-fel uitstootend:
uitstootend: „Keess....ie,
"Keess ••••ie,la-je
om het
het
nou nog eens
eens sien;"
sien;tt duwend
duwend en
en stootend
stootend van
van louter
louter vreugd
vreugd om
herrie-verwachten,
optrekkend
herrie-verwachten, elkander
elkanderafwippend
afwippend de
de petten,
petten, zich optrekkend
aan
kunnen zien.
zien.
aan het
het kozijn,
kozijn, om
om te kunnen
En binnen in het
het café
café dronken de kerels
kerels flink
flink door,
door, soms
soms met
met een
een
zwaai
drank ingietend
ingietendde
dekeel,
keel,násmakkend
násmakkend
zwaai van
van de rechterhand den drank
kiezen met
met
de tong, vegend
vegend langs
langs 't't brijig-dik
brijig-dik goor-geel
goor-geel der tanden en kiezen
sporen van zwartig, vocht-doortrokken tabak.
tabak.
Of met fel-Iustende,
drank-vurigende oogen,
oogen,zot-lachend
zot-lachendbeturend
beturend
fel-lustende, drank-vurigende
de rest van
van een
eenborrel,
borrel,als
alsbij
bij lustvermeerenden,
lustvermeerenden,aarzelenden
aarzelenden vinger
vingerlangsteligglaasje.
glaasje.Hein
Heinging
gingeens
eensuitpuffen,
uitpuffen,
draai
in 't't langstelig
draai rondwemelend in
had al lang zijn bekomst
bekomst van
van het
hetwoeste
woestegedans,
gedans,eens
eenseffen
effenzijn
zijnhart
hart
er nou
nou allemaal
allemaal wel in
in
uitstorten,
uitstorten, b~j
bij nieuwe gezichten zèggen, wat er
hem omging.
Goed deed
deed het,
het,weer
weereens
eensmet
metnieuwe
nieuwegezichten
gezichtentetezijn,
zijn,als
alsjejeook
ook
acht maanden lang, niks om je gezien had als de kameraads,
kameraads, de schuit
en de
de zee.
zee. Zijn
Zijn heet-brandend
heet-brandend begeeren
begeeren dreef hem nou te
te zeggen,
zeggen,
moèst hem wel doen
doen zeggen,
zeggen, deed
deed het
hethem
hemhaast
haastuitschreeuwen,
uitschreeuwen,hoe
hoe
.
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heerlijk-blij,
omhoog, —
- hij
hij zich
zich nu
heerlij
k-blij, hoe
hoe licht
licht als
als een
een zeepbel, die wil omhoog,
gevoelde. Nu
Nu weer
weer verwend
verwend met
met de
de oude
oude bekende
bekendedingen:
dingen: de
dedorpsdorpsschoon-gewasschen'n'nkind
kindop
Zaterdagavond,detweerijen
straat, als schoon-gewasschen
op Zaterdagavond,
de twee rijen
vaderlijk-ernstige
oranje-bruin den weg
weg
vaderlij
k-ernstigekastanjes,
kastanjes,nog
nog volbladig,
volbladig, oranje-bruin
overhuivend.
overhuivend.
De lucht,
lucht, waar
waar de
de wind
wind nu
nu verveegd
verveegd had
had de
de wolken,
wolken,als
alseen
eenstrakstrakDe
blauw feestlint tusschen
tusschen het zon-doorlichte
zon-doorlichte oranje.
oranje. De
De bloedroode
bloedroode
wingerd, omhelzend
waar leefde zij,
zij, die
die hem
hem wachtte.
wachtte.
wingerd,
omhelzend de woning, waar
Vreemd,
was 't net effe lente, op
op de
de velden
velden al
al
Vreemd, toen ze vertrokken,
vertrokken, was
en ineens
ineensweer
weerdenkend
denkend aan Haar,
Haár, zijn
zijn goedige
goedigezeemansruwzeemansruwtulpen en
vreemd-lachend, niet
niet
ontkleurd tot een
een blanke
blanke verteedering....
verteedering•••• vreemd-lachend,
heid ontkleurd
in hem
hem omging,
omging,vertellend
vertellend de
demannen,
mannen,die
die
willende weten, wat nou in
hij nog pas kende, van Haar,
Haar, zijn moeder, die-al
die-al wist
wist van
van zijn
zijn terugterughem gezien
gezien had.
had.
komst en nog niet hem
kleine huisje nou tuurde achter het witte
witte gorgorZijn moeder, die in 't kleine
dijntje of nou nog niet
niet kwam,
kwam, hij
hij en
en Kais.
Kais.
pot metkoffie
met koffie
Zij zittend, achter den Zondagschen, wit-porceleinen
wit-porceleinen pot
onrustigspeuspeuhet doosje met
met balletjes,
balletjes, de
de boterkoek,
boterkoek, met krenten...,
krenten ••••onrustig
rend naar
naar buiten; en
en dan
dan weer
weer in
inniet-begrijpen,
niet-begrijpen,van
vanwaar
waar ze toch
blijven,
bedribbelend het rood-met-zwarte
rood-met-zwarte gestreep van het
het vloervloerblijven, bedribbelend
kleed.
Toch
nogverrassen
verrasSenzou
zouhij
hijhaar
haaren
enineens
ineenshaar
haaromhelzen,
omhelzen,als
alszezeerer't't
Toch nog
minst op verdacht
verdacht was. Strakkies
Strakkies koopen
koopen 't't cadeau,
cadeau, een
een doek
doekvoor
voor
best, als Zondags
Zondags zij ging
ging naar
naar de Kerk.
Kerk.
zij zoo
zoo
Zoo'n schotsche met
met ruiten
ruiten net
net als
als nicht
nichtMietje,
Mietje,waar
waaraltijd
altijd zij
mee op had.
had.
Maar
plots opschrikkend
opschrikkend uit
uitgansch-van-zijn-moeder-vervuldgansch-van-zijn-moeder-vervuldMaar plots
zijn: "hai
fillesefeere ......sloeg
!>loeghij
hijdood
doodmet
metéen
éen
„hai Kais, wa-zi-jij
wa-zi-jij nou te
t fillesefeere"....
teeder denken;
denken; opnieuw
opnieuw ronddollend
ronddollend met
met Klaas
Klaas de
de jeneverjeneverslag al teeder
geurende
kamer, terzij
terzij werpend
werpend de
devreugd-doortintelde
vreugd-doortintelde beenen,
beenen,
geurende kamer,
zich
slaphoudend
"Keek-Wok/' zich slaphoudend en
hoog-op
potsierlijk doende de
de „Keek-Wok,"
hoog-op potsierlijk
krom,
buik stijf-vooruit,
stijf-vooruit, het
het hoofd
hoofdachterover,
achterover, plots
plotsomomkrom, of met den buik
rammeien en dan ineens deinzwenkend, 't hoofd vooruit als om te rammeien
zende achterwaarts.
achterwaarts.
Piet zat te vertellen;
vertellen: hield niet
niet van
van dansen....
dansen•••• in
in danshuizen
danshuizen zou
zou
•••• liet-ie
.... Klaas en Hain konden
konden
nooit je hem
hemsnappen
snappen....
liet-ie anderen over
over....
gaan
••••
gaan zooveel
zooveel als
als ze
ze wilden
wilden....
ar ie
Hij
in Rotterdam,
Rotterdam, hij
hij liever
liever hiet
dorp, wa
waar
ie thuis
thuis
hier in 't't dorp,
Hij niet in
was.
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„Nooit in een
"Nooit
een groote
groote stad,
stad, waar
waar zoo
zoo mirakel
mirakel miezerig
mieserig en klein
klein hij
hij
zich gevoelde
gevoelde....
zich
••••
stad....
Te groot en te veel van alles zoo'n stad
....
Hij en
en de nicht
Hij
nicht konden
konden 't't best
best met
met elkaar
elkaar vinden,
vinden, zonen
zoûen uitgaan
uitgaan
van avond,
avond, als
als 't weer nou maar
goed bleef
bleef....
van
maar goed
....
Opnieuw de deur open, gauw
gauw dichtdoen,
dichtdoen, zoo
zoo warm-gezellig
warm-gezellig daardaarOpnieuw
binnen. Twee slagersjongens
binnen.
slagersjongens en een
een koddebeier.
koddebeier.
Scherpe geuren
geuren van
van zee
zee en visch doet
Scherpe
doet de
de tocht
tocht uitwaaien
uitwaaien van
van de
de
kleeren der
kleeren
der kerels.
kerels.
Keetje weer neussnuivend, wang
wang hoog
hoog vertrekkend
vertrekkend tot
tot vlak
vlak onder
onder
d r oog, na stikum begrijpend
d'r
begrijpend knipoogje
knipoogje aan
aan den
den deftigen
deftigensoldaat,
soldaat,als
als
zwijgen te kennen geven, hè wat
met zwijgen
wat stinken
stinken die
die kerels.
kerels.
Soldaat
gevleid in
in waardeering
waardeering van
van z'n als
als burger
burger in
in
Soldaat voelt
voelt zich gevleid
goeien-doen zijn.
zijn. Hij
Hij haalt
haalt zijn
zijn zakdoek
zakdoeklangzaam
langzaam te
tevoorschijn,
voorschijn,die
die
hij ontvouwt en nu zich heerig
hij
heerig wat koelte
koelte toewuiven,
toewuiven, verspreiend
verspreiend een
een
doodschen, ziek-muffen geur
geur van
van vergane
vergane eau-de cologne.
colögne.
Hij toch is
is de
de meneer
meneer hier!
hier!
De slagersjongens
slagersjongens met
met valsch-bleeke,
valsch-bleeke, geniepige
geniepige gezichten
gezichten en
en
slimme,
klein-saamgetrokken oogen,
donker jasje
jasje met
met kraag
kraag
slimme, klein-sa.amgetrokken
oogen, een
een donker
over 't't bloedbespat,
bloedbespat, stijvig
stijvig wit
wit katoen
katoen buis,
buis,de
derechterhand
rechterhand
hoog-op over
een bloedviekkerig,
bloedvlekkerig, vettig
vettigmes,
mes,uitstekend
uitstekendden
nog omklemmend
omklemmend een
denzak,
zak,
rechtuit gestapt
gestapt naar
naar de
de toontoonzijn zonder zien naar het joelen om hen, rechtuit
bank.
,,Een
"Een biertje
biertje voor
voor mén
mèn en
enme
mekameraad."
kameraad:'
„Voor
wie ze
ze cente?"
cente?"- wantrouwt
"Voor wie
wantrouwtKeetje.
Keetje.
"Me baas
baas heit
heit gezeid,
gezeid, dat
dat we
we hier
hier mochte
mochte drinke.
drinke. Hij
Hij zal
zal betale."
betale:'
,,Me
„O,
,,0, benne
benne jullie
jullie van
van Schenkels?"
Schenkels?"
"Temet 'n
'n halleve
hal1eve maand
maand al,
al, heb
heb eerst
eerst gewerkt
gewerkt bij
bij Linsse,...
Linsse .... die
die
„Temet
verrekke, je kapot
kapot werken
werken voor geen centen....
centen .... zou
zou nooit
nooitus
usafafkon verrekke,
schuive as
as er
er geslach
geslach wier....
wier ....
ineens weer
weer herdenkend
herdenkend het
hetfeest
feestvan
vanden
dennamiddag,
namiddag,de
dekoe,
koe,de
de
En ineens
vetste van
van al,
al, zieltogend
zieltogend met
met groot-logge
groot-loggestarende
starende oogen....
oogen ....tetedoordoor.... het
het bruin-rood,
bruin-rood, dik-druipendik-druipenkerven den buik met vlijmscherp mes
mes....
öloed .... de
de ingewanden, vliezig, blauw-geel....
blauw-geeL. ••--- drukt
drukthij
hijkrampkrampde bloed....
achtig het
het mes
mes in
inden
denjaszak
jaszakals
alszou
zouhijhijopnieuw
opnieuwgeven
geven den
den
achtig
doodsteek.
doodsteek.
Dán zuig-slurpend
zuig-slurpendde
de schuimende
schuimendepils,
pils,verkoelend
verkoelendzijn
zijnkeel,
keel,droog
droog
Dan
inademing van
van heeten
heeten bloedwalm,
bloedwalm,lacht
lachthij
hijtevreeën
tevreeënzijn
zijnkamekamedoor inademing
'
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raad
raad toe,
toe, die
die håndewrijvend
handewrijvend uit
uit zijn
zijn blijdschap,
blijdschap, dat
dat hij
hij het
hetbier
bierniet
niet
wer ken,drupdrupheeft te betalen.
Warmvan
van't'twerken,
heeft
betalen. Daar
Daar komt
komt de
debaas
baasal.al.- Warm
pelt nog
nog zweet
zweet op
op 't'tgelige
gelige voorhoofd..
voorhoofd. Zwijgend
1:;wijgend staat hij,
hij, vèr
vèr van
van de
de
pelt
knechts
knechts af,
af, met
met mokkende
mokkende oogen,
oogen, die
die z'n
z'ntoorn
toornverraden.
verraden.Waar
Waarde
de
nooitmo-je
mo-jete
tegoed
goedzijn,
zijn,altijd
altijdgestreng
gestrengmaar....
maar ...•
jongens nou
nou blijven....
blijven •.••nooit
jongens
je nemen.
nemen.
willen altijd je
gezegd tot de
de jongens,
jongens, ga
ga nou
nou maar
maareffen
eff~nnaar
naar't 'tZwaantje,
Zwaantje,
Had gezegd
drink
drink maar
maar een
een biertje
biertje en
en zeg,
zeg, dat
dat 't'tvoor
voormij
mijis....
is ••..maar
maard'rect
d'rectweer
weer
kwertier ••.•goed,
goed,
weerom .... blijven
blijven m
mee die jongens nou weg, al over 't't kwertier....
weerom....
hij hier
hier nu
nuzelf
zelfisisgekomen....
gekomen ....zoilen
zoûen er
ereen
eenpotje
potjevan
vanmaken,
maken,dede
dat hij
rekels. Maar als de „rekels"
knip"rekels"hem
hemaanzien,
aanzien,schuinhoofdig
schuinhoofdigen
enbe
beknipoogend het
het bierglas,
bierglas, dat
dat leeg
leeg is,
is, wil hij zich niet laten kennen
kennen voor
voor al
al 't't
volk daarbinnen en wenkt
wenkt met
met zijn
zijn hand
hand van
van vooruit
vooruit maar.
maar. 'n'nGoeie
Goeie
jongens al drinkend.
drinkend.
baas toch, stil peinzen de jongens
Ineens
Ineens bij uitgaan
uitgaan der
der voordeur,
voordeur, klinkt
klinkt vèr
vèrnog
nogeen
eenvinnigende
vinnigende
kl etsing van
van koperen
koperenbekkens,
bekkens,toon-serpentoon-serpenmet scherpe
scherpe kletsing
tromdreun met
weer een
een
tines, die feestig-kleurig hoog de stilte doorzwieren
doorzwieren en
en dan weer
gejoedel.
effen gejoedel.
opproppend gekicuter
gekleuter daarbuiten
daarbuiten isis al
ál vergeten
vergeten de
de keetige
keetige
Het opproppend
kerels,
opzwermend als
als een
een vlucht
vlucht vogels
vogels bij
bij het naderen der „sienkerels, opzwermend
"sientt
boem.
boem."
Ratelknerpend over de keien komt nader het
het orgel
orgel tot vlak
vlak voor 't't
Zwaantje.
de straat
straat op.
op.Dol
Dolworden
wordende
de
Zwaantje. Alles
Alles loopt
loopt naar
naar de deur toe, de
kerels, dol bij de vuriging der glitsende bekkens,
bekkens, de
de donderende
donderendetrom
trom
dreun.
Kees
zon-bruinKees met drankvreugd-spattende oogen, glimmend het zon-bruinde voorhoofd, baant handen-pagaaiend
handen-pagaaiendeen
eenweg
weg zich
zich door
door 't'tmenschen
menschen
orgel. „Een
"Een mooi
mooi fijn
fijn stukkie"....
stukkiett ••••
gepak, moèt
moèt hebben de kerel aan 't orgel.
een
....
een walsie,
walsie, als
als jeje die
die hèt"
hèt"....
••••
ken me niet ferdomme, wá
wa je moet heje
•.•. ik zorg voor de cente,
heje....
....ken
al
blèv
ie
'n
half
uur
draaie
••..
al blèv ie 'n
draaie....
Vindt
al lang
lang goed,
goed, de
deorgeldraaier
orgeldraaier en
en meebuigend
meebuigend zijn
zijn lang,
lang,
Vindt 't al
mager lijf bij
hooren de
de zwiepende
zwiependewalsen
walsen
bij elken
elken omdraai,
omdraai, doet-ie weer hooren
terwijl
poppen strak-effen
strak-effende
demaat
maatslaan,
slaan,omomterwijl de
de roze-groen 'kleurde
'kleurde poppen
De orgelromp
orgelromp siddersldderwerpend
stijf-houten hoofden.
hoofden. De
werpend naar
naar links de stijf-houten
trillend van wilde emotie.
"De
doljuichen de kinders.
„De sienboem,
sienboem, de
de sienboem", doljuichen
Trip-trappend
op teenen
teenenen
en hakken,
hakken,het
heteene
eenebeen
beenstijf,
stijf,het
hetandere
andere
Trip-trappend op
rukporrend
gebogen,
walspas •••• telkens de toonen
toonen rukporrend
gebogen, schuifdraaiend,
schuifdraaiend, de walspas....
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de beenen
beenen tot omdraai, dollen
de
dollen ze rond
rond de
de kerels,
kerels, in
in feestroes
feestroes uitvieuitvierend, gehunker
rend,
gehunker naar
naar vreugde.
vreugde. Gerinkel
Gerinkel van
van glimmende
glimmende bellen
bellen en
en
stampende tromsbg!
het
trotnslag! Nu n;et meer wetend van om-hen-gebeuren,
om-hen-gebeuren, het
kracht-leng lijf
kracht-lenig
lijf malsch-zw;erig
malsch-zwierig en lokkend
lokkend de
de glimmende
glimmende oogen,
oogen, bebedelen
ze
de
vrouwen
te
dansen.
delen ze de
Even geaarzel
geaarzel van
van Keetje,
Keetje, die
die 't wel
Even
wel wat
wat mal
mal vindt
vindt bij
bijzóóveel
zóóveel
dan schuimen ze
ze rond door
door 't zaaltje. Hij, stevig drukkend 't't
mannen, dán
malsch vrouwenlichaam,
vrouwenlichaam, d.,t
dat lang
lang hij
hij ontbeerd
ontbeerd heeft, telkens zijn knie
malsch
knie
warmstreelend
mollige beenen; zij
zij met coquet-kleine
coquet-kleine passen,
passen, 't't
warinstreelend haar mollige
hoofd vèr van
van hem
hens en
en schuin,
schuin, in sierlijke pose
pose....
hoofd
.... 'n
'n heusche
heusche dame
dame uit
uit
de wereld.
wereld.
Met telkens nieuwe
nieuwe dansen,
dansen, onvermoeid
onvermoeid ronddansend
rondd:l11send het
het zaaltje
zaaltje
toKejzw-higndrt.
tot Keetje zweet-hijgend neerzit.
Orgeldraaier met
met kameraad
Orgeldraaier
kameraad aarzelen
aarzelen naar binnen,
binnen, krijgen
krijgen elk
elkeen
een
biertje. De orgeldraaier
orgeldraaier zelf,
zelf, een mager, lang man met kleinen,
kleinen, droogdrooggelen
zenuwvertrekkenden kop,
kop, doorheenschemerend
doorheen~;chemerend de schede,
schede;,
gelen zenuwvertrekkenden
norsch en
en dof-onverschillig
om het
het feest,
feest, dat
dat hem
hem niks
niks an
an gaat....
norsch
dof-onverschillig om
ga~it .... 't
't
orgel, liet
het feestding, voor hem slechts zijn brood....
brood ....rotte
rottemuziek,
muziek,waar
waar
ie den heelen
ie
heelen dag
dag inzit....
inzit ....
Gulzig uitslurpt
uitslurpt hij
hij zijn
zijn pils,
pils, waar 't't schuim
schuim zich
zich van vasthaakt in 't't
r haar, staart
roC'd-mige sllo
of er
er hier
hier nog
nog iets
iets isistete
rood-ruige
stiorhaar,
staart dan grauw rond of
halen, dc
de handen uitpuilend
t,;tpuilcndliet
hetglimmig
glimmig fluweel
fluweel der
der broekzakken,
broekzakken, de
de
plooifbdderenJ om bottige
bottige hemen.
br:enen.
pijpen plooifladderend
v.ul, zit de
dr. kiumeraad,
robu::.te kerel,
kerel, goed
goed in
in de
de kleeren.
kleeren.
Zijn plunje vaal,
lnieraad, robuste
Een kleurig overhemd met
met in de nj:inchetten
1lJ.lnchettel~ groote, verguld-pralende
verguld-pralende
knoopen, een nieuw-nadige
nieuw-nadige breek,
breek, waaronder
w,uronder fèl-overmoedig,
fèl-ove1'moedig, de
de
knoopen,
oL1I1jige schoenen.
echte r,eneer
r,enee;: zóó,
zóó, moeten
moeten wel
wel denken
denken de
de
oranjige
schoenen. Een
Een echte
meiden. Keetje bedienend
bedienend achter
acht:r de
de drijf-natte
drijf-natte toonbank,
toonbank,frommelfrommelmeiden.
plooit met
met de
de toppen
toppender
dervingers
vingersdedezweeterig-uithangende
zweeterig-uithangendeharen,
haren,
plooit
zucht van
V,111 't
't dolzinnige
dolzinnige danser.
dansel1.
,,'n Fèn
F~n walssie
w,:t1ssie hè"
hè" - sch;iinoogt
SCh;li:lOogt ze
mannen ..
„'n
ze tot omstaande mannen
p'k Ken
Ken 't'tveel
veel beter,
beter,maar
maar 'k'kdoe
doe 't'tteteweinig."
weinig."
,,'k
"Ma-je 't't es
cs 'n
'nkairtje
kairtjemail
doen," met
met strak
strak gezicht,
gezicht, de
de oudste
oudste oror„Mo-je
mais doen,"
geldr.uier. Dan,
Dan, hij
hij de
de mann'.n
mannn met
met stiktint
stikul1l knipoogje
knipoogje beturend,
beturend, lachlachgeldraaier.
bulken
een gemeenheid, dat
dat Keetje,
Keetje,beleedigde
beleedigdemamabul
ken ze
ze allen plots om een
jc::.teit, zich
7ich omdraait,
omdraait,opha".end
ophaend het omkrulde
omkrulde neusje
neusje en
en uitstekend
uitstekend
jesteit,
tong, dan
dan beteekenisvol
beteekenisvol zwijgend
zwijgend aanziend
aanziend den
den deftigen
deftigen soldaat,
soldaat,
de tong,
zeggen, .... toe
toC']ti smerige
smerige kerels,
kerels, waar
van kan
kan ververwaar je
je 't van
alsof ze wou zeggen,....
wachten.
wachten.
. .
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Goorheden
Goorheden en
en platte
platte gezegden
gezegdendoorgijlen
doorgijlenhet
hetjenevergeur-zwangere
jenevergeur-zwangere
:taaltje, dán
... een
tafel.
zaaltje,
dan telkens
tel kensschor
schorlachen
lachen...
een dreun
dreun van
van een vuist op de tafel.
kan hem
hem niks
niks meer
meer ferdomme....
ferdomme ....barst
barst telkens
telkens uit
uit
als zot;
zot; 't't kan
Kees is als
lachen; gaat
gaat handengebarend
handengebarend zitten
zitten bij
bij ieder
ieder aan
aan tafel,
tafel, opsnijopsnijin dom lachen;
beleefd heeft.
heeft.
end r n zwetsend van wat ie beleefd
gelooven, verknipoogen
verknipoogen stikum
stikumdien
diendronkemans
dronkemans
Soldaten veinzen gelooven,
onzin, maar
slaan op
op den schouder, telmaar wel hem
hem vriendschappelijk
vriendschappelij k slaan
telaanmoedigend tot
tot drinken.
drinken.
kens opnieuw aanmoedigend

rn

Wachtend den herfstavond
herfstavond ligt
ligt stil
stil het
het land
land achter
achter het
het cafeetje
cafeetje met
met
%ijn lawaaierige
lawaaierige menschenklomp.
menschenklomp.
zijn
donker wol
wolkdek
lichtstralen neer
neer
Door donker
kde k ge::eefd,
gezeefd, dalen
dalen schuinsche lichtstralen
winterige wei,
wei, als
als wierook
wierookin
ineen
eenkerk,
kerk,die
dieglogloop de zwartig-groene, winterige
riënd opstijgt.
Op het hollandsche
hollandsche landschap
landschap van
van een
een gracieuse
gracieuse statigheid
statigheid bewebewegen
zich langzaam
langzaam halsmaaiend
halsrnaaiend de
de zware,
zware, weelderige
weelderige koeien,
koeien,maar
maar
gen zich
roerloos
s aan de paarden,
donkcrrocrJ.oos S:;lan
paarden, den gebogen kop
kop omgeven
omgeven door
door donkerdro~de
droevende manen.
TooOeelsgewijs
daar het
het land,
.land, vierkant-strak
vierkant-strak
Tooneelsgewijs .rustig
.rustig en
en statig ligt daar
aa g van
blaren: In
In het
om.vat
bruine hhaag
van droog-verdorde
dcoog-verdorde blaren'.
het
omvat door
door een
een bruine
Vl!ITe
wentelwie~en
vanmolens
molensenendedevweelderige,
weeldctigé, w'eek...zi^zwèek....zmverre 't zekere wentelwiel
en van
aa rachter eentC'ilig
eentonig 't
nelijke
der duinenrijen,
duinen":jen, w
waarachter
't zeegcruisch.
zee~.
Wring der
neÍrke li;ning
Stt1-luisterend,
..1erooie
rooiedas
dasinintwee
tweeslierten
sliertmgestropt
geStropt
Stil-heisterend,in
in blauw..~
blauw.bri44e
om den nek, twee
twee boeren
boeren Ø
OI"'\p..rse
kolen staan
ltaan
maalveld, waar
waar de kolen
•1 . p tse \P<)lveld,
gebeeldhouwd, en
vol en zwaar, sierlijk uitschulpt
uitschulpt als
als r:ebeeldhouwd,
en met
met glainzingvan
gla~zingvan
donker paars
p.la:-s fluweel.
In het donkerder
donkerder wordend cafeet)
cafeet,:,
joelt de
lust-doorde vreugde en lust-door:, joelt
dartelde menschlichamen
dartelde
menschlichame'l wringen zt_h
zl::h tegen elkaar
elkaar in vreugde-omvreugde-omarming, elkander neerduwend
neerduwend in
in kind,!rlijk-ijdele
kind.!rlijk-ijdele krachtmeeting,
kracht meeting,ververophitsend
klompend
opbotsend )nder dForilcemansachtig,
dFonkemans,1chtig, ophitsend geklompend en opbotsend
met rood
breej boerenhoofd
laat zijn volle,
volle,
krijsch.
rood eo
en bree3
boerenhoofd laat
krijsch. Een
Een soldaat met
donkere toon-hokjes van
van
barstend-roode lippen zuigzoeken
zuigzoeker langs de donkere
een zilverig-blikken mondorgeitje,
waaruit
opstijgt een schichtende,
mondorgeltje, w
aaruit opstijgt
regenboog van
van tonen, die
fonkelende regenboog
vonken-spattende
muziek, een fonke1enie
die
vonken spattende muziek,
waar
buiten
nog
altijd
Een kermisachtig
kermisachtig. ge'WaQklatlk,
altijd
snel vervloeit. Een
gewanklank, waar buiten
tromst wg en glitsendebekkens.
glitsendebe k kens. Kees
gieren de walsen bij donderenden
donderend.,e,n tromsLlgftl
l
gebeuren, voelt in zich een krampweet nauwelijks meer van om ~betJl·en,
drang naar
wocste en doUedingen.
dolle dingen. Kracht perst in zijn
naar vreugde, naar wot,tte
die el
uit wil.
lijf, in zijn drank-heete.1ijf,
a uit
drank-heete.lijf, kracht, <tie
-
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En in zich
zich voelt hij de
de overmoed van
van alles
alles kunnen.
kunnen. De orgelman opzijduwend, zal hij nu
nu eens
eensdraaien,
draaien, zijn
zijnkunst
kunstvertoonen.
vertoonen.Maar
Maardede. orgelman aarzelt,
nog zal
zal verpesten.
verpesten.
aarzelt, bang dat Kees 'ttt orgel nog
"Nee
nou geen
geen gifntjes
gijntjes uithalen."
uithalen. u
„Nee nou
”Zog mooi genoeg.
"Zoo
genoeg. Alles
Alles goed
goed maar
maar afblijven
afblijven van
van de
de muziek."
mU%Ïek!t
Het-ie immers toch
toch geen
geen verstand
verstand van.
pakt hij
hij
Die tegenstand
tegenstand prikkelt
prikkelt Kees en
en zeker
zeker van
van zijn
zijn kracht,
kracht, pakt
forsch beet het groote,
groote, draaiende
draaiende wiel,
wiel, dat
dat.de
plots afaf.de toonklettering plots
breekt in schellen snik.
breekt
Hij Kees, zou
zou niet
niet kunnen
kunnen draaien;
draaien; mag
mag nog tegen
tegen hem
hem opdraaien,
opdraaien,
•••• zonen
zoûen dan nog eens zien.
zien.
.
de otgelbaas,
orgelbaas,....
Kees heeft
heeft op
op de schuit zeker nooit
Hij, Kees
nooit an
an de
de her
lier gestaan. Heusch,
in zijn
zijn pooten!
pooten! De
Deorgelbaas
Kees heeft ook
ook wel
wel een
een snippertje
snippertje kracht
kracht in
orgelbaas
sputtert
mompelt, „van
"van de
deschaai
schaaibetale,H
laat hem
hemdan
dan
sputtert nog tegen, mompelt,
betale," laat
maar
Kees, kracht-zettend,
kracht-zettend,wijdwijdmaar begaan,
begaan, met
met mokkend
mokkend gezicht. En Kees,
zij, den
den ander
ander omvattend het
het
beensch, den eenen
eenen arm
arm achteloos in de zij,
wiel, lonkt met
met glimmende
glimmende oogen
oogennaar
naar de
depretgierende
pr~tgierende meiden,
meiden,terter„Tonkinoize,
wijl, het orgel opnieuw aframmelt het vaste repertoire: "Tonkinoize,
Metsjieze,H
d'Amour, Tango."
Tango."
Metsjieze," Mimi d'Amour,
Maar
nieuwe gedachte
gedachte
Maar gauw
gauw heeft hij er alweer
alweer genoeg van en een nieuwe
doorflitst hem.
doórflitst
Want
hij hoog
hoog op
op van
van den
dengrond
grondeen
eentegenstribbelend
tegenstribbelend
Want ineens tilt hij
moedertje, dat
dat hij een
een eind
eindverder
verderweer
weerneerzet
neerzeten
enhaar
haarberoovend
beroovendvan
van
moedertje,
d'r wagentje,
wagentje, waarin
waarin een wit-roze baby,
baby, loopt
loopthij
hijerernu
nupotsierlijkpotsierlijkheusche jonge
jonge moeder,
moeder, dollend
dollendtegen
tegende
de
langzaam mee voort. Als een heusche
baby, die rustig
rustig te
te slapen
slapen ligt
ligt onder
onderde
dezwart-leeren
~art-Ieerenkap;
kap;bij
bijeiken
elken
baby,
tred met een
een kort
kort rukje
rukje overbuigend
overbuigendzijn
zijngroote
grootelichaam;
lichaam;dan
danweer
weerals
als
droeg hij rokken
rokken met
met zijn
zijnvrije
vrije hand
hand ophoudend
ophoudendde
dewijde
wijdebroekspijpen
broekspijpen
kerels en meiden vasthouden
vasthouden d'r buiken, belachfleemend
belachf1eemend met
met
dat de kerels
lichamen van
van gek-makende
gek-makendepret.
pret.
slappe handen elkanders lichamen
Vindt nou
dat 't't tijd
tijd wordt,
wordt, zonen
zoûen straks
straks nog
nog zijn
zijn boel
boelverrinneverrinnenou dat
peinst
grauw
orgeldraaierenenstikum
stikumbeknipoogend
beknipoogendzijn
zijn
weeren, -peinst
grauw
dede
orgeldraaier
kameraad,
vastrukt
hij
zijn
pet
om
de
ooren,
bespetterspuwt
bei
zijn
kameraad, vastrukt hij zijn
ooren, bespetterspuwt bei zijn
ruig-snorrigen mond
mond en
en nieuwe
nieuwe kracht
kracht
handen, vlak-open voor den ruig-snorrigen
zijn pooten,
pooten, wring-wrijft
wring-wrijft ie
ieze
zekrampachtig.
krampachtig.
opwekkend in zijn
Kameraad heeft
wenk begrepen.
begrepen.
Kameraad
heeft den wenk
Is toch
toch niks
niksmeer
meertetehalen,
halen,maar
maar tijd ver
knoeiennog
noglanger
langer te
te blijven.
^s
verknoeien
blijven.
twee ••••huup,
huup,zich
zichschrap
schrapzettend,
zettend,wegtrappen
wegtrappen ze
ze den
den grond
grond
En een, twee....
ender hun
hun voeten,
voeten,dat
dathet
hetorgel
orgelrammelend
rammelendover
overde
de keien
keien voortschokt.
voortschokt.
ender
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Een paar
paar kinderen
kinderen sleepen trage
trage nog
nog achteraan,
achteraan, terwijl
terwijl voor het
het
cafeetje
langzaam de menschen-warboel
menschen-warboel ontkluwt.
ontkluwt.
cafeetje zich langzaam

vlekken valt
valt de
de avond
avond en in het
In groote, inktig-zwarte
inktig-zwarte vlekken
het sombesomberende duister,
een gele lantaarn
rustig te
te bloeien
~gint. Door het
het
rende
duister, een
lantaarn rustig
bloeien begint.
vierkantige
hcerscht in
in de
degelagkamer
gelagkamer
vierkantige deurgat
deurgat naar
naar binnen
binnen ziende, hcerscht
een helsch-geheimzinnige
he1sch-geheimzinnige donkerte,
donkerte, waarin
waarin scherp de roode slingerslingerlijnen der vurige
vurige sigarenpunten.
sigarenpunten.
Telkens weer als Hein
ofKees
KeeShebben
hebbenverteld
verteldeen
eenvan
vande
derauwe
rauwe
Hein of
an: boord
boord hebben
hebben opgedaan,
opgedaan, rijt
rijt fel een
een gijl
gijl gebraakgebraakmoppen, die ze an
lach de
de spanningsstilte
vaneen.- Kees,
lach
spanmngsstilte vaneen.
Kees,dronken,
dronken,levende
levende in
ineen
een
wereld van machtsvisioenen voelt zich koning
koning hier.
hier. Ieder
Ieder-zal
weten,
zal weten,
is en wat
wat hij
hij wel
wel kan.
kan.En
Ennooit
nooitzouen
zouenze
zehem
hem"nemen,"
„nemen, nooit,
nooit,
wie hij
hij is
nooit! Was-'t-ie ook
ook nog
nog eens
eensdrievierendeeler
drievierendeeler geweest,
geweest,hij
hij vijfenzevijfenz;èventig als de andere kerels honderd schijven. Verdikkeme,
Verdikkeme, mosten
mosten ze
ze
net bij _hem
hem kommen!
Had toch ook de
de honderd
honderd guldens
guldens gekregen.,
gekregen.,
Zei tegen een kameraad:
kameraad: "wedden
om vijfentwintig
vijfentwintigguldens,
guldens,wie
wiede
de
„wedden om
hebben:'
eerste haring tusschen zijn kiezen
kiezen zal
zal hebben."
Had-ie
doen bijten,
bijten,dat
dat
Had-je toch zijn
zijntanden
tanden in
in het
het rauw-bittere vleesch
vleesch doen
ie gekokhalsd had
had en
en de
de andere
andere kerels
kerels maar
maar lachen.
lachen. 't'tHad
Hadhem
hemlauw
lauw
gelaten, lauw, als hij
hij het
het geld
geld maar
maar had.
had.
,,'n
Dooie diender
diender toch
toch die
die Piet
Piet met
met zijn
zijn mellekie....
mellekie ••••voer
voerhij
hij ineens
ineens
„'n Dooie
weer uit, waarop Piet slaperig, het hoofd onder den
den rechterarm
rechterarm op de
de
toonbank neergezakt,
schor uitbituitbitneergezakt, even de lodderige oogen opsloeg, schor
"Da's de
de kift
kifthè,
hè,da's
da'sde
dekift,
kift,sjaloezie,
sjaloezie,omdat
omdatjij
jij geen
geenmaid
maidhet,
het,
send: „Da's
. ^t .•.•
h e.....
hè."
Nee
maar was die
die effen
effengoed!
goed!1-Tij
Hij Kees
Kon d'r
d'r wel
wel
Nee maar
Kees en geen maid! Kon
tien tegelijk krijgen,
krijgen, an el
elken
eens een
een in
in RotRotken vinger
vinger éen. Had er nog eens
student had
had gehouen,
gehoûen,die
dievoor
vooraffeaffeterdam gehad, die 't later met een student
kaat
•••• een jofele meid, gossiemijne....
gossiemijne •••• kon
kon er
er komen,
komen, zoozookaat studeerde
studeerde....
altijd wel
welwat
wat te
te bikken,
bikken,brood
broodmet
metdik
dikvleesch
vleeschofof
veel als-t-ie
als-t-ie wou....
wou ••••altijd
kaas of
of koek
koek....
kaas
•••• was 'em zelfs eens met
met zoo'n
zoo'n bord
bord erwtensoep
erwtensoep komen
komen
andragen, toen ie nog pas op het
het matje
matje in den
den gang
gang stond.
stond.Had
Hader
erwel
wel
tienmaal van zich afgegooid, maar als-t-ie in Rotterdam kwam,
kwam, was 't't
altijd
"De stommeling",
stommeling", schamperde
schamperde hij.
hij.
altijd weer
weer goed. „De
De meeste
meeste kerels
kerels met
met rooie
rooie wangen,
wangen, glimmende
glimmende neuzen
neuzen en
en fel-lusfel-Iustende oogen luisterden
luisterden aandachtig,
aandachtig, maar
maar sommigen schudden
schudden ongeongenu eens
eens dwars
dwars te
te zitten,
zitten, tot
tot die
die zich
zich
loovig het hoofd, juist
juist om Kees
Kees nu
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meer en meer opwond,
ten laatste
laatste de
de volle
vollevuist
vuistkrachtig
krachtigop
opeoen
tafel
opwond, ten
en tafel
kletsend.
Glazen rinkinkten en vielen om. Keetje's
Keetje's hooge
hooge stem
stemmaande
maande drifdriftig tot
tot klamte.
klamte.
datze
ze
Ze rekenden
rekenden af.
af. Kees
Keesnog
nogmaar
maarsteeds
steedsdronkemans-brallend,
dronkemans-brallend,dat
verdijde die
die
hem vast niet nemen zouden,
zouden, tegensputterend,
tegensputterend, dat-ie
dat-ie 't'tverdijde
twee Cats te betalen, die ie
ie vast
vast niet gehad
gehad had,
had, tot
tot Piet
Piet hem
hem ten
tenlaatlaatste onder den arm
arm maar
maar meenam.
De leeren
leeren zakken
zakken met
meteen
eenstukkie
stuk kievan
vanden
denvangst
vangsthingen
hingenweer
weer bulbulde schouders.
schouders. Plomp
Plomp en
en onzeker
onzeker beenden
beendende
dekerels,
kerels,krijschkrijschtig om de
lachend
weg,hun
hundronkemanstaal
dronkemanstaal striemend
striemend de avondavondlachend over
over den weg,
lij ke rust.
rust.
lijke
Een kwijnende
kwijnende stilte
stilteloomde
loomdeover
overde
degelagkamer.
gelagkamer.Vèr
Vèrdoor
doorde
dezwartzwarttrén.
stille velden
velden dreunstierf
dreunstierf een
een tre;n.
Rustig godslampte een ster.
ster.

H. S.
H.

KEULS JR.

DE
GEBROKEN KRUIK.
DE GEBROKEN
KRUIK.
Een
Een Blijspel
van
van
HEINRICH
I:LEIST,
HEINRICH VON
VON KLEIST,
vertaald
vertaald door
door
JAN V. LUMEY.
JAN
LUMEY.
PERSONEN

STUURMAN,gedeputeerde.
gedeputeerde.
STUURMAN,
ADAM,dorpsrechter
dorpsrechter.•
ADAM,
LICHT, griffier.
griffier.
LICHT,
VROUW MARTHA
MARTHA Kus.
KLIS.
VROUW
EVA,haar
haar dochter.
dochter.
EVA,
VALENTIJNTOFFEL,
TOFFEL,een
een boer.
boer.
VALENTIJN
RUPRECHT,zijn
zijn zoon.
zoon.
RUPRECHT,
VROUW BRIGITTE.
VROUW
Een bediende, deurwaarders,
deurwaarders, meiden
meiden enz.
enz.
bij Utrecht.
Utrecht.
De handeling speelt
speelt in een dorp bij

vertrek, waar
waarrecht
recht gesproken
gesproken wordt.
Het vertrek,
TOONEEL.
EERSTE TOONEEL.
(Adam zit
zitenenverbindt
verbindtzijn
zijneene
eenebeen,
been,Licht
Lichttreedt
treedtbinnen).
binnen).
(Adam

LICHT
wat te
te deksel
deksel spreek,
spreek,collega
collega Adam!
Adam!
Ei, wat
Wat
Wat is
is met
met uu gebeurd?
gebeurd?hoe
hoeziet
zietge
geereruit?
uit?
ADAM
ADAM
zie eens,
eens, struiklen
struiklen eischt
eischttoch
tochniets
nietsdan
danvoeten;
voeten;
Ja, zie
Ligt op
op dees
dees effen
effen grond
grond èèn
èèn struikelblok?
struikelblok?
Ligt
Gestruikeld
Gestruikeld ben
ben ik
ik hier;
hier;want
wantieder
iederdraagt
draagt
Den kant'gen
kant'gensteen
steendes
desaanstoots
aanstootsininzichzelf.
zichzelf.
Den
LICHT
LICHT
Neen,wat
watge
ge zegt,
zegt,vriend!
vriend!ieder
iederdraagt
draagtden
densteen
steen—
Neen,
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ADAM
ja, in
Ja,
in zichzelf!
~chzelfl

LICHT
LICHT
tn
Vervloekte grap!
grap!
'n Vervloekte
ADAM
Wablief?
LICHT

Gij stamt van een loszinnig
loszinnig voorvader,
voorvader,
Die
zoo bij
bij d'aanvang
d'aanvang aller
aller dingen
dingen vie!,
viel,
Die zoo
En om zijn val beroemd geworden
geworden is;
is;
Ge zijt toch niet
•••• in
in zijn geval?
niet....
ADAM
En of!
Hier
ben
ik
neer-gevallen,
zeg
ik
u.
Mier ben ik
zeg ik u.
LICHT
Minder figuurlijk: neer-geslagen?
neer-geslagen?
ADAM
Ja.
Het
kan tenminste
tenminsteeen
eenslecht
slechtfiguur
figuur geweest
geweestzijn.
zijn.
net kan
LICHT
Wanneer heeft zich
~ch dat
dat alles
alles afgespeeld?
afgespeeld?
ADAM
Nu
pas, op
op 'ttt oogenblik,
oogenblik, dat
dat ik
ik mijn
mijn bed
bed
Nu pas,
Verlaat.
Verlaat. Ik had het morgenlied nog in
Den
mond, daar
daar tuimel 'k
tk in
in den
den morgen
morgen al,
al,
Den mond,
En eer 'k
tk den loop des
des daags
daags nog kan
kan beginnen,
beginnen,
Heeft al ons Lieve
Lieve Heer
Heermijn
mijn voet
voetontwricht.
ontwricht.
LICHT
En dat nog wel
wel den
den linker?
linker?
ADAM
Hoe? den
den linker?
linker?
LICHT
Hier den gewicht'gen?
gewicht'gen?
ADAM
ja!
Ja!
LICHT
Heer in den hemel!
Die toch al moeizaam 't zondig pad bewandelt.
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Wat! moeizaam! deze
deze voet?
voet?
LICH1'
LICHT

De
klompvoet!
De klompvoet!
ADAM
ADAM

Klompvoet?
De
eene
of
de
andre
voet,
7t
zijn
klompen
vleesch!
De eene of de andre voet, 't zijn klompen vleesch!
LICHT
Met uw
uw verlof!
verlof! daar
daar doet ge uw
uw rechter
rechter onrecht.
onrecht.
De rechter
rechter kan
gewichtniet
nietbogen,
bogen,
kanop
opzoo'n
zoo'n- gewicht
En waagt zich eer op 't't gladde
gladde pad.
pad.
ADAM
Ach nonsens!
Waar
zich waagt,
waagt, daar
daar volgt
volgt hem
hem de
deandre.
andre.
Waar de
de eene voet zich
LICHT
En wat heeft uw
uw gezicht
gezicht zoo
zootoegetakeld?
toegetakeld?
ADAM
ADAM
Gezicht? gezicht?
gezicht?
LICHT
Hoe? daarvan weet ge
ge niets?
niets?
ADAM
ADAM
Tenzij ik lieg - vertel dan, hoe
hoe 't't er
er uitziet?
uitziet?
LICHT
Hoe het er uitziet?
ADAM

Ja, kompeertje.
LICHT
Mgrijslij
k!
Afgrijslij kt
ADAM

Spreek
duidlijker.
Spreek duidlij
ker.
LICHT

Geschonden
een gruwel
gruwel
Geschonden is
is 't, een
Om aan
stuk wang,
wang,
aan te zien. Er mist een heel stuk
ik 't't schatten.
schatten.
Hoe groot? niet zonder weegschaal kan
kan ik
ADAM
Wat duivel ook!
LICHT
(brengt een
een spiegel)
spiegel)
Hier. Overtuig u zelf.
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Een schaap, dat opgejaagd door honden zich
zich
In dorens werpt,
ln
wer.pt, kan
kan niet meer wol verliezen,
verliezen,
Dan gij
gij--- God weet
weet waar?
waar -vleesch
verloren
Dan
vleesch
verlorenhebt.
hebt.
ADAM
ADAM
Hm! ja!
ja! 't is waar.
k is 't uitzicht
uitzicht niet.
niet.
waar. Lieflij
Lieflijk
D~
heeft ook
ook geleden.
geleden.
De neus heeft
LICHT
En het oog.
ADAM

't Oog niet, collega.
collega.
LICHT
Ei, er loopt hier
hier dwars
dwars
Een veeg, bebloed,
bebloed, God
God sta
sta me
me bij,
bij, als
als had
had
Een dronken boer er woest op los getimmerd.
getimmerd.
ADAM
Dat is
is het
het oogbeen.
oogbeen.- Ja,Ja,nu
numoet
moetge
geweten,
weten,
Dat alles had ik nog
nog niet
niet eens
eens gemerkt.
gemerkt.
LICHT
Ja,
ja! als men aan 't vechten
vechten is!
is!
ja, ja!
ADAM
Aan 't vechten! Met dien vervloekten
vervloekten geitebok
geitebok daar
daar op
op
De kachel
kachel vocht ik, zoo ge wilt. Nu
Nu weet
weet ik 't.
Terwijl 'k mijn evenwicht
evenwicht verlies,
verlies, en
enals
als
luchtruim om
ommij
mijgrijp,
grijp,
Een drenkeling in
in 't't luchtruim
pakken, die
die ik gister
Krijg ik de broek te pakken,
droogrek bij de kachel
kachel ophing
ophing Doornat aan 't droogrek
'k pak
pak haar
haar beet, begrijpt
begrijpt ge, denk,
denk, ik
ikdwaas,
dwaas,
Dus 'k
Eraan
en daar
daar breekt
breekt
Eraan houvast te hebben, en
De band;
band; band nu en broek
broek en ik, wij
wij vallen,
En met mijn hersens smak ik dreunend op
waarom
hoek
De kachel
kachel neer,
neer, precies
precies waar
om den hoek
Een geitebok
geitebok zijn
zijn neus
neus naar
naar voren spitst.
spitst.
LICHT
(lacht)
Goed, goed.
ADAM

Verdoemd!
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LICHT

De
De eerste
eerste Adamsval,
een bed gedaan.
Door u vanuit een
ADAM

Voorwaar!Voorwaar!
—
wilde, is er nieuws?
Maar, wat ik zeggen wilde,
LICHT
4ICHT
is ! laat de duivel 't't halen,
Ja, of
of er nieuws is!
'k nog haast
haast vergeten hebben.
hebben.
Dat zou 'k
ADAM

Wel?
LICHT
Bereid
Bereid u voor
voor op
op onverwacht
onverwacht bezoek
bezoek
Utrecht.
Uit Utrecht.
ADAM

Zoo?
Zo o ?
LICHT
De gedeputeerde
De
gedeputeerde komt.
ADAM

Wie komt?
LICHT

Gedeputeerde Stuurman komt
komt uit
uit Utrecht.
Utrecht.
Hij is op een inspectiereis door
door de
de districten,
districten,
En wordt vandaag nog
nog hier
hier verwacht.
verwacht.
ADAM
Vandaag nog! ben je
je dol?
dol?
LICHT
Zoo waar ik leef
leef.•.
Hij was in Holla
HaHa gister, 't grensdistrict,
gerecht daar
daar al geinspecteerd.
geinspecteerd.
En heeft 't gerecht
De paarden
paarden werden, naar
naar een boer vertelt,
vertelt,
Al voor den rit naar Heisa ingespannen.
ADAM
ADAM
Vandaag
uit Utrecht!
Utrecht!
Vandaag nog,
nog, de gedeputeerde hier, uit
Om te inspecteeren, de
de oolij
oolij kerd,
kerd, die zelf
haat!De kat
kat in 't donker knijpt, die fratsen
fratsen haat!
—
Naar
koeionneeren!
Naar Heisa komen en ons koeionneeren!
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LICHT

Eenmaal in Ho11a,
HoHa, komt
Heisa.
komt hij
hij ook
ook in Heisa.
Wees op uw hoede.
ADAM
Ach loop
loop!1
LICHT
Ik zeg het u.
ADAM
Loop heen met uw
uw vertelsels,
vertelsels. zeg
zeg ik u.
LICHT
De boer,
boer, wat drommel,
drommel. heeft
heeft hem
hem zelf
zelfgezien.
gezien.
ADAM
Weet ik, wien de leepoogige
leepoogige schoft
schoft gezien
gezien heeft.
heeft.
Die kerels
kerels onderscheiden een gezicht
gezicht
Niet van
van een
een achterhoofd,
achterhoofq., indien
indien het
hetkaal
kaal is.
is.
Niet
Zet op mijn rotting een driekant'gen hoed,
hoed,
Hang er uw mantel om, twee laarze
laarze' eronder,
eronder,
Dan houdt zoo'n
zoo'n schobberd
schobberd hem
hem voor
voor wien ge
ge wilt.
wilt.
LICHT
Nu best,
best, geloof
geloof't't dan
dan niet,
niet, in
in 's's duivels
duivelsnaam,
naam,
Tot hij hierbinnen komt.
ADAM
Hij binnenkomen! En ons vooraf niet op de hoogte
hoogte stellen!
stellen!
LICHT
Wat zotteklap! alsof het de
de inspecteur
inspecteur
Van vroeger nog, sinjeur Likeurtroost,
Likeurtroost,was!
was!
't Is raadsheer Stuurman, die nu
nu inspecteert.
inspecteert.
ADAM
Zelfs raadsheer
raadsheer Stuurman! kom,
kom. laat mij met rust.
rust.
De man
man heeft
heeft toch
toch zijn
zijn ambtseed
ambtseed afgelegd,
afgelegd,
En praktizeert, precies als wij,
wij.
gebruiken.
Naar de bestaande edicten en gebruiken.
LICHT
Nu ik
ik verzeker
verzeker u,
u, dat
dat raadsheer
raadsheer Stuurman
In Holla
HoHa gister onverwacht verscheen,
verscheen,
Er kassen inspecteerde
en registraties,
registraties,
inspecteerde en
En dat hij rechters en griffiers
griffiers geschorst
geschorst heeft.
heeft.
officio.
Waarom?
Waarom? weet
weet ik het! ex officio.
LXXVIII
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ADAM
ADAM

Wat deksel! heeft die boer dat soms verteld?
LICHT
LICHT
Ja, en nog meer -—
ADAM
ADAM
Zoo?
LICHT

Als gij 't weten wilt.
vroeg zoekt men den rechter,
Want hoor, vanmorgen vroes
rechter,
Die in
in zijn
zijn huis
huis arrest
arrest gekregen heeft,
heeft,
En achter in de schuur wordt hij
hij gevonden,
gevonden,
Hoog aan een balk der zoldring
zoidring opgeknoopt.
ADAM
Wat zegt ge?
ge?
LICHT
Intusschen is er hulp gekomen,
Men snijdt hem los, men wrijft hem en begiet hem,
In 't veege leven
leven brengt
brengt men hem terug.
ADAl\,[
ADAM
Zoo? hem terug?
terug?
LICHT
beëedigd schatter
schatter
Maar een beëedigd
sluit het
het huis,
huis,
Verzegelt nu den boel en sluit
't Is of
of hij
hij al op zijn
zijn begraafnis
begraafnis wacht,
wacht,
rechterpost is
is al
al vererfd,
vererfd.
En ook zijn rechterpost
ADAM
deksels! —
- 't't was
was een
eenliederlij
liederlijke
hondAi deksels!
ke hond
—
een brave
brave ziel,
ziel, zoo
zoo waar
waar ik
ik leef,
leef,
Maar toch een
kerel, dien
dien ik
ikwat
wat graag
graag lijden
lijden mocht;
mocht;
Een kerel,
Maar beestig liederlijk,
gezegd.
liederlij k, dat moet gezegd.
Als de gedeputeerde
gedeputeerde in Holla
HoHa is,
is,
Dan kan
slecht vergaan,
vergaan, den
den armen
armen bloed.
bloed.
kan 't hem slecht
LICHT
En 't't is alleen
alleen dit
dit voorval,
voorval, zegt
zegt de
deboer,
boer,
Dat
Dat den
den gedeputeerde
gedeputeerde nog
nogterughoudt;
terughoudt;
niet missen,
missen, of
of hij
hij komt.
komt.
kan 't't niet
Vanmiddag kan
ADAM
Goed kompeer!
kampeer! toon
toonnu
nujejevrindschap.
vrindschap.
Vanmiddag! Goed
Gij weet,
weet, hoe
hoe de
deeene
eenehand
handde
deandre
andreschoonwascht.
schoonwascht.
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ook graag,
graag, 't't isis waar,
waar, dorpsrechter
dorpsrechter worden,
worden,
Gij wilt ook
toe, bij
bij god,
god, zoo
zoo goed
goed als
als iemand.
iemand.
En 't komt u toe,
gekomen,
Maar nu is 't oogenblik nog niet gekomen,
Vandaag laat gij den beker nog
nog voorbijgaan.
LICHT
Dorpsrechter, ik!
ik! wat
wat denkt
denktgij
gij wel
welvan
vanmij?
mij?
Dorpsrechter,
ADAM
Ge zijt een vriend van welgekozen
welgekozen woorden,
woorden,
uw Cicero
Cicerobraaf
braaf bestudeerd,
bestudeerd,
En hebt uw
school in
in Amsterdam.
Amsterdam.
Als leerling op de school
uw eerzucht
eerzuchtonderdrukt,
onderdrukt,verstaat
verstaatge!
ge!
Zorg, dat ge uw
keer niet
niet zijn,
zijn,
Het zal vandaag de laatste keer
uw talent
talent een
een hoorder
hoorder vindt.
vindt.
Dat gij voor uw
LICHT
collega's! hou
hoû toch
toch op.
op.
Wij beiden, als collega's!
ADAM
Te zijner tijd, niet
niet waar,
waar, zweeg
zweeg ook
oak de
de groote
groote
gij volgen;
volgen;
Demosthenes. Diens
Diensvoorbeeld
voorbeeldmoet
moetgij
En ben ik al geen Macedonisch koning,
koning,
Ik kan op mijn manier
manier toch
toch dankbaar
dankbaar zijn.
zijn.
LICHT
Houd op toch met
met dien
dien argwaan,
argwaan, zeg ik u.
-?
Heb ik u ooit
ooit —?
ADAM
Kijk, ik, wat mij betreft,
Ik volg den grooten Griek ook na. Er zou
Omtrent deposito's en griffie-gelden
griffie-gelden
Tenslotte ook
ook heel
heel wat
wat te
te vertellen
vertellenzijn:
zijn:
zoo iets
iets na
na te
te pluizen?
pluizen?
Wie heeft er lust om
om zoo
LICHT
Nu dan!
ADAM
Neen, zoo kleinzielig
kleinzielig ben ik
ik niet,
niet,
Dat zweer ik u! En alles, wat dit
dit aangaat,
aangaat,
Ik noem 't een klucht,
klucht, die
die in
in den
den nacht
nacht geboren,
geboren,
Het onbescheiden daglicht
daglicht schuwt.
schuwt.
LICHT
Ik weet het.
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Voorwaar! ik 1;ie
niet in,
in, waarom
waarom een
een rechter,
rechter,
zie niet
Als hij den rechterstoel
rechterstoel verlaten
verlaten heeft,
heeft,
Plechtstatig als een
een ijsbeer
ijsbeer rond
rond moet
moetwandlen.
wandien.
LICHT
Dat zeg
1;eg ik ook.
ADAM
Welaan dan, kom collega,
We1aan
Volg mij een oogenblik
oogenblikter
ter registratie;
registratie;
zet ik de actenbundels recht,
Dan 1;et
recht, want
want die,
die,
Die liggen
liggen als
als de
de Babylonsche
Babylonsche toren.
toren.

TWEEDE
TOONEEL.
TWEEDE TOONEEL.
Later twee meiden).
(Een bediende
bediende treedt
treedtbinnen.
binnen.De
Devorigen.
vorigen. Later
meiden).
DE BEDIENDE
DE
BEDIENDE
Godts
1;egen, edelachtbre!
edelachtbre! Raadsheer
Raadsheer Stuurman
Stuurman
God's zegen,
Zendt u zijn groet, zoo
1;00 aanstonds
aanstonds komt
komt hij
hij zelf.
1;e1f.
ADAM
Barmharege
goden! heeft
heefthij
hijdan
danmet
metHo11a
HoIla
Barmhart'ge goden!
Al afgerekend?
DE
BEDIENDE.
DE BEDIENDE.
Ja, hij
hij is al te Heisa.
Heisa.
ADAM
Hei! Lize!
Li1;e! Grietje!
Grietje!
LICHT
Kalmte, kalmte
kalmte nu.
ADAM
Wat is 't,
tt, kompeertje?
kompeertje?
LICHT
Laàt
Laat hem welkom heeten.
DE
BEDIENDE
DE BEDIENDE
En morgen trekken
trekken wij
wij naar
naar Hupfaldrie.
Hupfaldrie.
ADAM
kleerera).
Wat doe ik
ik nu?
nu? wat
wat laat
laat ik?
ik? (Hij grijpt
grijptnaar
naarzijn
zijn
kleeren).
EERSTE
MEID
EERSTE MEID
(treedt binnen)
binnen)
Hier ben ik al.
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LICHT
LICHT

Wil je die broek aantrekken? ben je
je dol?
TWEEDE MEID
TWEEDE

(treedt binnen)
binnen)
Hier ben 'k, mijnheer de rechter.
rechter.
LICHT

Krijg je
je rok!
ADAM

(kijkt om)
om)
Wie? de gedeputeerde?
Wie?
LICHT

Ach, 't is de meid.
ADAM

De befjes!
befjes! 't't boord!
boord! de
de toga!
toga!
EERSTE MEID

Eerst het vest!
ADAM

Wat? --- Rok
Wat?
Rokuit!
uit!help
helpmij
mij gauw!
gauw!
LICHT

(tot den
denbediende)
bediende)

Uw meester is
Uw
Bijz;onder welkom hier.
hier. Wij
Wij zijn
z;ijn zoo
z;oo aanstonds
aanstonds
Bijzonder
te ontvangen.
ontvangen. Zeg
Zeg hem
hem dat.
dat.
Gereed om hem te
ADAM

Wat duivekater!
duivekater! rechter
rechter Adam
Adam laat
laat
Zich verontschuldigen.
LICHT

Wat!
ADAM

Verontschuld'gen.
Verontschuld'gen.

Is hij misschien
misschienal
alonderweg?
onderweg?
DE
DE BEDIENDE
BEDIENDE

nog
Hij is nog
In 't't logement.
logement. Hij
Hij heeft
heeft den
den smid
smid besteld;
besteld;
De
De wagen
wagen brak.
brak.
ADAM
ADAM

Goed
Goed zoo.
z;oo. Mijn
Mijn complimenten!
complimenten! Desmidlu.
De smid is lui. - Ik
Ik laat
laat mij verontschuld'gen.
verontschuld'gen.
heb mijn
mijn nek
nek en
en beenen
beenen haast
haast gebroken,
gebroken,
Ik heb
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Kijk zelf, 't't is
is godgeklaagd,
godgeklaagd, zooals
zooals 'k
'k er
er uitzie;
uitzie;
En elke schrik
schrik purgeert
purgeert mij
mij van
van nature.
nature.
Ik ben niet wel.
LICHT
Ge zijt krankzinnig!
krankzinnig!
bezoek.
Zeg, dat we zeer gevleid
gevleid zijn
zijn door
door 't't bezoek.
-— Wilt
Wilt gij?
gij?
ADAM
Te drommel!
LICHT
Wat?
ADAM
De
duivel zal
zal me halen,
De duivel
heb!
Indien ik niet al vrijwel buikloop heb!
LICHT
't Mankeert nog,
nog, dat
dat ge
ge uuin
inde
dekaart
kaartlaat
laatkijken.
kijken.
ADAM
Margriete! hela! zak met botten! Lize!
Lize!
DE TWEE
DE
TWEE MEIDEN
MEIDEN
Hier zijn wij al. Wat
Wat wilt
wllt ge?
ge?
ADAM
Als de weerga!
weerga!
Zoee
melksche kaas,
flesschen,
Zoet' mel'ksche
kaas, ham,
ham, boter, worsten, flesschen,
spoed!Haal alles uit de griffie! En met spoed!
Jij
de ander.
ander. - Apensnoet! ja jij!
jij!Jij niet. Nee, de
Goddorie, Grietje! Lize hier, de melkmeid,
melkmeid,
Moet
naar de griffie!
griffie! (De eerste meid
meid af).
af).
Moet naar
DE
TWEEDE MEID.
DE TWEEDE

Spreek, als 'k
'k iets
iets begrijpen
begrijpen wil!
wil!
ADAM
Kop dicht nu, zeg ik -Gauw!
Gauw!
haalmijn
mijnparuik!
paruik!
haal
Marsch! uit de boekenkast!
weg!
Marseh!
boekenkast! vlug!
vlug! scheer
scheer je
je weg!
(De tweede meid
meid af).
af).
LICHT

(tot den
denbediende)
bediende)
Er is toch, hoop ik, den
den gedeputeerde
gedeputeerde
over komen op zijn reis
reis hierheen?
hierheen?
Niets overkomen
DE BEDIENDE
DE
BEDIENDE
Hollen Weg
Weg zijn
zijn we
we omgeslagen.
omgeslagen.
Nou! op den Hollen

DF
GEBROKEN KRUIK
E:RUIK
DF GEBROKEN
ADAM
ADAM
Verrek! mijn zeere poot!
poot! ik
ik krijg
krijg de
de laarzen
laarzenLICHT
Ei, lieve hemel!
hemel! omgeslagen,
omgeslagen, zegt
zegt ge?
ge?
Geen ongelukken
ongelukken toch?
toch?
DE
BEDIENDE
DE BEDIENDE
Niet van
van betee
beteektnis.
Niet
k'nis.
Mijnheer verstuikte
verstuikte lichtelijk
lichtelij k zijn
zijn hand.
hand.
De dissel
De
dissel brak.
brak.

ADAM

Had hij zijn nek gebroken!
gebroken!
LICHT
Zijn hand verstuikt! Ei goden! Kwam
Kwam de
de smid
smidal?
al?
DE
BEDIENDE
DE BEDIENDE
Ja,
ja, voor den dissel.
LICHT
Wat?
ADAM
ADAM
Gij meent den dokter.
dokter.
LICHT
Wat?
DE
BEDIENDE
DE BEDIENDE
Voor den dissel?
dissel?
ADAM
Ach wat! voor de hand.
hand.
DE
BEDIENDE
DE BEDIENDE
Addio, heeren. --- Wat
Watdie
die lui
lui bezielt!
bezielt! (af)
(af)
LICHT

Den smid meende ik.
ADAM

Gij
kompeer•
Gij geeft u bloot, kompeer.
LICHT
Hoezoo?
ADAM
Ge zijt verlegen.
LICHT
Wat?
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1VIEID
DE EERSTE MEID

(komt
(komt op)
Hei! Lize!
ADAM

Wat heb
heb je
je daar?
daar?
EERSTE
MEID
EERSTE MEID

Brunswij ker
mijnheer.
ker worst,
worst, mijnheer.
ADAM

Dat zijn pupillenacten.
LICHT

Ik, verlegen!
ADAM

Die
moeten onverwijld
onverwijld weer
weer naar
naar de
de griffie.
griffie.
Die moeten
EERSTE MEID

De worsten?
De
worsten?
ADAM

Worsten! stil toch! wat hier inzit.
inzit.
LICHT

Het was een
een misverstand.
misverstand.
DE
TWEEDE MEID
MEID
DE TWEEDE

(komt op)
op)
In de boekenkast,
vinden.
Mijnheer de rechter, kan
kan 'k uw pruik niet vinden.
ADAM

Waarom niet?
TWEEDE
MEID
TWEEDE MEID

Hm!omdatHm! omdat
ADAM

Nu?
TWEEDE MEID
MEID

Gisteravond -—
ElfuurElf uur -ADAM

Nu? zal ik 't hooren?
TWEEDE MEID

Ei, u kwam,
kwam,
Dat weet
weet uu immers,
immers, zonder
zonder pruik
pruik naar
naar huis.
ADAM

Hoe nu? ik, zonder
zonder pruik?
pruik?
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DE
TWEEDE MEID
MEID

Het is
is waarachtig.
waarachtig.
getuigen.
Vraag
Vraag het
het aan
aan Lize
Lize hier, die kan 't getuigen.
En de andre, die u hebt, is
is bij
bij den
den kapper.
kapper.
ADAM
Ikzou-?
Ik zou —?
EERSTE MEID
EERSTE
MEID
Ja, op mijn woord,
woord, mijnheer
mijnheer de
derechter!
rechter!
Met weinig haren
haren bent u thuis gekomen;
gekomen;
U was gevallen, zei
zei u,
u, weet
weetuuniet?
niet?
Ik moest het bloed
bloed nog
nog van
van uw
uw schedel
schedel wasschen.
wasschen.
ADAM
Zoo'n onbeschaamde meid!
EERSTE
MEID
EERSTE MEID
Ik kan
kan 't bezweren.
bezweren.
ADAM
ADAM
Kop dicht, zeg ik, er is geen
geen woord
woord van
van waar.
waar.
LICHT
Hadt gij die wond
wond al
al gister?
gister?
ADAM
Neen, vandaag.
vandaag.
Neen,
De
wondvandaag,
vandaag,en
engister
gisterde
depanui
paruik.
De wond
k.
Ik droeg ze witgepoederd op het hoofd,
hoofd,
En nam ze alleen, dat
dat zweer ik, met mijn hoed,
in huis
huis kwam,
kwam, bij
bij vergissing
vergissing af.
af.
Toen ik in
Wat zij
weet ik niet.
zij gewasschen heeft, dat weet
- Loop naar den duivel, meid, bij
bij wien
wien je
je thuishoort!
thuishoort!
meid af)
af)
Gauw naar de griffie!
griffie! (De eerste meid
Margariet, kom
kom hier!
hier!
Vraag
leent;
Vraag of de koster mij de zijne leent;
Want in de mijne heeft
heeft de
de kat
kat vanmorgen
vanmorgen
Gejongd, het
het zwijn!
zwijn! Zij
Zij ligt
ligtdaar
daar ingemaakt
ingemaakt
weethet
hetnu
nualweer.
alweer.
Onder
Ondermijn
mijnbed
bed- ikikweet
LICHT
De
kat? hoe heb
heb ik
ik't'tnu?
nu?
De kat?
ADAM
Zoo waar ik leef,
Vijf jongen, gele en
en zwarte,
zwarte, en ook
ook een
een witte.
witte.
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De zwarten zal ik in de Vecht verzuipen.
kan ik uu soms dienen?
Wat
Wat doe 'k ermee? of kan
LICHT
LICHT
paruik?
In de panlik?
ADAM
ADAM
De duivel zal me halen!
Ik had de pruik zorgvuldig opgehangen
Aan een der stoelen, toen ik slapen ging.
In 't donker geef 'k den stoel een duw, zij
zij valt
valt -—
LicK
LICUT
Dan neemt de
de kat
kat haar
haar in den bek
bek -

ADAM

Natuurlijk LICHT

En draagt haar
haar onder 't bed en jongt erin.
ADAM
ADAM
Niet
Niet in
in haar
haar bek! neen!
LICHT
dan wel?
Hoe dan
ADAM
De kat?
LICHT
Niet? gij dan soms?
ADAM
stil toch!
toch! in
in haar
haar bek!
bek! —
Ach, stil
schopte haar
haar de trappen
trappen af
af vanochtend,
vanochtend,
Ik schopte
Toen ik het
het zag.
zag.
LICHT
Goed, goed.
ADAM
Dat is
is me
me tuig!
tuig!
Dat
Dat loost
loost zijn
zijn krolsche
krolsche vuil
vuil in
in alle
alle hoeken.
hoeken.
Dat
MEID
TWEEDE MEID
(gichelend)
(gichelend)
Zal ik
ik dan
dan maar
maar vast
vastgaan?
gaan?
ADAM
ADAM
Ja, en
en de
de groeten
groeten
ja,
Zwarterok, de
de kosteres
kosteresAan tante Zwarterok,
—
krijgt de pruik
pruik vandaag
vandaag nog
nog ongedeerd
ongedeerd
Zij krijgt
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Van mij
hemhoef
hoefjejeniets
nietstetezeggen.
zeggen.
Van
mij terug
terug- hem
Begrepen?
Begrepen?
TWEEDE 1VIEID
MEID
TWEEDE
Goed, ik
ik zal
zal de boodschap doen
doen (af)
Goed,
TOONEEL
DERDE TOONEEL
enLicht)
Licht)
(Adam en
ADAM

zie de
de toekomst
toekomstsomber
somberin,in,koranpeer.
kompeer .
Ik zie
LICHT
Waarom?
ADAM
Het
schemert
alles
voor mijn
mijn oogen.
oogen.
Het schemert alles voor
zitting, niet?
niet?
Er is vandaag ook zitting,
LICHT
Voorzeker!
De aanklagers
aanklagers staan al voor de deur
deur te
te wachten.
wachten.
De
ADAM
dat zoo'n
zoo'n snaak
snaak mij
mij had
had gegrepen,
gegrepen,
Ik droomde, dat
En voor den rechterstoel gesleurd;
gesleurd; en
en ik,
Ik zat desniettemin hier
hier op den
den stoel,
stoel,
En schimpte en vloekte en schold
schold mijzelf
mijzelf een
een deugniet,
deugniet,
En vonniste mijn
mijn corpus
corpus aan
aan den
den schandpaal.
schandpaal.
LICHT
Uw eigen
eigen corpus?
corpus?
ADAM
Ja, zoo waar ik leef.
dien ander
ander een, en
en vluchtte,
vluchtte,
Toen werd ik met dien
En dwaalde heel den nacht door dennenbosschen.
dennenbosschen.
LICHT
Nu? en wat zou
zou die
die droom?
droom?
ADAM
De duivel haal'
haal' me.
buiten kijf,
kijf,
Laat
Laat het de droom niet zijn, 't is buiten
Dat een kabouterman
kabouterman mij
mij parten speelt.
LICHT
Ach, bakerpraat! zorg gij maar de partijen,
partijen,
Als de gedeputeerde aanwezig is,
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Behoorlij
k te ondervragen op uw stoel,
stoel,
Behoorlijk
Opdat de droom van den beschimpten
beschimpten rechter
rechter
in vervulling
vervullinggaat.
gaat.
Langs andren weg niet in
VIERDE TOONEEL.
T04NEEL.
(Gedeputeerde Stuurman
(Gedeputeerde
Stuurmantreedt
treedtbinnen.
binnen. De vorigen).
vorigen).
STUURMAN

Godts
rechter Adam.
Adam.
God's zegen, rechter
ADAM
Ei, wees welkom!
welkoml
Wees welkom in ons Heisa, eedle
eedle heer!
heer!
Wie was er, bij mijn zaligheid, wie
wie was
was er,
er,
—
konDie een
een zoo
zoo blij
blij bezoek
bezoek verwachten
verwachten kon
Geen droom, die
die in
in de
de vroege
vroege morgenuren
morgenuren
Zich nog met zoo'n
zootn verrassing
verrassing durfde vleien.
vleien.
STUURMAN
STUURMAN
Ik kom wat snel, gij hebt gelijk; en 'k
tk moet
moet
Op deze reis in dienst
van
Heeren
Staten
dienst van Heeren Staten
ûj, die
die mij
mij ontvangen,
ontvangen,
Tevreden zijn, als zij,
Het eerlijk meenen bij
bij hun afscheidsgroet.
afscheidsgroet.
Ik evenwel,
evenwel, wat
wat mijn
mijn begroeting
begroetingaangaat,
aangaat,
Ik meen 'ttt van
van harte
harte goed, ook
ook als
als ik kom.
Het Hooge
Hooge Tribunaal
Tribunaal in
in Utrecht
Utrecht wil
wil
De
rechtspraak op het
het platte
platte land
land verbeet'ren,
verbeeeren,
De rechtspraak
Die, naar
naar het
het schijnt,
schijnt, in
in menig
menigopzicht
opzichtfaalt,
faalt,
Die,
En streng zal men
men het
het misbruik
misbruik tegengaan.
tegengaan.
mij opgedragen taak is nog
Maar de mij
niet, kij
kijken
tk alleen, niet
niet straffen,
straffen,
Zoo streng niet,
ken kom 'k
niet alles
alles naar
naar mijn zin,
zin,
En vind ik ook niet
blij, als
als het
het passeeren
passeeren kan.
kan.
Ik ben al blij,
ADAM
Voorwaar, zootn
inûcht valt
valt te
te loven.
loven.
Voorwaar,
zoo'n edel inzicht
Uw
Uw Eedle
Eedle zal
zal het
het hier
hier en
en daar,
daar, dat
dat spreekt,
spreekt,
Niet eens
eens zijn'met
zijn 'met de
de plaatslijke
plaatslijke gebruiken;
gebruiken;
Niet
ûj dan in de Nederlanden
Al mogen zij
Sinds Keizer
Keizer Karel
Karel al
al gegolden
gegolden hebben:
hebben:
kan het
het menschlij
menschlij k brein al niet
niet verzinnen?
verzinnen?
Wat kan
De wereld,
wereld, zegt
zegtons
onsspreekwoord,
spreekwoord, wordt
wordt steeds
steedswijzer,
wijzer,
De
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En alles leest, ik weet het, Puffendorff;
Puffendorffj
Maar
wereld niet,
niet,
Maar Heisa is de heele wereld
En kan daarom van de algemeene wijsheid
Ook niet veel meer dan
dan een klein
klein deel
deel ontvangen.
ontvangen.
Ik
bid u,
u, licht
licht hier
hier de
de justitie
justitie voor,
voor, '
ik bid
En wees verzekerd,
verzekerd, eedle
eedle heer,
heer, dat
datzij,
zij,
noodra gij maar de hielen hebt gelicht,
Zoodra
gelicht,
U ook naar beste krachten
krachten dienen zal;
zal;
Maar mocht zij soms vandaag al aan uw wenschen
Voldoen, voorwaar,
voorwaar, dat zou een
een wonder
wonder zijn,
zijn,
Want niemand weet
weet precies
precies nog,
nog, wat
wat gij
gij wilt.
wilt.
STUURMAN

't Ontbreekt aan voorschriften,
voorschriften, zeer
zeer juist.
juist.Of
Ofliever
liever
te veel, men zal ze
Er zijn er te
ze moeten
moeten ziften.
ziften.
ADAM

Ja, door een groote zeef.
zeef. Veel
Veel kaf!
kaf! veel
veelkaf!
kaf!
STUURMAN

En wie is deze
deze heer?
heer?
LICHT

Licht, de griffier,
griffier,
Tot uw Hoogedelachtbren
Hoogedelachtbren dienst. Met Pinkster
negen jaar,
jaar, dat
dat ik
ik hier
hier werkzaam
werkzaam ben.
ben.
Is 't negen
ADAM

(brengt een
een stoel)
stoel)
Neem plaats.
plaats.
STUURMAN

Geen omslag.
ADAM

Gij komt al heel uit
uit Holla.
HoHa.
STU,URMAN
STUURMAN

Nog geen twee
maarhoe
hoeweet
weetgegedat?
dat?
twee mijlen
mijlen-maar
ADAM

Hoe? uw bediende heeft LICHT

Een boer vertelde 't,
't,
Die
hier uit
uit Holla
HoHa juist
juist isis aangekomen.
aangekomen.
Die hier
STUURMAN

Een boer?
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ADAM

Om u te dienen.
STUURMAN
STUURMAN
ja! er
- Ja!
er heeft
Zich daar een pijnlijk
pijnlij k voorval afgespeeld,
afgespeeld,
heb verloren,
verloren,
Waardoor
Waardoor ik
ik de opgewektheid
opgewektheid heb
Die niemand
niemand bij
bij den
den arbeid
arbeid missen kan.
kan. —
Gij zult daarvan al op de hoogte
hoogte zijn?
zijn?
ADAM
Is 't waar, gestrenge heer? Dus rechter
rechter Pauw,
Pauw,
Omdat hij in
in'zijn
` zijnhuis
huis arrest ontving,
ontving,
De dwaas is door vertwijfling overvallen,
Hij hing zich
zich op?
STUURMAN
En maakte 't kwaad
kwaad nog
nog erger.
erger.
Wat eerst verwarring scheen, nalatigheid,
nu den
den schijn
schijn aan
aan van
van verduistering,
verduistering,
Neemt
Neemt nu
Wat, naar
naar ge
ge weet,
weet, de
de wet
wet niet
niet meer
meer verschoont.verschoont. -Hoe groot
groot is
is 't'taantal
aantal uwer
uwerkassen?
kassen?
ADAM
Vijf.
STUURMAN
Hoe, vijf!
Gevuldekassen?
kassen?
vijf! Ik
Ikmeende
meendetoch
toch- Gevulde
Ik meende
meende toch,
toch, dat
datgij
gij maar
maar vier
vier -

ADAM

Vergeef
mij!
Vergeef mij!
collecten-kasvoor
voor overstroomingen?
overstroomingen?
Met de collecten-kas
STUURMAN
collecten-kas voor
voor overstroomingen!
overstroomingen!
Met de collecten-kas
overstrooming is,
is,
Maar als er nu geen overstrooming
komen de collecten toch niet binnen.
binnen.
Dan komen
vandaag geen
geen zittingsdag?
zittingsdag?
- Vertel eens,
eens, is
is 't'tvandaag
ADAM
OfhetOf
het --

---

STUURMAN
Wat?

LICHT
week.
Zeker, de eerste in deze week.
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STUURMAN

En al die menschen, die ik bij mijn komst
In uw portaal zag staan, zijn
zijn dat
dat-?
ADAM
Dat zullen
zullenLICHT
De aanklagers zijn
De
ujn 't,
't, die
die zich
zichbereids
bereidsverzaamlen.
verzaamlen.
STUURMAN
Goed. Deze
Deze omstandigheid
omstandigheid bevalt
bevalt mij,
mij, heeren.
heeren.
binnen.
Roep, wat 'k u bidden mag, die menschen binnen.
Ik woon de procedure
procedure bij; ik zie,
zie,
Hoe in uw Heisa
Heisa de
de gebruiken
gebruiken zijn.
zijn.
De kassen
De
kassen en
en de
de registratie
registratie doen
doen wij
wij
Dan straks, als deze zaak
zaak is afgehandeld.
ADAM
Zooals gij wilt. —
- De
Dedeurwaarder!
deurwaarder! hei!
hei! Vreeburg!
Vreeburg!
VIJFDE TOONEEL
(De tweede
tweede meid treedt binnen. De
De vorigen).
vorigen).
TWEEDE MEID
De groeten van de kosteres, mijnheer;
mijnheer;
Hoe graag
graag zij u de pruik ook zou -ADAM
Wat? niet?
TWEEDE MEID
MEID
Zij laat u zeggen, dat er vroegdienst
vroegdienst is;
is;
De koster
koster kan
kan zijn eene pruik niet missen,
missen,
En de andre, die hij
hij heeft,
heeft, is
is juist
juist kapot,
kapot,
Die moet
Die
moet vandaag
vandaag nog
nognaar
naar den
den pruikenmaker.
pruikenmaker.
ADAM
Verduiveld!
TWEEDE MEID
MEID

Maar zoo gauw de koster thuiskomt,
Zal ze u direct de zijne laten brengen.
ADAM
De hand
hand op 't hart, gestrenge heer
heer -

STUURMAN

Wat is er?

DE GEBROKEN KRUIK

424

ADAM

Door een verdoemlijk toeval ben 'k
tk mijn
mijn beide
beide
En nu
nu ontgaat
ontgaat
Paruiken kwijt
kwijt geraakt. En
Mij ook de derde, die
die ik
ik leenen
leenen wilde;
wilde;
Ik moet met kalen
kalen schedel zitting houden.
houden.
STUURMAN

Met kalen schedel!
ADAM

Ja, bij
bij god! hoezeer
Ik zonder bijstand
bijstand van
van mijn pruik
pruik ook
ook reet
met
Mijn rechterlijk
rechterlijk figuur
figuur verlegen
verlegen ben.
ben.
Ikkan
kanhet
hetop
opde
dehoeve
hoeve nog
nog probeeren,
probeeren,
--- Ik
Of mij
mij misschien de pachter STUURMAN

Op de hoeve!
hoeve!
Kan iemand anders niet hier in
in het
het dorp
dorp -

ADAM

Neen, inderdaad
inderdaadSTUURMAN

De dominee misschien.
ADAM

De dominee? die STUURMAN

Of de schoolmeester.
ADArVI.
ADAM

Sinds de afschaffing der tienden, eedie
eedle heer,
heer,
dorp heb
heb meegewerkt,
meegewerkt,
Waartoe ik hier in 't't dorp
beider diensten
diensten niet
niet meer
meerree
reek'nen.
Kan ik op beider
k'nen.
STUURMAN

Nu, edelachtbre?
edelachtbre? nu?
nu? en
en onze
onze zitting?
2;Ïtting?
Denkt
gij te
te wachten,
wachten, tot
totuw
uwhaar
haargegroeid
gegroeidis?
is?
Denkt gij
ADAM

Ja, zal ik iemand naar de hoeve
hoeve sturen?
sturen?
STUURMAN

-— Hoe ver is 't'tnaar
naarde
dehoeve?
hoeve?
ADAM

Ei! een klein
Halfuurtje.
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STUURMAN

Wel een vol half uur,
uur. wat
wat zegt
zegt ge!
ge!
En met uw zitting
zitting zijt
zijt ge
ge al
al over
over tijd.
tijd.
Maak voort! 'k moet nog vandaag naar Hupfaldrie.
ADAM

Maak voort! ja -—
STUURMAN

Ei.
Ei, bepoeder dan uw hoofd!
Waar.
Waar, drommels.
drommels, hebt ge uw pruiken ook gelaten?
Ik kan
kan niet wachten.
-— Help u zoo goed ge kunt. Ik
ADAM

Ook dat.
DE
DEURWAARDER
DE DEURWAARDER

(treedt
binnen)
(treedt binnen)
De deurwaarder!
De
deurwaarder!
ADAM

Kan ik intusschen
U met
met een
een goed
goed ontbijt,
ontbijt.wat
watworst
worstuit
uitBrunswijk,
Brunswij k.
Een glaasje Danziger misschien
misschien -

STUURMAN

dank u.
Neen, dank
ADAM

Geen complimenten!
STUURMAN

Nogmaals. dank u,
u. 'k heb ontbeten.
ontbeten.
Nogmaals,
gauw. in uw afwezigheid
Ga gij maar gauw,
Denk
Denk ik
ik vast
vast een
een en
en ander
ander te noteeren.
ADAM

Nu,
Nu. als gij zoo begint —
- kom Margariet!
STUURMAN

—
- Ge zijt zoo erg gewond, mijnheer
mijnheer de rechter;
gij gevallen?
Zijt gij
ADAM

val
Een moorddadigen val
Heb ik vanochtend
vanochtend uit
uit mijn bed gedaan;
gedaan;
mij. edelachtbre heer, een
een val
val
Geloof mij,
leek wel
wel in
in mijn
mijn graf.
graf.
Hier in mijn
mijn kamer,
kamer, 't't leek
LXXVIII
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Dat is vervelend. -- 't'tZal
Zaltoch
tochverder
verder niet
niet
Gevaarlijk zijn?
zijn?
ADAM
Dat denk ik niet. En ook
lijden.Behoeft mijn werk eronder niet te lijden,
—
Vergunt ge?
ge?
STUURMAN
oO ja!
ØA1V!
ADAM
deurwaarder)
(tot den
den deurwaarder)
De aanklagers roepen -— Marsch!
(Adam, de
meid en de deurwaarder
(Adam,
de meid
deurwaarder af)
.

ZESDE TOONEEL.
(Vrouw
Eva,Valenti]
Valentijn
Ruprecht treden binnen.
binnen. n enenRuprecht
(Vrouw Martha, Eva,
achtergrond).
Stuurman
Licht op
op den
den achtergrond).
Stuurman en Licht
VROUW MARTHA
Wacht, krui
kruiken-stukslaand
schorremorrie,wacht!
wacht!
ken-stukslaand schorremorrie,
Dat zul je-boeten!
je-boeten!
VALENTI]N
VALENTIJN
Hoû
je maar
maar bedaard,
Bedaard,
Hou je
Vrouw Martha! Alles zal men hier besluiten.
besluiten.
VROUW MARTHA
o
Nee, kijk
kijk hem!
hem! De
De slimmerd!
slimmerd!
0 ja. Besluiten. Nee,
De kruik
kruik besluiten, de gebroken kruik!
kruik!
Wie zal de gaten
gaten in
in mijn
mijn kruik
kruik besluiten?
besluiten?
Hier zal besloten worden, dat
dat de kruik
kruik
Geopend blijven moet; een eindbesluit,Geopndblijvmt;eslui,
sluitend scherfje
scherfje geef.
geef.
Waarvoor
Waarvoor ik
ik nog geen sluitend
VALENTI]N
VALENTIJN
Als jij
jij je
kunt, je
je hoort
hoort het,
het,
je recht
recht bewijzen
bewijzen kunt,
Dan zorg
zorg iikk voor herstel.
VROUW MARTHA
Voor haar herstel!
herstel!
ik mijn
mijn recht
recht bewijs!
bewijs!
Voor haar herstel, als ik
Herstel de kruik
kruik maar
maar eens, probeer
probeer het
het eens,
eens,
Her-stel de kruik eens op den
den schoorsteenmantel!
schoorsteenmantel!
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De kruik,
kruik, die
die te
teberoerd
beroerd isis om
omte
testaan,
staan,
De
Te zitten
zitten of
ofte
teliggen
liggen—
- die
dieherstelt
hersteltniet!
niet!
Te
VALENTIJN
VALENTIJN
het! Sputter
Sputter niet!
niet! wat
wat kan
kan 'k
'kmeèr
meèrdoen?
doen?
Je hoort het!
een van
van ons
ons de
de kruik
kruik gebroken
gebroken heeft,
heeft,
Als een
Dan wordt
wordt de
de scha
scha vergoed.
vergoed.
Dan
VROUW MARTHA
De
De scha
scha vergoed!
vergoed!
Alsof 'k
'k een
een van
van mijn
mijn koeien
koeien hoorde
hoorde praten.
praten.
Alsof
justitie dan
dan een
een pottenbakker?
pottenbakker?
Is de justitie
mochten de
de Hoogmogenden
Hoogmogendenverschijnen,
verschijnen,
Al mochten
het schootsvel
schootsvel voor
voor de
de kruik
kruik bewerken,
bewerken,
En met het
konden die
die zelfs
zelfs met
met den
den besten
bestenwil
wil
Dan konden
De schade
schade niet
vergoeden
Haar
vergoeden!
niet vergoeden Haar vergoeden!
RUPRECHT
RUPRECHT
~aat kletsen, vader.
vader. Hoor
Hoor naar
naar mij.
mij. Het
Hetkreng!
kreng!
Laat
de gebroken
gebroken kruik niet, die
die haar
haar dwars
dwars zit,
zit,
't Is de
bruiloft is het,
het, die
die in
in duigen
duigen viel,
viel,
De bruiloft
geweld hier
hier denkt
denkt te
te lijmen.
lijmen.
En die zij met geweld
zaak voorgoed:
Maar ik vertrap de heele zaak
Vervloekt zal
zal 'k
'k zijn,
zijn, als
als ik de sloerie neem!
neem!
VROUW MARTHA
Zoo'n
ijdle kwast!
kwast! ik
ikhier
hier de
de bruiloft
bruiloftlijmen!
lijmen!
zoo'n ijdle
De bruiloft,
bruiloft, waar
waar de lijm niet aan besteed is,
is,
Die ongebroken
ongebroken een
een zoo'n
zoo'n scherf
scherfniet
nietgoedmaakt.
goedmaakt.
Al stond de bruiloft
bruiloft helder
helder blinkend
blinkend voor
voor mij,
mij,
Zooals de kruik nog gister op den schoorsteen,
schoorsteen,
Dan nam 'k haar
haar nu met bel
bei mijn handen op,
En sloeg haar
haar rinklend op je hoofd in stukken;
Maar zeker lijmde ik hier de scherven niet!
Ze lijmen!
EVA
Ruprecht!
RUPRECHT
Weg jij
jij.,.,!
W.•••
eg !
EVA
EVA
Liefste Ruprecht!
RUPRECHT
RUPRECHT
Weg, uit mijn oogen!
oogenl
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EVA
EVA
Ik bezweer je,
je, Ruprecht.
Ruprecht.
RUPRECHT
Zoo'n liederlijke
liederlijke - ik zal niet zeggen,
zeggen, wat.
wat.
EVA
enkel woord
woord in
in stilte
stilte Laat mij je een enkel
-

RUPRECHT

Niets!
EVA
—
Ruprecht-lief.
- Je gaat nu naar het leger, Ruprecht-lief.
weet, als
als je
je eenmaal
eenmaal het
het musket
muskethanteert,
hanteert,
Wie weet,
wij elkaar
elkaar dan nooit
nooitterugzien.
terugzien.
Misschien dat
dat wij
Misschien
Gevochten wordt er, denk eens
eens aan,
aan, gevochten:
gevochten:
Wil je
je zoo
zoo onverzoenlijk
onverzoenlijkvan
vanmij
mij weggaan?
weggaan?
RUPRECHT
Zoo onverzoenlijk? God bewaar'me, nee.
nee.
God
mag je
je zooveel
geven, als
als
God mag
zooveel voorspoed geven,
Hij kan besparen. Maar
Maar al keerde
keerde ik
ik heelhuids,
heelhuids,
Met stalen spieren uit
uit den
den strijd
strijd terug,
terug,
Om hier in Heisa
Heisa tachtig
tachtig jaar
jaar te worden,
worden,
Dan zei 'k
'k nog
nog op
opmijn
mijn sterfbed
sterfbedtot
totje:
je:sloerie!
sloerie!
Zelf
gerecht bezweren.
bezweren.
Zelf wil je 't immers voor 't gerecht
VROUW
VROUW MARTHA
(tot Eva)
Eva)
Schiet op! wat
wat heb
heb 'k
tk gezegd?
gezegd? moet
moetjij
jij hier
hier soms
soms
Nog
uitgemaakt?
De
korporaal
is
iets
Nog uitgemaakt? De korporaal
Voor jou, de vechtjas met zijn houten poot,
poot,
Die als
als soldaat de strepen heeft
heeft verworven
verworven
En niet die lummel
lummel daar,
daar, die
die straks
straks de
de strepen
strepen
Het is
is vandaag
vandaag
Zal voelen op zijn rug. Het
Verloving, bruiloft, laat het doopdag zijn,
Ik heb er vrede mee, en
en 'k
'k sterf
sterf gerust,
gerust,
Als ik dien overmoed maar eerst gefnuikt heb,
Die mij de kruik
kruik doet bersten.
bersten.
EVA
Moeder-lief!
Laat toch de kruik!
kruik! Laat mij toch in
in de
de stad
stad probeeren,
probeeren,
Of een ervaren ambachtsman de scherven
Niet weer tot uw genoegen
genoegen samenvoegt.
samenvoegt.
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En was 't met haar gedaan, mijn heele
heele spaarpot
spaarpot
Kunt u dan krijgen,
krijgen, en een nieuwe koopen.
koopen.
leemen pot,
pot,
Wie wil er toch om een zoo'n leemen
Al stamt hij
tijd,
hij ook
ook heel
heel uit Herodes'
Herodes tijd,
Zulk een verwarring, zooveel onheil stichten.
stichten.
VROUW MARTHA
Jawel, jij
Wil je
je soms
soms
jij weet niet beter. Wii
Het schandblok
schandblok dragen,
dragen, Eefje,
Eefje, Zondagmorgen
Zondagmorgen
Berouwvol in de kerk
kerkje
zonden boeten?
boeten?
je zonden
Je reputatie lag in dezen pot,
pot,
En voor de wereld brak ûj
zij mede in stukken,
God niet
niet en
en voor
voor mij
mij en
en jou.
jou.
Zij
Zij 't ook voor God
De
rechter is mijn
mijn ambachtsman,
ambachtsman, de diender,
diender,
De rechter
Het blok is 't,
't, zweepslagen,
zweepslagen, die
die noodig
noodig zijn,
zijn,
En naar
naar den mutsaard met het valsch gespuis,
gespuis,
Als de eer van
van onzen
onzen naam
naam door
door vuur
vuur gelouterd,
gelouterd,
En deze kruik
kruik opnieuw
opnieuwverglaasd
verglaasd moet
moetworden!
worden!
(Wordt
vervolgd).
(Wordt vervolgd).

VAN HET
DE ZELFVERMOMMING
ZELFVERMOMMING VAN
HET ABSOLUTE.
ABSOLUTE.
I.
1.
Zoo
het valt,
valt, de
deEenheid-aller-Dingen
Eenheid-aller-Dingen te
te belijden,
belijden, zoo
zoo
Zoo licht als het
zwaar valt het, van
van die
die Eenheid
Eenheid aller
aller dingen
dingen in
in waarachtigheid
waarachtigheid iets
iets tete
beseffen.
dat
beseffen. Teleurgesteld
Teleurgesteld wordt
wordt meestentijds
meestentijds hij,
hij, die
die de
de hulp tot dat
ûjn „geestelijke
"geestelijke leiders"
leiders" heeten
heetentete
beseffen verwacht
beseffen
verwacht van
van hen, die zijn
Ûjn.
teleurgesteld en
en hij
hij verhaalt
verhaaltvan
vandeze
deze
zijn. Aldus werd
werd reeds
reeds Sokrates
Sokrates teleurgesteld
ervaringen in de „Phaidoon"
"Phaidoon" 1) als volgt:
zijn ervarmgen
••••
Maartoenik
uit een
een boek,
boek,zooals
zooals hij
hij zeide
zeide van
vanAnaAna....Maar
toen ik eens iemand uit
xagoras,
het de
de geest
geest is,
is,die
diealles
alles
xagoras, hoorde
hoorde voorlezen
voorlezen en
en zeggen,
zeggen, dat het
regelt en van alles oorzaak is, was ik blijde met
met die
die verklaring
verklaringen
enhet
het
zekere richting
richting volkomen
volkomen helder
helder dat
dat de
de geest
geest van
vanalle
alle
leek
mij in zekere
leek mij
dingen oorzaak
oorzaak is
meende dat als
als dit
dit zoo
zoo is,
is,de
degeest
geestdie
diealles
alles
is en ik meende
regelt,
alles ordenen
is en
en dat
datderhalve
derhalve wanneer
wanneer
regelt, ook alles
ordenen moet als bést is
iemand de
de oorzaak
oorzaak wil
wil uitvinden
uitvinden omtrent ieder
ieder ding,
ding, hoe
hoe het
het ontontdaaromtrent dit
dit moet
moet uitvinden:
uitvinden:hoe
hoe
staat of vergaat of bestaat, hij daaromtrent
het voordat ding best
best isis of
of te
te zijn
ûjn of
ofwat-anders-ook
wat-anders-ookteteondergaan
ondergaanofof
te doen....
doen ••••
(Ik) meende van de
de oorzaak
oorzaak betreffende
betreffende het
hetbestaande
bestaandeeen
eenonderonderwijzer
geest, maar
maar naar
naar mijn
mijn
wijzer gevonden
gevonden te
te hebben niet alleen naar den geest,
eigen hart:
Anaxagoras,
meende, dat
dat hij
hij mij
mijeerst
eerstwijzen
wijzenzou
zouofof
hart: Ana
xagoras, en ik meende,
de aarde vlak is of bol, en nadat hij
hij dit
dit aangetoond
aangetoond had,
had, achterna
achternade
de
oorzaak
noodwendigheid uiteenzetten,
uiteenzetten, besprekend
besprekend wat
wat best
best
oorzaak en de noodwendigheid
ûjn en
en wanneer
wanneer hij
hij zou
zou
voor haar is en dat het
het best
best voor
voor haar
haar isis zoo
zoó te
te zijn
dacht ik
ik dat
dathij
hij daarna
daarnazou
zouuituitzeggen,
zeggen, dat
dat ûj
zij in het midden is, dan dacht
eenzetten
was, dat zij
ûj in het
het midden
midden is,
is, en
en als
als hij
hij mij
mij
eenzetten dat het beste was,
was ik
ik gereed
gereed geen
geen andere
anderesoort
soortvan
vanooroordeze dingen zou verklaren,
verklaren, was
hij, daar
daar hij
hij immers
irrlmers bebezaak meer te begeeren. Want ik meende dat hij,
weerde
geest geordend waren,
waren, hun
hunnooit
nooiteen
eenandere
andere
weerde dat zij door den geest
zijzoo
zoozijn
zijnals
als
oorzaak zou kunnen
kunnen toedragen
toedragen dan
dandat
dathet
hetbeste
besteis,
is,dat
datzij
ûj
ûjn ••••
zij zijn....
.•••
En voor geen geld
geld zou
zou ik
ikmijne
mijne verwachtingen
verwachtingenverkocht
verkochthebben,
hebben,
....En
I)
Vertaling van
van Boutens pag. 6o
60 enz.
1 ) Vertaling
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maar met
maar
met grooten
grooten ijver
ijver nam
nam ik
ik zijn
zijn boeken
boeken ter
ter hand
hand en
en las
las die
die zoo
zoo
ik kon om zoo veel
veel mogelijk
mogelijk het
het beste (en het slechtere) te
veel ik
te weten.
weten.
Van
Van wonderlijk
wonderlijk hooge
hooge verwachting
verwachting dan,
dan, 0o mijn
mijn vriend, stortte ik
neer, toen ik
ik al
al voortlezende
voortlezende een
een man
mangewaar
gewaarwerd,
werd,die
dieden
dengeest
geestvolvolstrekt niet in
in toepassing
toepassing bracht
brachttot
tothet
hetregelen
regelender
derdingen,
dingen,maar
maarlicht
licht
en water
water en
envele
vele andere
anderewonderlijke
wonderlijkezaken
zakenals
alsoorzaken
oorzaken
en ether 1) en
opgaf. En het leek
opgaf.
leek" mij dat hij even mal deed, als wanneer iemand bebeweren zou dat Sokrates
Sokrates alles wat hij doet, door
door den
den geest
geest doet,
doet, en
en dan
dan
zou trachten
trachten de
deoorzaken
oorzakenaan
aantetegeven
gevenvan
vanalalde
dedingen
dingendie
diehij
hijdoet,
doet,
zit, daarom
daarom omdat
omdat mijn
mijn lilien al dadelijk
dadelijk zeggen
zeggen zou
zou dat
dat ik nu hier zit,
chaam is
is samengesteld
samengesteld uit beenderen en pezen,
chaam
pezen, en
en dat
datde
debeenderen
beenderen
stijf zijn en door gt.wichten
gt.wichten van elkaar
elkaar zijn
zijn gescheiden,
gescheiden, maar
maarde
depezen
pezen
zij
ingericht
zich te kunnen
kunnen spannen
spannen en
enontspannen,
ontspannen, terwijl
terwijl zij
ingericht om
om zich
samen met het vleesch en het vel
samen
vel dat
dat hen
hen samenhou&
samenhoudt de beend.eren
beenderen
omgeven
daar mijn
mijn beenderen
beenderen bewegelijk
bewegelijk zijn
hun
omgeven en
en dat
dat dus daar
zijn in hun
gewrichten mijn pezen door zich te ontspannen
ontspannen en
en samen
samen te
te trekken
trekken
mij in staat stellen op het
mij
het oogenblik
oogenblik mijne leden
leden te buigen en dat ik
om die oorzaak samengebogen hier nederzit.
nederzit. Of
Ofook
ook wanneer
wanneeriemand
iemand
andere dergelijke oorzaken zou opgeven omtrent
ons samen
samen spreken,
spreken,
omtrent ons
stem en lucht
lucht en
engehoor
gehooren
enandere
andereontelbare
ontelbaredergelijke
dergelijkeals
alsoorza
oorzaken
ken
noemende, zonder
zonder zich
zich de
demoeite
moeitetetegeven
gevende
dewaarachtige
waarachtigeoorzaken
oorzaken
te zeggen, dat, nu de
de Atheners
Atheners beter
beterhebben
hebbengevonden
gevondenmij
mijteteveroorveroordeden,
op mijn
mijn beurt het beter vind
vind hier
hier neder
neder te
te
deelen, daarom
daarom ook
ook ik op
zij
zitten en
en rechtvaardiger
rechtvaardiger te blijven en de straf
straf te
te ondergaan, die zij
bevolen hebben.
allang, naar ik
ik meen,
meen, zouden
bevolen
hebben. Want,
Want, bij
bij den hond, allang,
deze
pezen en
enbeenderen
beenderen in
inde
debuurt
buurtvan
vanMegara
MegaraofofBoiotia
Boiotiazijn,
zijn,
deze pezen
door een andere opvatting
opvatting van
van het
het beste
beste daarheen
daarheengedragen,
gedragen,indien
indienikik
schooner hield,
hield, in plaats
plaats van
van te
niet voor
voor rechtvaardiger
rechtvaardiger en schooner
het niet
vluchtten en op den
den loop
loop te
te gaan,
gaan, aan
aan den
den staat
staatde
deboete
boetetetebetalen,
betalen,
die hij oplegt....
oplegt .••.
Dit kon
kon vandaag geschreven zijn, met dit onderscheid dat
dat men hun
zij
die van
van water,
water, lucht en ether spreken, niets
niets verwijten mag, daar zij
met
zelfs den Regelenden Geest niet belijden. Maar wie denkt hier niet
aan de oppervlakkige
oppervlakkIge en ondoordachte
ondoordachte wijze waarop hedendaagsche
hedendaagsche
omgaanlmet
"relibelijders van een Regelenden Geest omgaan'
met woorden als „reliWijveroorloven
veroorloven ons
ons hier „aither"
"aither" door ether te vervangen,
vervangen, daar
daar het
het hier
hier
')1) Wij
"ether"het
hetalgemeen
algemeengangbare
gangbareHollandsche
Hol1andschewoord.
woord.
een vertaling
vertaling isis en
en„ether"
toch een
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gie" en rhytme,"
rhytme,"„ziel"
"ziel"en
en„geweten,"
"geweten," „rechtvaardigheid"
"rechtvaardigheid"en
en„intel"intellect,"
lect," „schoonheid"
"schoonheid" en
en „ontroering,"
"ontroering," „rnensch"
"mensch"en
en „maatschappij,"
"maatschappij,"
„wijsheid"
"wijsheid" en „onsterfelijkheid,"
"onsterfelijkheid," zonder
zonder dat
dat ergens
ergens iets
iets blijkt
blijktvan
van
wezenlijk begrip omtrent een
een Regelenden
Regelenden Geest?
Geest?
eenig wezenlijk
bij het
het wezen
wezen
Sokrates' eisch,
eisch, daar
daar hij
Zoo duidelijk als
als zijn klacht is Sokrates'
Redelijkheid-zelf
representeert: men
men spreke
spreke over
over het
hetafzonderafzonderder Redelij
kheid-zelf representeert:
lijke
lij
he alleen
alleendan
dan en
en alleen
alleen zoodanig,
zoodanig, als
als men
men zich
zich omtrent de fundafundamenteele relatie tusschen het
het Eene
Eene en
en het
hetVele,
Vele,uitsluitend
uitsluitenden
enalleen
alleen
overdenken van
van het
hettezamen-zijn
tezamen-zijn dier
diertwee
tweegegevens
gegevens een
een
door het overdenken
welk dan
dan als
als grondformule
grondformule zoowel
zoowel resultaat
resultaat
begrip heeft gevormd, 't't welk
als richtsnoer, uitgangspunt en
en eindpunt,
eindpunt,premisse
premisseen
enconclusie
conclusiezal
zal
Doet men
men dit
ditniet,
niet,streeft
streeftmen
menhiernaar
hiernaarniet
nietuit
uitalalzijn
zijnmacht,
macht,
zijn. poet
laat men sprekend
sprekend of
of schrijvend,
schrijvend, eenvoudig
eenvoudig den
den vrijen
vrijen loop
loop aan
aan onondoorgronde instincten
instincten en
en ongecontroleerde
impulsen, dan
dan is het
doorgronde
ongecontroleerde impulsen,
het
„belijden van de
"belijden
de Eenheid"
Eenheid"eenvoudig
eenvoudigeen
eenklakkelooze
klakkeloozebewering,
bewering,
waaraan men den napratenden
leerling, den
denparasiet,
parasiet,de
demachteloozen
machteloozen
napratenden leerling,
kent.
of verwarden geest her
herkent.
„Prometheus" eenigszins
We hebben in "Prometheus"
eenigszinsgetracht
getrachteen
eenbeeld
beeldte
tegeven
geven
van wat zich uit het
het tezamen-zijn
tezamen-zijn van
van het
het Eene
Eeneen
enhet
hetVele
Veleafleiden
afleiden
laat en willen nu dezelfde methode in
1n andere
andere richting
richtingtoepassen.
toepassen.
k,
Het ongebroken
ongebroken Absolute
Absolute Zijn
Zijn is
is aan het
het Absolute
Absolute Niet-Zijn
Niet-Zijngelij
gelijk,
het Afzonderlijke
Mzonderlijke is
is resultaat
resultaatder
derzelfbreking
zelfbrekingvan
vanhet
hetEene,
Eene,Absolute.
Absolute.
Het Absolute kan zonder
zonder die
die zelfverbreking
zelfverbreking tot
tot (kennis
(kennisvan)
van) ZichZichzelf niet komen.
komen.
Het Absolute kent (in den
den redelij
redelijken
mensch) zichzelf
Zichzelf en dit zichken mensch)
zelf kennen is: zichzelf
Zichzelf zijn,
zijn, een
een streven
strevennaar
naarzichzelf
zichzelftoe,
toe,een
eenstreven
streven
naar zelfopheffing
zelfopheffl11g 1.)
Afzonderlijke.
1) in de opheffing van het Afzonderlijke.
Het Absolute ontvliedt (in
(in den
den redelooze
redelooze mensch)
mensch) zichzelf
zichzelf en
en dit
zichzelf ontvlieden
streven van
van zichzelf
zichzelf af,
af, eeri
een streven
strevennaar
naar
ontvlieden is een streven
zelfhandhaving in de handhaving
handhaving van
van het
het Afzonderlijke.
Mzonderlijke.
Het Absolute streeft naar
naar zichzelve
zichzelve toe en
en van
van zichzelve
zlchzelve af.
af. Het
Het
van-zich-zelve
in het
het behouden
behoudenvan
vanhet
het
van-zich-zelve af streven des Absoluten ligt in
Mzonderlijke,
projecteert als
als zelf-behoudsdrang,
zelf-behoudsdrang, als
als
welk zich projecteert
Afzonderlijke, 't welk
Levensdrang i~
Het naar-zichnaar-zichin het afzonderlijke, ook in den mensch. Het
zelve
het opheffen
opheffen van
van het
het Afzonderzelve toe
toe streven
streven des Absoluten ligt in het
I)
Men heeft
heeftop
opditditwoord
woord„zelfopheffing"
"zelfopheffingttaanmerking
aanmerkinggemaakt,
gemaakt, o.
o.i.
ten
') Men
i. ten
onrechte.
de opheffing
opheffingvan
van alal het
hetafzonderlijke
afzonderlijke zou Al-Zijn
Al-Zijn met
met Niet-Zijn
Niet-Zijn
onrechte. Bij de
samen vallen en dit ware
ware zelf-opheffing.
zelf-opheffing.
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lijke, ft welk zich projecteert als ze1f-opheffingsdrang, als Doodsdrang In het afzonderlijke, ook in den mensch.
Het zal ons blijken, dat deze "levensdrang" en deze "doodsdrang" als
wezensfunctie van den mensch niets te maken hebben met de mate van
zijn persoonlijken levens-voorkeur en levens-vatbaarheid. Hier liggen
voetangels en klemmen, die men alleen met uiterste bedachtzaamheid uit
de weg blijven kan!

Het afzonderlijke ontstaat en bestaat, krachtens de zelfonderscheiding des Absoluten, door zijn onderscheid met al het andere. Het wil
dus onderscheid voor zoover het leven wil.
De levensdrang, in den mensch, kan inderdaad onder al zijn vormen
worden aangetoond als distinctie-drang.
We hebben reeds in Prometheus een groot aantal uitingen van de distinctie-drang besproken, een groot aantal schijnbaar-bijkomstige en
schijnbaar gemakkelijk te overwinnen "hebbelijkheden," "ijdelheden" en
"futiliteiten" tot onoverkomelijke want immanente menschelijke wezenstrekken herleid. We hebben sindsdien nog vele andere uitingen van de
distinctie-drang - o. a. het kwaadspreken - overdacht, maar kunnen die
hier niet uitvoerig bespreken.

Het Afzonderlijke vindt in de distinctie het leven, het vindt dus in
de Eenheid den dood.
Het tezamen-zijn van des Absoluten drang naar zichzelve toe en
drang van zichzelve af projecteert zich in den mensch tot het conflict
tusschen den distinctie-drang, die (het ik) behoudt, en de Eenheidsdrang, die (het ik) opheft (d. i: vernietigt) 1)
De neiging tot het opheffen van bestaande distmcties (elke z. g.
"gesteldheid" is een onderscheiding, resultaat van de zelfonderscheiding des Absoluten) kent en benoemt den mensch in zichzelf als
ft wijsheid," en "rechtvaardigheid ft.
De wijsheid streeft naar het begrijpen van een "leidend beginsel"
(Regelenden Geest) achter de versCheidenheid, naar synthetiseeren (= egaliseeren = slechten = vernietigen) in uiterste tendentie naar opgaan ( =
ondergaan) in het Absolute. De rechtvaardigheid streeft naar het opheffen van gesteldheden (onderscheidingen) als "schuld" en "onschuld",
"booze" en "goede."
Wie zonder zonde is, werpe den steen. Het aantoonen van onzen gemeenschappelijke schuld aan het gemeenschappelijk kwaad (egaliseeren)
is de drang van eIken moralist (Christelijk zondebesef in Shawl.
J) Zie voor het woord opheffen "Prometheus" pag. 28.
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De
krachten (werkingen
(werkingen des
desAbsoluten)
Absoluten)die
diede
demehsch
meÎ1schin
inzichzelf
zichzelf
De krachten
kent en benoemt
kent
benoemt als
als „wijsheid"
"wijsheid en
en „rechtvaardigheid"
"rechtvaardigheid" leggen
leggen de
de
fundamenteele onderscheidingen
onderscheidingen bloot,
bloot,die
diehet
hetAbsolute
Absoluteuit
uitzichzelve
zichzelve
ontvouwt
van zelfonderscheiding
zelfonderscheiding (Subject
(Subject en
en Object;
Object;
ontvouwt als
als resultaat van
Ik en omwereld; Goed en
en Kwaad).
Kwaad).
Deze zijn
zijn tot de Eenheid
Eenheid betrekkelijk,
betrekkelijk, ze
ze zijn
zijnrelatief,
relatief, ze
zewarden
worden
Deze
als zoodanig
zoodanig tegelijkertijd gesteld en opgeheven.
als
Van
onderscheiden en
enopheffen
opheffenwil
wildedemensch,
mensch,voor
voorzoover
zooverhij
hij
Van dit onderscheiden
wil
leven,
het
eene
wel
en
het
andere
niet.
Wel
het
onderscheiden
wil leven, het eene wel
het andere niet. Wel het onderscheiden
(daar zijn
zijn levenswil
levenswil is:
is: distinctie-wil)
distinctie-wil) maar niet het opheffen.
opheffen. Hij
Hij wil
wil
(daar
derhalve de
de niet-op-te-he:ffen
niet-op-te-heffen distinctie.
derhalve
distmctie. De naam
naam van
van de
de niet-op-te
niet-op-te
Wat (tot
(tot de
de Eenheid)
Eenheid) relatief
relatiefis,
is,isistegetegeheffen
heffen distinctie is: Dogma. \Vat
lij kertijd ophefbaar.
ophefbaar. Het
Het onophefbare is het
lijkertijd
het redelooze,
redelooze, het
het nietmet-(tot(tothet volstrekt
volstrekt Absurde.
Absurde.
de Eenheid-) relatieve, het
ft

Nog altijd
altijd zijn
zijn er,
er, die
diedenken,
denken,dat
dathet
hetbelijden
belijdenvan
vanden
denRegelenden
Regelenden
redeIooze" in-zich-sluit.
Tenonrechte.
onrechte.
Geest
ontkennen van
van "het
Geest het ontkennen
„het redelooze"
in-zich-sluit. Ten
200a15
"het beste't
beste" kent,
kent, kent
kentdaardoor
daardoor tevens
tevens het
het
Zooals Sokrates
Sokrates zegt:
zegt: wie
wie „het
slechtere —,
- , zoo
zoo brengt
brengthet
hetoverdenken
overdenkenvan
vanhet
hetwezen
wezender
derRedelijkheid
Redelijkheid
onmiddellijk
onmiddellij
k tot het
hetaanvaarden
aanvaarden van
vanhet
hetRedelooze,
Redelooze,als
alsfundamenteel
fundamenteel
(zie boven).
boven).

Te zeggen dat de
de Mensch
Mensch tot
totzijn
zijnlevens-behoud
levens-behoud(als
(alsafzonderlijkafzonderlijkhet Dogma
Dogma
volstrekt-absurde, het
heid) de niet-ophefbare distinctie, het volstrekt-absurde,
van noode heeft
heeft beduidt dus, dat
dat het
het Absolute,
Absolute, voor
voor zoover
zoover het
het (zich
(zich
het
afzonderlijkheden
handhavenwil,
wil, (zich
(zich in)
in) het
in) afzonderlij
kheden (onderscheidingen) handhaven
zich ten
tenopzichte
opzichte van
van de
deWijsheid
Wijsheid als
als het
hetongeongeabsurde creëert, dat rich
rijmde en
rechtvaardlgheid tot
tot het
het
rijm.de
en het
het zinledige,
zinledige, ten
ten opzichte
opzichte van de rechtvaardigheid
valsche
valsche ontplooit.
ontplooit.
Voor
Voor zoover
zoover het Absolute
Absolute (rich
(zich aan)
aan) afzonderlijkheden
afzonderlijkheden opheffen
opheffen
wil, creëert
het (rich
(zich in)
lil) het
het iot-zichzelf-betrekkelijke,
tot-Z1chzelf-betrekkelijke, het
het (relatief)
(relatief)
creëert het
Ware.
Ware ..
de voltrekkers,
voltrekkers, de
de dragers
dragers en,
en,soms,
soms,de
debebeMenschen zijn hierbij de
grijpende toeschouwers.
toeschouwers.
zich, zonder
zonder verder
verder postulaat,
postulaat, uit
uithet
hetBegrip
Begripzelf
zelf
Aldus ontvouwt rich,
en het
het Vele,
Vele, het
het begrip
begrip der
der zelf-zelftezamenz;ijn van het Bene
Eene en
van het tezamenzijn
weerstreving.
weerstreving.
"Pl'olî.1etheus"een
eenenkele
enkeleopenbaring
openbaringdier
dierzelfweerzelfweerWe hebben in „Prometheus"
Docheindeloos
eindeloosisisdedeverscheidenheid.
verscheidenheid
streving eenigermate
eenigermategeschetst.
geschetst.Doch
streving
openbaringswijzen en onuitputtelijk
onuitputtelij k isishet
hetwoord:
woord:ZelfweerstreZelfweerstreder openbaringswijzen
hebben gepoogd
gepoogd in „Prometheus"
"Prometheus" te
te beschrijven
beschrijven hoe,
hoe, in
in
We hebben
ving. We
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zeer bepaalde opzichten,
opzichten, bepaalde
bepaalde groepen
groepenmenschen
menschenininzekere
zekere tijdsverloopen tot een zekeren graad van redelijk inzicht ontwaken, dat
dat in
in
hun voorgeslacht niet
niet was
was en in hun
hun nageslacht
nageslachtniet
nietmeet
meetzal
zalzijn,
zijn,om
om
in een verder nageslacht
nageslacht weer
weer te
te herbloeien.
herbloeien.
Daar en dan deed
deed zich
zich de „zelfweerstreving"
"zelfweerstreving"kennen
kennenals
alseen
een ,,.beur"beurtelings" (in
(m den
den tijd)
tijd)zichzelf
zichzelfzoeken
zoekenen
enzichzelf
zichzelfvlieden
vliedendes
desAbsoluAbsoluwe het
hetvoor
voor —
- wel
wel beter
beterwetend,
wetend,doch
dochduideduideten. Daarnaast
Daarnaast stelden
steldenwe
lijkheidshalve
Absolute tot
tot volvolhijkheidshalve-—alsof
alsof in
in sommige
sommige individuen
individuen het Absolute
komen
zelfaanschouwing
en
andere
tot
volkomen
zelfontvlieding
komen zelfaanschouwing en
tot volkomen zelfontvliedia ,
komt, terwijl we ten derde ook het individu-zelf, krachtens dem;df-komt,erwijlndokhetivu-zlf,racnsde
den grondslag
grondslag van
van zelfweerstreving,
zelfweerstreving, als
als tegen-zich-zelf-gekeerd
tegen-zich-zelf-gekeerd de
a---..
m.onstreerden. Hoeveel
monstreerden.
nu elk
elk probleem, wanwm:Hoeveel ingewikkelder
ingewikkelder wordt nu
we·de
de twee
tweeelementen
elementenwier
wiertezamen-zijn
tezamen-zijnzelfweerstreving
zelfweerstrevingis,.
is;
neer we
gaan beschrijven als niet
niet beurtelings
beurtelingsofofafwisselend
afwisselendoverheerschend,
overheerschend,
in één
één en dendcnmaar als samen vallend in één en hetzelfde
hetzelfde moment,
moment, in
zelfden
de andere
andere indeelingen
indeelingen (in tijden
tijden
zelfden mensch,
mensch, waarbij
waarbij toch
toch ook de
tegenover
individuen tegenover
tegenover individuen)
individuen) behouden
tegenover tijden,
tijden, in individuen
dubbele, driedubbele
driedubbelerol
rolwelke
welkede
de daarin
daarin(passief-)
(passief-)
blijven moeten. De dubbele,
werkzame mensch vervult kan
werkzame
kan vergeleken
vergeleken worden
worden bij
bij die
die der aarde,
aarde,
welke
al wentelend
wentelend om
om zich
zich zelve,
zelve, wenteit
wentelt om
om de
de zon
zon en
en met
welke al
deze
tezamen nog
nog op
op andere
anderewijze
wijze wentelt!
wentelt! Ook
Ook hier
hierzullen
zullen
deze tezamen
bij elke
elke berekening
berekening(probleem-oplossing)
(probleem-oplossing) alle
alle drie bewegingen
bewegingen
bij
moeten gelden!
gelden!
We hebben in
We
in „Prometheus"
"Prometheus"het
hettnenschelijk
menschelijkconflict
conflict tusschen
den drang naar
naar „zedelijke
"zedelijke volmaking"
volmaking"(zelfopheffing)
(zelfopheffing) en
en den
den LevensLevens"
wil beschreven
"zedelijke ontoereikendheid"
ontoereikendheid"en
en
beschreven en kwamen toen tot „zedelijke
we
betoog hetzelfde
hetzelfde conflict
conflict van
van de
de intellectueele
intellectueele zijde
zijde
we willen
willen in dit betoog
beschouwen.
Daar de rechtvaardigheid
rechtvaardigheid de
de zelfopheffing
zelfopheffing isisininde
deopheffing
opheffing aller
"zelf" te-weeg-brengt
te-weeg-brengten
endie
diehet
het„zelf"
"zelf"te-weegte-weeggesteldheden, die het „zelf"
brengen kan de mensch de
de rechtvaardigheid
rechtvaardigheid niet
nietwillen,
willen, voor
voorzoover
zoover
we en
en ditmaal
ditmaal zeggen
zeggen we:
we:
hij leven wil; —
- zoo zeiden we
Daar de wijsheid
wijsheid —
- het
het zuivere
zuivere àverdenken
overdenken—
- de
dezelfopheffing
zelfopheffingisis
"zelf"te-weeg-brengt
te-weeg-brengt en
in de opheffing aller Osteldheden,
gesteldheden, die
die het
het „zelf"
"zelf" te-weeg-brengen,
te-weeg-brengen, kan
kan de
de mensch
mensch de
dewijsheid
wijsheidniet
niet
die
die het „zelf"
wlllen,
willen, voor zoover hij leven wil.
De wijsheid is de vijand van den Levenswil
Levenswil-,
daar de
de eerste
eerste (zie
(zie
—, daar
zelfhandhaving des
des Absoluten
Absoluten
boven) de zelfopheffing, de tweede de zelfhandhaving
W.: de
de mensch
mensch kan
kanniet
nietwijs
wijszijn,
zijn,niet
nietwijs
wijs willen
willen
representeert, m.
m. a.
a. w.:
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zijn,
wijsheid niet
niet begeeren,
begeeren, geen
geen wijsgeer
wijsgeer zijn,
zijn, omdat
omdat en
envoorvoorzijn, de wijsheid
zoo-ver
zoo-ver hij
hij leven wil.
De Levenswil
Levenswil in
in ons
onsweerstreeft
weerstreeft zonder
zonder ophouden
ophouden de
de Rede,
Rede,overoverschreeuwt haar stem en
en vertroebelt
vertroebelt haar
haar klaarheid.
klaarheid.
k men
Dit inzicht
inzicht is
is van
van het
hetgrootste
grootstebelang,
belang,gelij
gelijk
men zal
zal erkennen.
erkennen.
Daar we
we immers.
immers, 0111
om ons een weg te
te banen
banen in
in de
degecompliceerde
gecompliceerde
Daar
toch eigenlij
eigenlijkk weer niet gecompliceerder
gecomphceerderdan
danandere
andere
problemen, die toch
problemen zijn,
zijn, van
van onzen
problemen
onzen eigen tijd,
tijd, om
om een
eenzoozeer
zoozeergewenschte
gewenschte
„betere samenleving"
"betere
samenlevmg" te helpen
helpen voorbereiden,
voorbereiden, om
om tot
totvernieuwing
vernieuwing
en ethische
ethischegrondslagen
grondslagen te
te
van pedagogische, juridische, aesthetische
aesthetische en
komen,
het
komen, geen
geen ander
ander richtsnoer
richtsnoerhebben
hebben dan
danons
onseigen
eigen oordeel,
oordeel, is het
van het hoogste
van
hoogste belang,
belang, de
dewaarde
waarde van
van dat
datoordeel
oordeeltetekennen,
kennen,en
ende
de
voo~die
diecontroleerende
controleerendewer
werkherkomst ervan te onderzoeken. Doch
Dochvoor
kzaamheid hebben
hebben we ook
ook al
al weer
weer geen
geenander
ander,werktuig
,werktuig dan
dan datzelfde
datzelfde
zaamheid
vermogen tot onderscheiden en overdenken,
overdenken, 't welk het simpelst inzicht ons
ziCht
ons reeds
reeds als
als hoogst
hoogst'gebrekkig
gebrekkigen
enontoereikend
ontoereikenddoet
doetverstaan.
verstaan.
De Levenswil
Levenswil in
in ons
onsduidt
duldtde
dewijsheid
wijsheidenendederechtvaardigheid
rechtvaardIgheid
ais hij
evemin als
want zij
zij zijn, als de sloopende ziekte,
ziekte,
hij den dood duldt -— want
slooping
opheffing, van alles
alles wat
wat het
het leven
leven samensamenslooping en ontbinding, opheffing,
stelt en samen-houdt.
gerust dit zeggen:
zeggen:
Daarom kunnen we gerust
Niet volkomener en niet
met beter
beter is
is het
het menschelijk
menschelijk lichaam
lichaam toegerust
toegerust
vernietiging (opheffing)
(opheffing) door den
den dood
dood te
teweren,
weren, ais
als de menmenom de vernietiging
schelijke
om de
devernietiging
vernietiging(opheffing)
(opheffing)van
vande
dezuivere
zuivere
schelij ke geest
geest het is, om
wijsheid
te weren.
weren.Naast
Naastdedeweerbaarheid
weerbaarheid tegenover
tegenover bacillen
bacillen en
en
wijsheid te
vreemde lichamen, het
het uithoudingsvermogen
uithoudmgsvermogen bij
bij ziekte,
ziekte,pijn,
pijn,verval,
verval,
"taaiheid:' die
die aan
aan het
het ongelooflijke
ongelooflijke grenst,
grenst, het
hetherherde zoogeheeten „taaiheid,"
stellingsvermogen
bij verwondingen, waarvan
waarvan ons de
de oorlog
oorlogde
demeest
meest
stellingsvermogen bij
krasse voorbeelden
voorbeelden toonde, het
het aanpassingsvermogen
aanpassingsvermogen ten
ten opzichte
opzichte
kort, de
de zelfhandhaving
zelfhandhaving
van zeer ingrijpende veranderingen,
veranderingen, in het kort,
tegenover alles
dreigt
- ,zien
zienwe
we analoge weertegenover
alleswat
watmet
metopheffing
opheffing
dreigt
middelen in den
rniddelen
den menschelij
menschelij ken geest
geest tegen
tegen de
delevens-vijandige
levens-vijandige wijsheid.
wijsheid.
dit thema
thema niet
niet verder
verder uitwerken
uitwerkenzou,
zou,isisreeds
reedshet
het
men dit
Ook wanneer men
- uit
uithet
hetwezen-zelf
wezen-zelfder
derZelfweerstreving
Zelfweerstrevingvolgende
volgende—
- besef
besef
simpele —
moet
altijd en overal
dat de levenswil in ons de wijsheid altijd
overal weerstreven
weerstreven moet
- voldoendeom
omden
denernstig
ernstignaar
naar begrip strevende
tot een
een nimmer-afnimmer-af—voldoende
strevende tot
latend, immer
immer werkzaam
wer kzaamen
enwaakzaam
waakzaamzelfwantrouwen
zelfwantrouwentetebrengen,
brengen,als
als
latend,
envoornaamste
voornaamste instrument
instrument bij
bijelke
elkegeestelijke
geestelijkewerkwerkhet eerste
eerste en
tot het
zaamheid, opdat
opdat hij zich
zich althans
althans bij
bij oogenblikken
oogenblikken bevrijde
bevrijde uit
uit de
de
zaamheid,
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lagen van den levenswil,
levenswil, bij
bij oogenblikken
oogenblikken zich
zichboven
bovenzijn
zijninblazininblazingen verheffe, bij oogenblikken
oogenblikken het
het zuivere
zuivere geluid
geluidvan
van de
de Rede
Redein
inzich
zich
klinken late.
late.
klinken
willen dit
dit nu
nuverder
verderuitwerken,
uitwerken,een
eeneenigszins
eenigszinssystematisch
systematisch
We willen
trachten tetegeven
gevenvan
vande
dewijze,
wijze,waarop
waaropde
deLevenswil
Levenswilzijn
zijn
overzicht trachten
vijandin, de
deRede
Redeweerstreeft
weerstreeft—,
- ,van
vande
devoetangels
voetangelsen
enklemklemgroote vijandin,
waarmee hij haar
haar weg
weg bezaait,
bezaait, de
de raderen
raderen die
diehij
hijhaar
haarvoor
voorde
de
men, waarmee
oogen
oogen draait,
draait, de dwaallichten
dwaallichten die
die hij
hij ontsteekt
ontsteektboven
bovenmoerassen,
moerassen,
daarin reddeloos
reddeloos verdole.
verdole. Wat
Wat zich
zichaandient
aandientals
alsuitspraak
uitspraak
opdat ze daarin
van de Rede
Rede (of
(ofvan
vande
deRechtvaardigheid)
Rechtvaardigheid) blijkt,
blijkt,nader
naderbeschouwd,
beschouwd,
bijna altijd
altijd inblazing
inblazing van
van den
den Levenswil, en uit
uit dit
dit alles
alles ontbloeit
ontbloeit dan
dan
natuurlij
kerwijsde
de gedachte
gedachte aan
aan vermomming; aan de zelfvermomnatuurlijkerwijs
zelfvermomming des
des Absoluten.
Absoluten.
De
zelfweerstreving
De zelfweerstrevingdes
desAbsoluten
Absolutenprojecteert
projecteertzich
zichals
alsweerstreving
weerstreving
der Rede door den Levenswil in
in de
de menschelijke
menschelijke onmacht
onmacht om
om tot
tot de
de
te komen
komen en
en die
die onmacht
onmachtdoet
doetzich
zichvoor
voorals
als afkeer
rede te
afkeer en als onveronvermogen. We behoeven
behoevenimmers
immersnauwelij
nauwelijks
ks te
te zeggen
zeggendat
datook
ookafkeer
afkeereen
een
vorm van onvermogen is in
in dien
dien zin
zin dat
dat de
de afkeerige
afkeerige in
inhet
hetvoorwerp
voorwerp
van zijn afkeer krachtens
krachtens het proces
proces der
der zelfonderscheiding
zelfonderscheiding niet
niet opopgaan
(ondergaan) mag.
gaan (ondergaan)
Uitteraard is voor ons
ons onderwerp
onderwerp het
hetonvermogen
onvermogengepaard
gepaard aan
aan den
den
vurigen
-de
weer —
ontoereikendheid dus weervurigen wil
wil om
omtot
totbegrip
begriptetekomen
komen
de ontoereikendheid
het
belangrijkst, het
gecompliceerdst, de
deweerstreving
weerstreving
het belangrijkst,
het is
is ook
ook het gecompliceerdst,
neemt ook hier
hier pas
pas de vormen
vormen van
van misleiding
misleidingdoor
doorvermomming
vermommingaan,
aan,
doch
volledigheidshalve en
en duidelij
duidelijkheidshalve
toch de
de
doch volledigheidshalve
kheidshalve willen
willen we toch
algemeene afkeer tegen de beoefening
beoefening van
van het
hetwijsgeerig
wijsgeerig denken
denkenniet
niet
onbesproken
"argumenten" als
als in
in
onbesproken laten, ook hier openbaren zich de „argumenten"
blazingen
levenswil.
blazingen van
van den levenswil.
De eenvoudigste
eenvoudigste verschijningsvorm
verschijningsvorm is
is de
de onberedeneerde
onberedeneerde impopuimpopulariteit bij
en de beredeneerde
beredeneerde op
opgrond
grond
bij de massa van de wijsbegeerte, en
van haar
karakter. Inderdaad
Inderdaad is het
het onweerlegonweerleghaar negatief, "nutteloos"
„nutteloos" karakter.
baar dat
dat de
de wijsbegeerte
wijsbegeerte het
het leven
leven niet
niet bevestigt,
bevestigt,maar
maar ontbindt
ontbindten
en
curieus dat de „voorstanders"
"voorstanders"zulks
zulksniet
nieterkennen
erkennenen
entoegeven,
toegeven,omdat
omdat
ook hun de levenswil de
de superioriteit
superioriteit van het
het nuttige
nuttige boven
boven het
het nutnuttelooze, van het positieve
positieve boven
boven het
het negatieve
negatieveinblaast,
inblaast, zoodat
zoodatze
zezich
Zich
haasten
wijsbegeerte te
te gaan
gaan bewijzen. Deze
Dezeimpopuimpopuhaasten het "nut"
„nut" in de wijsbegeerte
lariteit wordt volstrekt niet
niet weersproken
weersproken door
door wat
watmen
mentegenwoordig
tegenwoordig
noemt de "toenemende
problemen:' Die
Die
„toenemende belangstelling in filosofische problemen."
belangsteliing
filosobelangstelling gaat niet verder
verder dan
dan het
het belang.
belang. De zoogeheeten filoso-
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fie toch, waarvoor
waarvoor bij
bij de
de massa
massa belangstelling
belangstelling bestaat,
fie
bestaat, isis in
inwerkelij
werkelijkkheid theologie en zal
zal ook
ook later
later wel zonder voorbehoud zoo worden gezij stelt geen zuiverheid van begrip, doch
heeten, :;;ij
doch leniging
lenigingvan
van nooden,
nooden,
vanvragen,
vragen,stilling
stillingvan
van gemoedsbehoeften,
gemoedsbehoeften, in
in het uitzicht,
oplossing van
nuttig, en
en al
al haar
haar uitspraken
uitspraken zijn
zijn —
- naar
naar we
we
zij is aangenaam
aangenaam en :;;ij
zij is nuttig,
zij
hopen aan
aantete toonen
toonen-inblazingen
hopen
inblazingenvan
vanhet
hetlevensgevoel.
levensgevoel.Wanneer
Wanneer
het catechiseermeesters
invalt zich
zich filosofen
filosofen te
te noemen, bewijst dit
het
catechiseermeesters invalt
dit
niet dat de filosofie
niet
filosofie populair
populair geworden
geworden is.
is.
Wordt de afkeer tegen het wijsgeerig denken door meer ontwikkelontwikkelden
nader beredeneerd
beredeneerd dan
dan blijkt
blij kt ze
ze inintweeërlei
tweeërleitemperamenten
temperamenten
den nader
tweeërlei vormen aan te nemen
nemen::de
deafkeer
afkeer der
der wetenschappelij
wetenschappelij ken, en
Deafkeer
afkeer der
der wetenschappelijken
wetenschappelijken tegen
tegende
de
de afkeer der theologeit.
theologeü. De
geformuleerd dan
dan door
door den"
den „vader
filosofie is nooit beter geformuleerd
vader van het posipositivisme" Auguste Comte:
Comte: "Ils
„Ils inventent, nous
tivisme"
nous découvrons."
découvrons." Het is
is
nog immer de
de kreet
kreet van
vanhoogmoedige
hoogmoedigegeringschatting
geringschatting waarin
waarin zich
zich
het exact-wetenschappelijke
exact-wetenschappelijke boven
speculatief-filosofische ververboven het speculatief-filosofische
heft, waarmee
waarmee het „objectief-wetenschappelijk"
"objectief-wetenschappelijk" onderzoek dat NaNatuurwetten ontdekt
ontdekt zijn superioriteit
tuurwetten
superioriteit verkondigt
verkondigt boven het
het subjecsubjectief-wijsgeerige zelfonderzoek,
zelfonderzoek, dat
tief-wijsgeerige
dat tot
totrelatieve
relatievegrondgedachten
grondgedachten
komt. 1)
We hebben
ke temperament
hebben het
hetwetenschappelij
wetenschappelijke
temperament in
in „Prometheus"
"Prometheus"
eenigszins geanalyseerd
(deel II) reeds eenigszins
geanalyseerd en
en hopen
hopenin
inhet
hetverloop
verloopvan
vandit
dit
betoog nader
nader aan
aan te toonen uit
uit welke
welke „inblazingen
"inblazingen van
van den
den levenslevenswoord van de wetenschap
wetenschap tegenover de filosofie „ils
"tIs inveninvenwil" het woord
wemoeten
moetendaartoe
daartoeeerst
eerst
nous découvrons"
découvrons" resulteert.
resulteert. Doch
Doch we
tent, nous
onze grondbegrippen
grondbegrippen nader
nader ontvouwd hebben.
hebben.
De tweede
tweede groep
groep temperamenten
temperamenten die
die zich
zichmet
metalle
allekracht
kracht van
van een
een
De
immanenten afkeer
afkeer kanten
kanten tegen
tegen het
hetzuivere
zuiverebegrip
begripzijn
zijn de
de theologen,
theologen,
immanenten
ongewoon-ruimen zin
zin genomen.
genomen. Onder
Onder
het woord eenigszins
eenigszins in een
een ongewoon-ruimen
- en
en niet
niet slechts
slechts pour
pour les
les besoins
besoins van
van ons
ons bebetheologen willen we —
theologen
- alien
allen verstaan
verstaan die
dieover
overonze
onzegeestelij
geestelijke
aangelegenheden
toog! —
ke aangelegenheden
over „ziel"
"ziel" en
en „schoonheid,"
"schoonheid," „religie"
"religie" en
en„samenleving,"
"samenleving," „recht"
"recht"
"liefde"rede-neeren
rede-neerenzonder
zonderde
derede
redeals
alseenig
eenigrichtsnoer
richtsnoervoor
vooralle
alle
en „liefde"
rede-neeren te
erkennen en
met behulp
behulp van
van de
de „intuitie"
t,intuitie" de
de
rede-neeren
te erkennen
en die met
„logica
"stem des
des harten"
harten" het
het leven
leven en
enzijn
zijn verver"logica van het
het gevoel"
gevoel" de
de „stem
11)
Hierdreigt
dreigtde
degebruikelijke
gebruikelijkebegripsverdoezeling
begripsverdoezelingdie
die„relatief"
"relatief"met
met„tot
"totop
op
) Hier
zekere hoogte"
hoogte" verwart.
verwart. De
De erkenning
erkenning dat
dat een
een „wet"
"wet"zoo
zoonu
nuen
endan
danniet
nietopgaat
opgaat
is
is geen
geenerkenning
erkenningvan
vanhaar
haarrelatief
relatiefwaar
waarzijn.
zijn.Relatief-waar
Relatief-waarbeduidt:
beduidt:tegelijkertijd
tegelijkertijd
geheel-en-al-waar
geheel-en-al-waar en
engeheel-en-al-onwaar.
geheel-en-al-onwaar.
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verschijnselen
verschijnsel~n

interpreteeren om
om vervolgens
vervolgensop
opdenzelfden
denzelfdenbasis
basistoetoekomstgebouwen op te trekken.
trekken. Deze „intuitie,"
"intuitie," deze
deze „logica
"logica van
van het
het
komstgebouwen
gevoel" -dezelfde
„logica"
van
gevoel"
dezelfde
"logica"
vanhetzelfde
hetzelfde„gevoel"
"gevoel"die
dieeen
eenHohenHohenin zijn
zijn superioriteit
superioriteit doet
doet gelooven en een KaKazollern onomstootelij
onomstootelijkk in
tholiekin
lijkverbranding —
- wordt
wordtdan
dan boven
bovenhet
het
tholie k in de
de walgelijkheid
walgelijkheid der lijkverbranding
intellect
richtsnoer geprezen,
geprezen, ja,
ja, de
dehedendaagsche
hedendaagsche theologen
theologen
intellect als richtsnoer
en van
van elkaar
elkaar zonder blikken
blikken of
of blozen
blozendat
dat
ver
kondigen van zichzelf
zichzelf en
verkondigen
ken dat
ze „boven
"boven het
het intellect
intellectuitgestegen"
uitgestegen"zijn.
zijn.Het
Hetzal
zalons
onsblij
blijken
dat zulks
zulks
- ,namelijk
namelijkzooals
zooalshet
hetwinterkoninkje
winterkoninkje uituitook inderdaad het geval
geval isis —,
steeg
veeren
steeg boven den adelaar, heimelij
heirnelijkkmee
meeopgevlogen
opgevlogen tusschen
tusschen de veeren
Van den machtige,
mClchtige,parasiteerend
parasiteer endop
opzijn
zijn inspanning
inspanningen
enop
opzijn
zijn kracht!')
krachtl 1)
Men kan
kan hen die
die op
op den
den basis
basis van
van „intuitie"
"intuitie"en
en„gevoelslogica,"
"gevoelslogica,"
met verachting van het
het „koude
"koude intellect"
intellect"geestelijke
geestelijkeproblemen
probJemen be,,;
bespre ken, wel
wel vergelijken
vergelij kenmet
metheden
lieden die
die eerst
eerst zouden
zouden zeggen de techspreken,
technische wetenschappen te
te minachten
minachten en
en daarna
daarna bruggen
bruggen zouden
zouden gaan
gaan
bouwen. Wee de armen,
armen, die
die zich
zich aan
aan zulke
zûlke bruggen
bruggen toevertrouwen.
toevertrouwen.
zooerg
erg
Is het echter
echter met
met de
de rede-verachting
rede-verachting dezer
dezer redeloozen
redeloozen wel
welzoo
als ze zeggen
als
zeggen gesteld
gesteld of
of hebben
hebben we
we hier
hier misschien
misschien met
met een
een nieuwe
nieuwe
vertooning
vos en
en de
de druiven
druiven te
te doen?
doen?
vertooning der
der oude
oude comedie
comedie van
van de
de vos
hun ooren
ooren en
en uit
uithun
hunmond
mond
Waarom
woord redeloos
redeloos in hun
Waarom klinkt
klinkt het
het woord
als een schemp, waarom
waarom niet veeleer als een eernaam?
eernaam? Toen
Tolstoy
Toen Tolstoy
had beleden,
beleden, wilde
wilde.hij
van Michel
MichelAngelo
Angelo
zich eenmaal tot "Christen"
„Christen" had
hij van
en van Shakespeare, van
Beethoven
en
van
Goethe
niet
meer
weten.
van
meer weten.
Men heeft
heeft hem
hem vol
volverontwaardiging
verontwaardiging „bekrompen"
"bekrompen" genoemd
genoemden
endat
dat
was hij en dat
dat beleed
beleed hij,
hij,met
mettrots.
trots.Want
Wantbebekrompen
behoortin
inde
qe
krompen behoort
klinken-,
oorenen
ooren en uit den
den mond
mond van
van een
een Christen als een eernaam te klinken
men kan
kan toch niet
niet tegelijkertijd
tegelijkertijd iets-in-het bijzonder
bijzonder en alles
alles in-het
in-het
en veelzijdig
veelzijdig willen
willenzijn?
zijn?
algemeen, eenzijdig
eenzijdig en
Maar
den „Christen-filo"Christen-filoMaar de
de lieden van tegenwoordig gaat het als den
,

I)
Webedoelen
bedoelenhiermee
hiermeeook
ookdedeklakkelooze
klakkeloozebeweringen
beweringender
derhedendaagsche
hedendaagsche
i) We
"dat het
hetkwaad
kwaad er
er ook
ookmoet
moetzijn"
zijn"--- een
eenuitspraak
uitspraakdie
die
theologen als bijvoorbeeld „dat
alleen wezen en waarde heeft, als ze wortelt
wortelt in
in een
eenwel-overdacht
wel-overdachtsysteem,
systeem,als
als ze
volgt
een behoorlijk-verantwoorde
behoorlijk-verantWoorde grondgedachte.
grondgedachte. De methoden
methoden der
der hehevolgt uit een
dendaagsche
denken aan
aan wat
wat Auguste
Auguste
dendaagsche theolQgen
theologen tegenover
tegenover het
het intellect
intellect doen denken
Comte vertelt van de Katholieke filosofen zijn tijdgenooten, die in hun
hun mystische
mystische
wijsheid minachtend de
de neus
neusoptrokken
optrokkenvoor
voorden
den„materia
"materialist
"Condorcet en inlist "Condorcet
middels voortdurend parasiteerden
voor het
het vastleggen
vastleggenen
enforforparasiteerden op
op de gedachten, voor
muleeren waarvan Condorcet
Condorcet zijn
zijn heele
hee1eleven
levenhad
hadgezwoegd!
gezwoegd!Over
Overhet
hettegelij
tegelijkerleertij d parasiteeren
parasiteerenop
open
en verachten
verachten van
van anderen
anderen hebben
hebben we
we in „Prometheus"
tijd
"Prometheus" uituitvoeriger gesproken.
gesproken.
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soof
Spinoza's tijd
tijd:: "Ik
bouw op de
de Rede,
Rede, totdat
totdat de
de Rede
Rede in
in
soof"tt uit Spinoza's
„Ik bouw
ikmij
mijbij
bijdie
d1ehoogere
hoogere waarwaarstrijd komt
komt met
met de
de Schrift,
Schrift,want
wantdan
danleg
legik
neer:' Onze
Onze theologen
theologen gebruiken
gebruiken de
de Rede
Rede zoolang
zoolang de Rede hun
hun
heid neer."
illusies en
en ficties
ficties -— de inblazingen van den Levenswil
illusies
Levenswil —
- niet
niet ververstoort, om van
van andermans
andermans illusies
illusies en
en ficties
ficties het
hetongegronde
ongegrondebloot
blootte
te
zoolang de uitkomst
uitkomst der
derbewijsvoering
bewijsvoering hun
hun
leggen,
"bewijzen ft zoolang
leggen, ze
ze „bewijzen"
aangenaam is, om dan plotseling zich te hullen in
in de
de profetenmantel,
profetenmantel,
"uit
srijgenboven
bovenhet
hetintellect,"
intellect,"enenteteverkondigen
verkondigen
watzezevoor
voorden
den
„uit tete stijgen
wat
mond komt.
„Christen"ttwil
wilzijn,
zijn,zal
zalhet
heton-Christelijke
on-Christelijkemoeten.
moeten
Wie werkelijk "Christen
haten en verfoeien, waar hij het ziet, hij kan niet tegelijkertijd coquetcoquettecren
met een
een ruim
ruimoordeel
oordeelen
eneen
eenbreeden
breedenblik.
blik.Voor
Voorwie
wiewerkelijk
werkelijk
teeren met
het intellect
intellect verfoeit,
verfoeit, schiet
schiet niet anders
anders over
over dan
dan maar
maar dichter
dichtertete
dadaist. Doch zoo als het is,
worden of nog
nog liever
liever:: dadaist.
is, was
was het
het immer,
immer,
Martin,Jack
Jackand
andPeter
Peterzullen
zullenaltijd
altijdeerst
eerstuit
uit
omdat het zoo moet zijn. Martin,
de woorden, dan
dan uit
uitde
delettergrepen
lettergrepenenenten
tenleste
lesteuit
uitde
deletters
letters 1) zoeken
zoeken
slotte
te bewijzen
wat ze we
weli graag z~uden
zouden willen en als het niet lukt ten slotte
bewijzen wat
zoo
razend worden en zeggen,
zeggen, dat
dathet
hetook
ookeigenlijk
eigenlijkeen
eenschande
schandeis,is,zoo
met de neus
neus vlak
vlak op
op Gods
Gods Woord
Woordteteliggen
liggensnuffelen
snuffelenen
endat
datmen
men maar
maar
Martin, Jack
Jack en
en Peter
Peter zijn
zijn er
er
liever gelooven
gelooven en vertrouwen
vertrouwen moet
moet 2) Martin,
nog steeds en planeeren
planeerennog
nogsteeds
steeds boven
boven het
het intellect.
intellect. Wat
Wat beduidt
beduidthet
het
"Credo
quia Absurduni"
Absurdum ttininden
denmond
mondenenininden
dengeest
geestvan
vaniemand,
iemand,
„Credo quia
•••• "Pensées?tt
(Pascal) wiens geschriften
geschriften we kennen onder den titel van
van....
,Pensées?"
Het beduidt
beduidt
Men geve
geve zich
zich daarvan
daarvan eens een oogenblik rekenschap. Het
'de
noodkreet van
vanden
denman,
man,die
diealalzijn
zijnscherpzinnigheid,
scherpzinnigheid, zijn
zijn intelintelde noodkreet
lect tegen
tegen andermans
andermans dogma
dogma keert,
keert, die
die bewijst
beWijst wat
wat hij
hij kan,
kan,maar
maar
die 't'teigen
eigendogma
dogma niet
niet bewijzen
bewijzen en
en niet
nietprijsgeven
prijsgeven kan.
kan.Nog
Nogsteeds
stet-ds
ze, in het nauw gedreven, met veel
veel ophef het „Credo
"Credo
verkondigen
verkondigen ze,
tt
quia
Absurdum ,en
en nog
nogsteeds
steedsschrijven
schrijvenzeze„Pensées,"
"Pensées,ttwaarin
waarin
quia Absurdum"
dialectiek-,
somwijlen het zuivere
zuivere geluid
geluid doorklinkt
doorkhnktvan
vande
dezuivere
zuiveredialectiek
pagina 74.
I)
„A Taleof
Tale of aaTub"
Tub" pagina
Totidem verbis, totidem
totidem syllabis, totidem literus nA
1) Totidem
2)
wasreplied
repliedupon
uponhim,
him,that
thatthis
thisEpithet
Epithetwas
wastotobe
beunderstood
understoodininaaMyMy2) But itit was
thological and
and Allegorical
Allegoricalsense.
sense.However
Howeverhe
heobjected
objectedagain....
again....upon
uponwhich
whichhe
hewas
was
taken up
up short
short as
as one
one that
thatspoke
spokeirreverently
irreverently of
ofaaMystery,
Mystery,which
which doubless was
very useful and significant,
significant, but
but ought
oughtnot
nottotobebeover
overcuriously
curiouslypreyed
preyedinto,
into, or
79. Martin, Jack and Peter stellen
nicely reasoned
pagina 79.Martin,JackandPeterstellen
reasoned upon
upon "A
„A Tale of a tub"
tub" pagina
de Lutherschen (Maarten Luther)
Luther) de
deCalvinisten
Calvinisten(Jean
(JeanCalvin)
Calvin)eigenlijk
eigenlijk purlpuriteinen in het algemeen, en de
de Roomschen (Petrus)
(Petrus) voor. Swifts boek is voor theologen zeker niet minder aanbevelenswaard als
als nuttig en leerzaam dan Macchiavelli's ,,11
„Il Principe" voor koningen en diplomaten.
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die, waarover
want de besten onder
onder hen
hen zijn
zijn als die.
waarover Diotima tot
tot Sokrates
Sokrates
sprak: een soort tusschen
tusschenwijzen
wijzen en
en dwazen,
dwazen. soms
soms wijsheid
wijsheid sprekend,
sprekend•
.doch
nimmer in
in staat
staatzich
zichvan
vanzichzelf
zichzelfrekenschap
rekenschap te
te geven.
geven. 1)
doch nimmer
Het kan
kan niet anders.
anders. Niemand
Niemand kan
kande
dedeugd
deugdbeoefenen,
beoefenen;maar
maarnieniede rede
rede komen,
komen. maar
maar nieniemand kan de deugd haten,
haten. niemand kan
kan tot de
kande
derede
redemissen.
missen. Het
Het pronken
pronken met immoraliteit
mand kan
immoraliteit is
is altijd:
altijd: in
verkapte onmacht.
onmacht. Geen sterker voorbeeld dan
dan "De
„De ProProhoogmoed verkapte
fundis." Of heeft
heeft ooit
ooit de gevangenis
fundis:'
gevangenis iets „bewezen,"
•• bewezen." dat
dat tevoren
tevoren in
in
voorspoed
en overmoed
overmoedniet
nietmeer
meer dan een
eensmadelij
smadelijken
ken glimlach
glimlachwaard
waard
voorspoed en
z.ou·zijn
geweest?
zou zijn geweest?
Théophile
Gauthier predikt
predikt de
de immoraliteit
immoraliteit in
inde
devoorrede
voorredevan
van
Théophile Gauthier
,,Mademoiselle de Maupin'
tegenover het
het „deugd-fanatisme"
"deugd-fanatisme" van
van
"Mademoiselle
Maupin· tt tegenover
zijn tijdgenooten.
tijdgenooten. 2)
"l'Occupation
plusséante
séantea àununhomme
hommepolicé
policéme
meparait
paraitde
dene
nerien
rien
„l'Occupation lala plus
faire ou de fumer analatytiquement
faire
analatytiquement sa pipe et
et son
son cigare...."
cigare ••••"
"Au
faire un
un prix
prix Monthyon
Monthyon pour
pourlalarécompense
récompense de
de lala vertu,
vertu,
„Au lieu de faire
donner, comme Sardanapale; ce grand
grand philosophe
philosophe que
que
j'aimerais mieux dormer,
l'on a si mal
mal compris,
compris, une
une forte
forte prime
primeAà celui qui
qui inventerait
inventeraït un
unnouveau
nouveau
plaisir, car la jouissance
me parait la seule chose utile au monde
monde.,.."
jouïssance me
...."

Zoo goat
gaat het eenige bladzijden voort —
- om de discipelen
discipelen van
van Oscar
Oscar
Wilde te
tè doen
doen watertanden
watertanden —
- totdat
totdat de
de auteur
auteur zich
zichonverwacht
onverwacht bebegint op te winden
winden over
over de.—
de .... oneerlijkheid
oneerlijkheid van
van de
de critici
criticidie
dieover
overzijn
zijn
boeken
schrijven, vergetend
vergetend dat
dien heeren
heeren wellicht
wellicht alleen
alleentete
boeken schrijven,
dat het dien
doen is om
om te
te komen
komen aan
aan de
de gelden,
gelden,benoodigd
benoodigdvoor
voor„roccupation.
"l'occupation Ia
la
te weten:
weten: niets
nietsdoen
doenen
ensigaartjes
sigaartjesrooken.
rooken.
plus séante," te
Zoo heeft men menschen
menschen met
metsmadelij
smadelijken
en vermoeiden
vermoeidenglimlach
glimlach
ken en
warmmaken."
maken."voor
voor
de schouders zien ophalen over anderen die zich ft,warm
levens-problemen en
enelkaar
elkaar in
in het
het haar
haar zien vliegen
vliegen bij de verdeeling
Al die
die soort
soort ..,geesteshoogheid"
dood-vulgaire
van een erfenis.
erfenis. 33)) Al
fr geesteshoogheld" is dood-vulgaire
hnn God haten," beteekent
beteekent echter
echter op
op zijn
zijn
gevoels-armoed.
"Niemand k2
gevoels-armoed. „Niemand
• tijd ook:
niemand kan
kan de
de Rede
Rede haten,
haten. Zelfs
Zelfs de
deonontwikkelde
onontwIkkelde
ook: niemand
e~n zekere
zekere mate
matevan
vanlogisch
logischverband.
verband. En
Enhet
het
begeert
begeert instinctief
instinctief een
inhooghoogpronkerig
van boven
boven de
de Rede
Redeuitgestegen
uitgestegenzijn
zijnisi.sin
pronkerig pralen
pralen van
moed
ver kapte intellectueele
intellectueele onmacht,
die zijn
zijn nood
nood tot
tot deugd
deugd
moed verkapte
onmacht, die
de theoloog
theoloog loopen
loop en
heeft gemaakt. Zoowel
Zoowet de wetenschappelijke
wetenschappelij ke als de
.

1) In Plato's „Synposion."
I)
"Synposion."
2)
en Fourier!
Fourier!
2) Saint-Simon en
3)
3)

Zola teekent er :;:00
"Au Bonheur
Bonheur des
des Dames."
Dames."
zoo een in „Au
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met den wijsgeer
wijsgeer een eindweegs
eindweegs mede,
mede, maar ze
ze laten
laten hem
hem ini.nden,
den
steek als
als het landschap
landschap eenzaam
eenzaam en
en de
de weg
weg moeilijk
moeilijk wordt,
wordt, reppcn
reppen
rich naar huis
zich
huis en
en lachen
lachen hem
hem uit!
uit!
Zoo zien we dus de Zelfweerstreving
Zelfweerstrevmg des
des Absoluten,
Absoluten, als
als een
een strijd
tusschen Rede en Levenswil, in de eenvoudigste vormen optredentuschenRdLvwil,enoudgstvrmpen
als vijandschap
tegen het filosofeeren,
als
vijandschap tegen
filosofeeren, bij den
den„onontwikkelde"
"onontwikkelde"
in spot,
spot, instinctieven
instinctievenwrevel
wrevelofofvolslagen
volslagengebrek
gebrekaan
aanbeiancr
belangblijkend in
stelling, bij
bij den
den wetenschappelijke
wetenschappelijke zich
de formule
formule
zich uitdrukkend
uitdrukkend in de
en bij
bij den
den theoloog
theoloog in
in den
den waan
waan dat
dat hii(ofiernand)
hij(oflemand)
van Auguste Comte en
krachten en
Begrip zouden
zouden kunnen
kunnentete bover;
en methoden
methoden bezit, die het Begrip
boven
gaan voor de oplossing van problemen.
problemen.
doch ingewikkelder
ingewikkelder wordt
wordt de
Dit alles
alles isis eenvoudig
eenvoudig genoeg,
genoeg, 1) doch
dc
zaak, waar
waar een
een mensch niets vuriger begeert dan tot het
zaak,
het zuivere
zuivere b:be2;ooals dat inderdaad het
het geval
geval is bij
bij de
de enkelen,
enkelen,
grijpen
komen, zooais
grijpen te komen,
weinigen die
die met Sokrates
niet onderzocht
onder zocht
weinigen
Sokrates instemmen
instemmen· dat
dat "Een
„Een niet
leven niet levenswaard is." 2)
Op welke
welke wijze
gedwarswijze wordt
wordt hier,
hier, in
in het
het heimelijke,
heimelijke, de
de Rede
Rede gedwafsboomd door den
den Levenswil?
Levenswil?
we ons
ons van
van het
het woord
woord Levenswil
Levenswll nader
nader
Om dit na te
te gaan,
gaan, dienen
dienen we
rekenschap te geven.
geven. Het
Het zal
zal ons
ons dan
dan blijken
blijken dat
datdie
dieelementen,
elementen,
welke
gemeenlijk in menschen
menschen de
de werkzaamheid.
werkzaamheid van het
het redelij'
redelijkwelke gemeenlijk
denken beletten ook inderdaad onmiddellijk zijn te herkennen als
aicdenkbltoirdanmeljkzthrn
"inblazingen
Levenswil. ..
„inblazingen van
van den Levenswil."
Levenswil
begeerte om te bestaan
bestaan en
en teteblijven
blijvenbestaan,
bestaan,de
de
Levenswil is
is de
de begeerte
drang
naar zelfhandhaving,
zelfhandhaving, in
inzelfvertrouwen
zelfvertrouwen (zelfoverschatting
(zelfoverschatting,)
drang naar
zelfvertrouwen is:
is: te
u zelfvrhijkng).Doudstevrman
zelfverheerlijking). De eenvoudigste vorm van zelfvertrouwen
gelooven
dit geloof
geloof in
in een zelfstandig persoonlijk
persoonlijk
gelooven dat
dat men bestaat en dit
tet een
een geloof
geloof in een persoonk
persoonliih:
bestaan verlengt ziet, zet
zet zich
zich voort
voort tot
voortbestaan.
Het merkteeken
merkteeken van
van zelfstandig
zelfstandig persoonlijk
persoonlijk b~staan
15 het
het vevr
Vf.tnWbestaan is
gen tot
tot zelfstandig
zelfstandIgoordeelen
oordee1enenenzelfstandig
zelfstandig
Vrije Wil
-1 -ideien, de Vrije
11.h;::nde1en,
Zoo openbaren
zich alreeds
alreeds onmi-ddellijk
onmiddellijk het geloof
geloof in de persoonpersoonopenbaren zich
lijke
Onsterfelijkheid en de illusie
illusie van een
een Vrijen
Vrijen Wil
Wil als
als projec6es
project::c::
lijke Onsterfelijkheid
V;;.:l
van den Levenswil
Levenswil en
en het
hetalgerneene
algemeene en
enonuitroeibore
onuitroeibarekarakte.:
karakte:'win
deze
beide
fundamenteele
"inblazingen"
bewijst
dus
eenvoudig
deze beide fundarnenteele „inblazingen" bewijst
eenvoudig_... ,
dat de Levenswil
Levenswil in
in alle
alle menschen,
menschen, in
ip alle
alle tijden
tijden fundamenteel
fundamenteelen
enon
on-I)
te vergelijken
vergelijken net
met het
het braken
braken als
alsphysiek
physiekverweermiddel.
verweermiddel.
1) En te
2)
de Verdediging
Verdediging (voor
(voor zijn
zijn rechters).
rechters).
2) In de
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uitroeibaar
Levenswil, die
de Rede
Rede is!
is!
uitroeibaar is
is geweest,
geweest, de
de Levenswil,
die de vijand van de
Verdiepen
eenonafhankeonafhankeVerdiepen we
we ons
ons nu in
in wat
watVrije
VrijeWil
Wilbeduidt
beduidt- een
lijk
welk het
het
lij kzelf-standig
zelf-standigbestaan,
bestaan,st"ijdig
strijdigmet
met het
het Eenheids-begrip,
Eenheids-begrip, 't't welk
afzonderlijke
functioneel en
en relatief (tot-de-Eenheid-be(tot-de-Eenheid-beafzonderlijke slechts een functioneel
k, dat
trekkelijk) bestaan
bestaan toekennen
toekennenkan
kan—
- dan
danwordt
wordthet
hetons
onsduidelij
duidelijk,
dat
het geloof
geloof aan het
het afzonderlijkc
afzonderIi; kc en
enzelfstandig-werkzame
zelfstandig-werkzame(projectie
(projectie
van
Levenswil) zich
ook onder
onder andere
andere vormen
vormen openbaart
openbaart dan
dan
van den Levenswil)
rich ook
onder die van Vrijen Wil, namelijk in de fictie van de Causaliteit.
Causaliteit.
Hef
pj:rsoonlijk aansprakelijk
aansprakelijk stellen
den triensch
mensch voor
voor ziin
zijn
Het gersoonlijk
stellen van den
handelingen beteekent immers in wezen
wezen niets anders
anders dan
dan het
hetaanwijaanwijzen van een bepaalde gebeurtenis,
gebeurtenis, toestand
toestandof
ofeigenschap
eigenschapals
als Oorzaak
van een andere
van
andere gebeurtenis,
gebeurtenis, toestand
toestand of
ofeigenschap,
eigenschap, die
diedan
dan Gevolg
wordt genoemd.
genoemd.
Beide
Beide opvattingen,
opvattingen, dIe
die van
V:ln Vrijen Wil en
en die
die van
van Causaliteit,
Causaliteit,gegetuigen van een
een geloof
geloof in
in de
de Zelfwerkzaamheid
Zelfwerkzaamheidvan
vanhet
hetAfzonderlij
Mzonderlijke,
ke,
zijn projecties van
met geloof
geloof in
in het
het
van den
denLevenswil,
Levenswil, hangen
hangen dus samen met
zelfwer
kzaam Ik,
Ik,zoowel
zoowel bij
bij den
den theoloog
theoloog als bij den wetenschappelij
ke.
zelfwerkzaam
wetenschappelij ke.
Vrijen Wil
Wil hangt
hangt dat in de OnsterfeWant met het geloof in den Vrijen
Onsterfelijkheid onverbrekelijk samen —
- waar
waar het
het een
een verdwijnt,
verdwijnt, verdwijnt
verdwijnt
ook het andere, gelijk we in "Prometheus"
bij de
de bespreking
bespreking van
van de
de
,,Prometheus" bij
litteratuur der
der 18e
IBeeeuw
eeuwuitvoerig
uitvoerighebben
hebbenaangetoond
aangetoond —
- en
enin
inde
de
temperamenten
Causaliteits-dogma bloeit
bloeit en
en heerscht,
heerscht,
temperamenten waar
waar het
het Causaliteits-dogma
heerscht tegelijkertijd
tegelij kertijd een
een vast
vast geloof
geloof in
in eigen
eigen oordeel,
oordeel, in
in de
de „objec"objectiviteit"
ineigen
eigenwaarneming,
waarneming,van
vandedeblijvende
blijvendeenenalgemeene
algemeenegeldiggeldigtiviteit" in
heid van zelfgevonden
formules en
en "wetten."
„wetten."
zelfgevonden formules
Vrije
Wil en
en Causaliteit,
Causaliteit, Onsterfelij
Onsterfelijkheid
Objectiviteit zijr
zijr.
Vrije Wil
kheid en Objectiviteit
producten
van één
één stam,
stam, projecties
projectIes van
van de
de illusie
illusie der
der Vrijmachtigheid
Vrijmachtigheid
producten van
en Zelfwerkzaamheid
Zelfwerkzaamheidvan
vanhet
hetafzonderlijke
afzonderlijke
- ,„inblazingen
"inblazingenvan
vanden
den
Levenswil, .. tegenover
tegenover de
de conclusies
conclusies van
van het
het zuivere
zuivere denken
denkenstaan
staande
de
Levenswil,"
de wetenschappelij
wetenschappelijke
en gelijkwaardig.
gelijkwaardig.
theoloog en de
ke als gelijksoortig en
aantoonen van
van deze grondslagen, van deze onuitroeionuitroeiMaar juist dit aantoonen
illusies, als „inblazingen
"inblazingen van den
den levenswil"
levenswil" legt
legt er
er het
hetalgealgebare illusies,
karakter van
van bloot.
bloot. Dat
Datwil
wilzeggen.
zeggen:we
we zijn
zijnallemaal
allemaal
meen menschelij
menschelijkk karakter
theologen theoloog-mee,.
allemaal aan
aan Vrijen
Vrijen Wil
Wil
met de theologen
theoloog-mee, omdat we allemaal
en Onsterfelijkheid
Onsterfelijkheid gelooven
gelooven-,
wezijn
zijnallemaal
allemaalmet
met'. de wetenschap--, we
pelijken
allemaal gelooven
gelooven in
i.n de
de
pelij
ken wetenschappelijk
wetenschappelijk mee,
mee, omdat
omdat we allemaal
causaliteit en in de
de houdbaarheid
houdbaarheid van
vaneigen
eigenwerkzaamheid.
werkzaamheid.
causaliteit
Ons „gevoel"
"gevoel" belijdt
belijdt den
den Vrijen
Vrijen Wil
Wil in
in afkeer
afkeer en
enminachting
minachting
Ons
tegenover „misdadigers",
"misdadigers", in
in toorn
toornenenverontwaardiging
verontwaardigingtegenover
tegenover
tegenover
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onze kinderen, in verkoeling
onze vrienden. In
onze
ver koeling en verwijt tegenover onze
alle gebieden
gebieden van
van ons leven
alle
leyen werkt uitgesproken
uitgesproken of
of onuitgesproken,
onuitgesproken,
beleden of onbeleden het geloof in
in den
den Vrijen
Vrijen Wil als een macl~tige,
machtige, onon
beledenofonbeleden
uitroeibare factor -— geen minuut gaat voorbij of we kunnen er
eronsonsdatschier
schieralalonze
onzeoordeelvellingen
oordeelvellingen gebaseerd
geba..c;eerd zijn
zijn
zelf op
op betrappen
betrappendat
op het aannemen
van den Vrijen
Vrijen Wil, waarin
waarin we
we nochtans
nochtanstegelij
tegelijkertijd
kertijd
aannemen van
zeggen niet te gelooven. Doch
Doch is
is dat
dateen
eenreden
redenom
omden
denVrijen
VrijenWil
Wil in
onze levensbeschouwing
levensbeschouwing op
op te
te nemen? Neen, het
eenbevestiging
bevestiging
onze
het isis een
van wat de Rede leert, dat de grondslag van het Leven
Leven het
het Absurde
Absurdeis.
is.
er door
door het
hetconsequent
consequent
Zoo
zeggen, dat er
Zoo ook,
ook, wanneer
wanneer men hoort zeggen,
filosofeeren"niets
„niets van
van het leven overblijft".
filosofeeren
overblijft'\ Is
Is dit
diteen
eenaanklacht
aanklacht
Geenszins! Het is de (onbewuste)
(onbewuste) erkenning,
erkenning, dat
dat
tegen de filosofie?
filosofie? Geenszins!
"het
licht der
der Rede
Rede niet
niet lijden
lijden kan,
kan, daar
daar het
het Absurd
Absurd is.
is. 1)
„het leven" het licht
Ons gevoel
persoonlijke
gevoelbelijdt
belijdtden
denVrijen
VrijenWil,
Wil, het
het belijdt ook de persoonlijke
Onsterfelijkheid
op andere
andere wijze.
wijze. Wie
Wie kent
kentniet
nietin
inzich
zichzelf
zelfdat
datdwaas
dwaas
Onsterfelijkheid op
heimelij k gevoel dat de dood hem
heimelijk
hem niet
niette
pakken
te pa
k ken krijgen
krijgen zal, dat
dat nergens
nergens
op berust,
berust,dat
datniemand
niemandbebekennen
kan,zelfs
zelfsaan
aanzichzelf
zichzelfniet,
niet,omdat
omdathet
het
kennen kan,
is? 2) Laat
Laat iemand
iemand beproeven
beproeven de
de wereld
wereld en
en de
de menschheid
menschheid
zoo zot is?
zich te denken
denkenzonder
zonderhet
heteigen-ik
eigen-ik—
- het
hetgelukt
geluktniet;
niet;immer
immeren
enaltijd
altijd
als hij scherper toeziet, ziet
ziet hij
van zichzelf
zichzelf staan in
in een
een
hij een schim van
verborgen hoek van het
het tafreel,
tafreel, toeziend,
toeziend,meelevend,
meelevend,oordeelend
oordeelendzoo
zoo
al niet handelend. Indien
Indiende
deiliensch
menschwerkelijk
werkelij kininstaat
staatwas,
was,zichzelf
zichzelf
vernietigen) dan zou de
de symbolische
symbolische OnOnis: te vernietigen)
weg-te-denken (dat is:
sterfelij
kheid,
zooals
die
den
dichter
en
het
genie
wordt
toegezegd,
sterfelij kheid, zooals die
dichter en het genie wordt toegezegd,
w

I)) Deze
Deze uitspraken
uitspraken zouden
zouden hun
hunschijnbaar-uitdagend
schijnbaar-uitdagend en
en hatelijk
hatelijk karakter
karakter
verliezen, indien de menschen beter
beter onderscheidden.
onderscheidden.Men
Menbeschimpt
beschimptofofveroorveroordeelt iets niet als
als men
men het
het redeloos
redeloos of
of absurd
absurdnoemt,
noemt,men
menbepaalt
bepaaltdaarmee
daarmeealleen
alleen
relatie tot
tothet
hetredelijke,
redelijke,als
alszuiver
zuiverdenken
denkenopgevat.
opgevat.Het
Hetisisde
dezelfverblinding
zelfverblinding
zijn relatie
lii~rhet
hetmisvermisvertegenstrijdigheden tegelijk
tegelij kmeent
meenttetekunnen
kunnenzijn,
zijn,welke
welkehier
die twee tegenstrijdigheden
stand schept,
schept. Van
Van het
het „nuttige"
"nuttige"wil
wilmen
menniet
nieterkennen
erkennendat
dathet
hetredeloos
redeloosisisenenvan
van
stand
eeuwigehistorie
historievan
vanArtikel
Artikel33
33der
der
redelijke niet
niet dat
dathet
het„nutteloos"
"nutteloos"is.is.DeDe
het redelijke
eeuwige
dat kinderen
kinderen opleiden
opleidenwil
wil tot
tot„Christelijke
"Christelijkeen
enMaatMaat(oude) lager-onderwijs-wet, dat
schappelijke
niet erkent
erkentdat
dathet
het„maatschappelijke"
"maatschappelijke"onchristeonchristeschappelij
ke deugden,"
deugden," en niet
en het
het„Christelijke"
"Christelijke"onmaatschappelijk
onmaatschappelijkis.
is.Een
Eenkaalhoofdige
kaalhoofdige berust
berusterin
erindat
dat
lijk en
is, maar
maar de
demenschen
menschendie
diehun
hunafkeer
afkeertegen
tegen„abstract
"abstractgeredeneer"
geredeneer"
hij "haarloos'
„haarloos' is,
rede-loos
trots laten
latenblijken,
blijken,laten
latenzich
zichtoch
tochniet
nietzeggen
zeggendat
datzezerede-loos
openlijk en met trots
zijn.
22)
) In „The
"TheMan
ManofofProperty"
Property"laat
laatGalsworthy
GalsworthydedeForsyte's,
Forsyte's,krachtmenschen
krachtmenschen
alletoonaarden
toonaarden de
deLevenswil
Levenswil spreekt,
spreekt, bij
bij de
debegrafenis
begrafenis van
van een der
der
wieininalle
in wie
hunnen tot het
besef komen, dat
dat ook
ook zij
zij sterven
sterven kunnen.
kunnen. Want
Want ook
ook hier
hier isis
het besef
weten nog
nog lang
lang geen
geen beseffen.
beseffen.
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haar bekoring verliezen. De
Deonweerstaanbare
onweerstaanbare bekoring
bekoringvan
vanhet
hetwoord
woord
Onsterfelijkheid ligt
een onbewust
onbewust enentegen-beter-weten-in.,
tegen-beter-weten-in,
Onsterfelijkheid
ligt in
in een
die symbolische
symbolische onsterfelijkonsterfelijkrekenen op een persoonlijk aandeel in die
heid, door het onmogelij
onmogelijke,
denken. Maar
Maar
held,
ke,zichzelf
zichzelf waarlijk
waarlijk weg
weg te denken.
beteekent
ke Onsterfelijkheid
wenu
nudedepersoonlij
persoonlijke
Onsterfelijkheidin
inons
ons
beteekent dit
dit dat
dat we
opnemen moeten? Geenszins, het
het beteekent
beteekenteenvoudig
eenvoudig
denk-systeem opnemen
d,at de Levenswil
Levenswil in
in elken
elkenmensch
menschde
deRede
Redeoverheerscht.
overheerscht.
dat
En zoo verdringt overal
overal het Ik-gevoel —
- als
als geloof
geloof in
in Vrijen
Vrijen Wil,
Wil,
Onsterfelijkheid, Causaliteit
Causaliteit en Objectiviteit
Objectiviteit —
- het
hetvermogen
vermogen„zich.
"zich
en als
als Totaliteit"
Totaliteit"tetebegrijpen,
begrijpen,dat
dat is: louter relatief en functiofunctioin de en
neel.
Zoo is de Levenswil
en we
we willen
willen dit
dit
Levenswil de
de inblazer
inblazer van het Ik-gevoel
Ik-gevoel en
verder aantoonen.
aantoonen.
nu verder
kennis-des-onderscheidsen
en
Kennis en oordeel zijn, naar
naar we zagen, kennis-des-onderscheids
oordeel des onderscheids. Onderscheiden isisopheffen.
opheffen. Voor
Voor zoover de
hij ons
ons het
het
tot kennis en
enoordeel
oordeel te
te komen,
komen, belet
belet hij
Levenswil ons belet totkennis
ke kortzichtigheid
onderscheiden. Geestelij
Geestelijke
kortzichtigheid laat
laat zich
zich altijd
altijd als
alstekort
tekort
aan onderscheidingsvermogen
onderscheidingsvermogen herkennen,
herkennen, tot in
eraan
in de
de dagelijksche
dagelijksche ervarmgen.
varingen.
leder
die wel
weleens
eensdrukproeven
drukproeven corrigeert,
corrigeert, stuit soms op
op een
een
Ieder die
woord dat er
woord
er bij
bij eersten
eerstenaanblik
aanblik vrijwel
vrijwel onherkenbaar
onherkenba"lr uitziet
uitziet en
en
waarin
kt één enkele letter
letter te
te zijn
zijn verzet
verzet of
oÏwegwegwaarin bij
bij nader
nader toezien
toezien blij
blijkt
beden voor
voor breien,
breien,geenspioneerd
geenspioneerd
gelaten:
pinkstier, berien
gelaten: pinkster voor pinkstier,
voor gepensioneerd, engereede voor ongereede, poenen voor openen.
openen.
het woord
woord de
de letters
letters niet
niet meer
meer
We zien dit niet
niet gauwer
gauwer omdat we in het
elkaar vergroeid. Dit
Dit met
met kunnen
kunnenonderonderonderscheiden: ze zijn met elkaar
scheiden van de letters in
in het
het woord
woord komt
komt het
hetsterkst
sterkst voor
voor bij
bij hen
hen
dien het ook
ook in
in andere
andere opzichten
opzichtenaan
aan onderscheidend
onderscheidend (critisch)
(critisch) ververmogen ontbreekt.
ontbreekt.
Iemand
Enge1schen spoorweg-beambte
spoorweg-beambteeen
eenkaartje
kaartje voor
voor
Iemand vroeg een Engelschen
„Reading" en sprak
sprak uit
uit "Redding:'
„Redding." De
"Reading"
Deman
manlachte
lachteniet,
niet,corrigeerde
corrigeerde
niet. De
.•••, hij
hij verstond
verstond eenvoudig
eenvoudig niet.
De naam
naam „Reading"
"Reading" was
was voor
voor
niet
niet...
geheeluit te
tespreken
sprekenals
alsRieding
Rieding—
- waarin
waarinhij
hij
hem één ondeelbaar geheel
— uit
de „ea"
"ea" niet
niet als
als een
een heel-gewoon
heel-gewoon struikelblok
struikelblok onderscheidde
onderscheidde en
en dit
dit
lijkt
uitgesproken wordt!
wordt!
lij ktte
te krasser
krasseromdat
omdat die
die "ea"
„ea" zeer vaak als "e"
„e" uitgesproken
Personen met een gering onderscheidingsvermogen kunnen
kunnen geen
geen uituitspraakfouten
en reeds
reeds bij
bijgeringe
geringeuitspraak-afwij
uitspraak-afwijkingen
spraakfouten corrigeeren en
kingen
hun taal
taal spree
spreekt,
niet verstaan,
verstaan, omdat
omdat ze
zein
in de
de
den vreemdeling, die
die hun
kt, niet
verhanselde
woorden
de
klanken
die
tot
verwarring,
de
letters
die
tot
verhanselde
tot
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moeilijkheid
kheidaanleiding
aanleidinggeven,
geven, niet
niet onderscheiden.
moeilij
onderscheiden. Hier als
als steeds
steeds
beteekent gebrek aan vermogen om te onderscheiden
onderscheiden (te
(tevergelijken)
vergelijken)
gebrek
aan vermogen om te
te synthetiseeren,
synthetiseeren,daar
daar onderscheiden
onderscheiden en
en
gebrek aan
opheffen twee
twee fasen
fasenzijn
zijnvan
vandezelfde
dezelfdegeesteswerkzaamheid,
geesteswerkzaamheid,zoodat
zoodat
we ook op die
die wijze
wijze duidelijk
duidelijk de
de fundamenteele
fundamenteelevijandschap
vijandschaptusschen
tusschen
Levenswil en
en onderscheidingsvermogen
onderscheidingsvermogen zien.
zien.
Een andere wijze van vergroeiing der woorden
woorden met
met hun
hunvorm
vormblijkt
blijkt
in het
het tekort
tekort schieten
schieten van
van het
hetongeoefende
ongeoefendeen
enonvoorbereide
onvoorbereideonderonderscheidings
vermogen om
ombij
bij overeenkomst
overeenkomstin
inbeteekenis
beteekenisen
enbij
bijgeringe
geringe
scheidings vermogen
afwijking
coq-d'-Inde herkent
herkent men
men
afwijking in
in den vorm verband
verband te
te zien.
zien. In coq-d'-Inde
niet „dinde,"
"dinde," in
in pommeranz
pommeranz niet
niet pomme-orange,
pomme-orange, en
en travesti
travesti niet
niet
vêtir
circonflex in
in de
de plaats
plaats staat
staat voor een
een ververvetir -,
—, al weet men dat de circonflex
weinig-critische personen
personen gaat
gaat dit
dit vermogen
vermogen om
om te
te onondwenen s. Bij weinig-critische
derscheiden
vergelijken) en
te synthetiseeren
synthetiseeren soms
soms zeer
zeerver.
ver.
derscheiden (te
(te vergelijken)
en te
Spreekt de
de Duitsche
Duitschemeid
meidvan
van„flicken"
"flicken"dan
danlachen
lachende
dekinderen,
kinderen,en
en
gebruiken een
een oogenblik later
gebruiken
later het woord
woord „opflikken,"
"opflikken," zonder
zonder het
het
Menschen die
die geleerd
geleerd hebben
hebben in
inovarium
ovarium het
het woord
woord
verband te zien. Menschen
ovum (oeuf) te zien, herkennen
herkennen het soms
soms niet
niet uit
uit eigen
eigen beweging
beweging in
in
ovaal! Ze kennen
ovaal!
kennen „poule-pintade"
"poule-pintade" en
en„poelepetaat"
"poelepetaat" en
en leggen
leggen toch
toch
ze op
opin
inédredon
édredon „eiderdons"
"eiderdons" te
te
komt niet
niet in
in ze
niet het verband. Het komt
zien of
of in
in het
hetMaleische
Maleischewoord
woorddoewit
doewit(cent)
(cent)het
hetOud-Hollandsche
Oud-Hollandsche
duit. Ook
Ook hier
hier zijn
zijn het
hetweer
weerde
devan
vanzelfstandig
zelfstandigscheppend
scheppendintellect
intellect
verstokenen, die, schrander genoeg om verschillende talen stuk-voorstuk-voorstuk aan te leeren, tot
tot het
hetopsporen
opsporenvan
vanhet
heteenvoudigst
eenvoudigsttaalverband
taalverband
niet kunnen
kunnen komen.
komen. In
In een
een klasse
klasse kinderen
kinderen treft
treft men
men er
er altijd
altijd etteettein „talen"
"talen"zijn,
zijn,doch
dochmaar
maar een
een
lijken
lij ken aan,
aan, die
die "knap"
„knap" in rekenen en in
zeer enkele, die zonder
zonder hulp
hulp verband
verband zoekt
zoekt en
en vindt
vindttusschen
tusschencavacavalerie en cheval, tusschen
tusschen correct
correct en krek,
krek, peuple
peuple en
en populair.
populair.
Vandaar
diezelfde menschen het
het begrijpen
begrijpen van
van dialect,
dialect,
Vandaar dat
dat voor
voor diezelfde
of verouderd
verouderd spraakgebruik
spraakgebruik het
het zelfstandig
zelfstandig aanleeren
aanleeren van
van een
een
vreemde taal zoo moeilijk is, omdat ze de afwijkingen
afwijkingen niet
niet groepeeren
groepeeren
en synthetiseeren
synthetiseeren kunnen.
kunnen.Zij
Zij aanvaarden
aanvaarden het
het aan-elkaar-vastzittende
aan-e1kaar-vastzittende
.als
van-elkaar-gescheidene als
als afzonderlijk
afzonderlijk precies
precies
als saamhoorig, het van-elkaar-gescheidene
%ooals
hun wordt
wordt aangeboden.
aangeboden. Ook
Ook hier
hier blijkt
blijkt duidelijk
duidelijk dat
dat de
de
zooals het hun
maar van het
Levenswil niet de
de weerstrever
weerstrever is van
van de
de „kennis,"
"kennis," 1) maar
"begrip/'
is: van
van het
het onderscheiden
onderscheiden en
en opheffen!
opheffen!
,,begrip," dat is:
Behalve met hun vorm, zijn, voor het ongeschoold
onderscheidingsongeschoold onderscheidingsI)
Hierover later
later uitvoeriger.
uitvoeriger.
1 ) Hierover
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vermogen, de woorden ook nog vergroeid
beteekevergroeid ten
ten eerste met hun beteekenis en ten tweede met het
het verband,
verband,waarin
waarinze
zegewoonlijk
gewoonlijk worden
wordengegeDe eerste
eerstevergroeiing
vergroeiingbemoeilijkt
bemoeilij kthet
hetbegrijpen
begrijpenenenhet
hetvind
vinden
bezigd. De
en
volkomen eensluidendheid
eensluidendheid bij
bij verschil
verschil
van woordspelinge~
woordspelingen, die
die op volkomen
van beteekenis zijn gebaseerd.
Iemand liep met een
een ander
ander over
over een
eenakker,
akker,waar
waarvroeger
vroegereen
eenwegweggetje was
was geweest
geweest en
en zeide:
zeide: „Kijk,
getje
"K.ijk, dit
ditweggetje
weggetje heeft
heeftpromotie
promotiegegeHet duurde
duurdeeen
eenoogenbli
oogenblik,
eer de
de ander
ander het
hetwoord
woord
maakt, het is weg:'
weg." Het
k, eer
„weg" van de beteekenis
"weg"
beteekenis „verdwenen"
"verdwenen" kon
kon losmaken
losmaken en
en overbrenoverbrengen naar
naar die
die van
vanweggetje-in-het-groot!
weggetje-in-het-groot! Zonder
Zonder dit
ditonvermogen
onvermogen
„woordspelingen" zijn. Het paard
zouden er geen
geert "woordspelingen"
paard dat
dat vergaat
vergaat omdat
omdat
het niet vergaat, de stof die „verlegen"
"verlegen" isis en
entoch
tochbij
bijhet
hetonderzoek
onderzoek
niet bloosde, deze gansche
gansche en zeer
zeer uitgebreide
uitgebreide categorie
categorie van
van minmin- of
of
meer laffe
laffe grappen dankt
dankt haar
haar bestaan
bestaanaan
aande
devergroeiing
vergroeiingvan
vanwoorwoorhun eigen
eigen beteekenis
den
den met hun
De vergroeiing der woorden
woorden met
methun
huneigen.
eigen verband blijkt duidelijk in het
het niet
nietals
alsbekend
bekendaanvoelen
aanvoelenvan
vannamen,
namen,die
diemen
menin
indubbeldubbelfirma-combinaties heel
heel goed
goed zelfs
zelfs kent.
kent. Naar
Naaraanleiding
aanleiding
namen en in firma-combinaties
van Shaw's „Widowers
,,\Vidowers Houses"
Houses"zeide
zeideeens
eensiemand
iemandden
dennaam
naamSarto
Sarto-rius nooit
nooit in
in Holland
Holland te
te hebben
hebbengehoord.
gehoord. Gevraagd
Gevraagd of
of hij dan ook
"Blikman
Sartorius" niet
niet kende,
kende,moest
moesthij
hij natuurlijk
natuurlijkbevestigend
bevestigend
„Blikman en Sartorius"
antwoorden. Wie voelt in „Van
"Van Gend
Gend en
en Loos"
Loos"de
desamenvoeging
samenvoeging van
van
twee zelfstandige
zelfstandige eigennamen?
eigennamen?
Maar nog curieuser blijkt
blijkt hetzelfde
hetzelfde in
in het
hetonvermogen
onvermogen van
van werkwerklieden en andere vakmenschen
vakmenschen om
om de
de algemeene
alge mee ne beteekenis
beteekenis te
teonderonderEen
scheiden van woorden
woorden die
die ze
ze uitsluitend als
als vaktermen kennen. Een
sterk
kindtegen
tegen
sterk voorbeeld hiervan woonden we bij, toen we eens een kind
krankzinnigen-verpleegster hoorden
over iemand
iemand met
met
een krankzinnigen-verpleegster
hoorden spreken over
„negatieve
deugden.'4
„Kind,"
was
het
hooghartig
bescheid,
,,weet
"negatieve deugden:! "Kind," was het hooghartig bescheid, "weet je
eigenlijk wel wat dat is, negatief?" Het ldnd meende het te weten,
eignljkwe atdisnegatf?"Hetkindme htew n,
d:Jt
onderrichtte op
op den
den toon
toonder
dervolmaakte
volmaakte zekerheid
zekerheiddot
maar de ander onderrichtte
"negatief"
is de
de neiging
neiging van
van sommige
sommige krankzinnigen
krankzinnigen om juist
juist datdat,,negatief" is
gene te
doen wat
wat men
men niet
niet van
van ze
ze verlangt
verlangt en
en te.
te laten wat men
men
gene
te doen
wel
wel verlangt!
verlangt! Verder
Verder ging
ging het
het woord
woord „negatief"
tfnegatief" niet,
niet. veer
Voor een
een
fotograaf reikt
woord „negatief"
"negatief" weer
weer niet
niet verder
verder dan
dan het
hetgegefotograaf
reikt het
het woord
hij er
er in
in zijn
zijnvak
vakvan
vanmaakt:
maakt:de
de naam
naam van
van ecn
een ding, de
de
bruik dat hij
naam van
van een
eentoestand,
toestand,daarmee
daarmeeéén-en-onverbrekelijk,
één-en-onverbrekelijk, niet
niet
naam
daarvan te
te (onder)
(onder) scheiden
scheidenenenopopiets
iets
anders
over-te-brengen
daarvan
anders
over-te-brengen
synthetiseeren). Geen
Geen mensch,
menseh,die
dieBalkan
Balkanzegt,
zegt,denkt
denktaan
aaneen
een
(te synthetiseeren).
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en een
eenkan,
kan,noch
nochbijbij
den
plaatsnaamAnjer
Anjeraan
aaneen
eenbloem.
bloem. 1)
1)
bal en
den
plaatsnaam
Het verschil tusschen
tusschen geschreven
geschreventaal
taal die
die wel
wel en
en geschreven
geschreventaal
taal die
die
op
den naam
naam „litteratuur"
"litteratuur,t mag
mag dragen,
dragen, berust goed
goed beschouwd
beschouwd op
niet den
datzelfde onderscheidingsvermogen,
onderscheidingsvermogen, het
woorden te
te
datzelfde
het vermogen
vermogen de
de woorden
scheidenvan
vanhun
hungebruikelij
gebruikelijk,
geijktktverband
verbanden
enop
opden
dengrondslag
grondslagva
van
n
scheiden
k, geij
hun ruimere
ruimere beteekenis over
over te
te brengen
brengen in
ineen
eenander
anderverband.
verband. Het
Het
zoogeheeten
„cliché" is een
zoogeheeten "c1iché"
een sterke
sterke vorm
vorm van
van vergroeiing.
vergroeiing. De
De nietnietonderscheidende
onderscheidendespreekt
spreektvan
vaneen
een rood-beloopen
rood-beloopenoog,
oog,maar
maar niet
niet van
van een
een
wit-beloopen hemel.
Inhet
hetwoord
woordbeloopen
beloopenonderscheidt
onderschèidthij
hij niet
nietde
de
hemel. In
Hetbekende
bekendeverwisselen
verwisselen
beteekenis.Het
gebruikelijke van de wezenlijke beteekenis.
- kinderen
kinderen zeggen zelfs pik-wit,
pik-wit, stamp-leeg,
stamp-leeg,
van vergelijkingstermen
vergelij kingstermen
reuze-klein
opop
hethet
niet
meer
reuze-klein -berust
berust
niet
meeronderscheiden
onderscheidentusschen
tusschende
de gegebruikelij
kegezamenlijke
gezamenlijkebeteekenis
beteekenis (van
(van"zeer:'
„zeer," "heel
„heel erg") en
bruikelijke
en de
de
wezenlijke beteekenis
beteekenis dier termen. Uitdrukkingen
Uitdrukkingenals
als „iemands
"iemandsgoedgoedkeuring
(een onmogelijkheid,
onmogelij kheid,analoog-vo:mig
analoog-vol'migvan
van„de
"de
keuring wegdragen"
wegdragen ft (een
eerepalm
hun ontstaan
ontstaan aan
aan ditzelfde
ditzelfdetekort
tekortaan
aan
eerepaim wegdragen") danken hun
(onder
)scheidingsvermogen. 2)
(onder)scheidingsvermogen.
bewust onderscheiden
Het filosofeeren
filosofeeren - bewust
onderscheiden en
en synthetiseeren
synthetiseeren eischt tot zijn
zijn uitdrukking
uitdrukking een
een bewust
bewust onderscheidend
onderscheidend en
en synthetisyntheti.

I)
Een eigenaardige
eigenaardige vergroeiing
vergroeiing nog
nogisisdie
dievan
vanden
denletter
lettermet
metde
degeijkte
geijkteuituitz) Een
spraak.
gewoonte voor
grap Fransch
Fransch en Engelsch
Engelsch als
als
spraak. Kinderen
Kinderen hebben
hebben de
de gewoonte
voor de grap
Hollandsch
"Let me
me take
take you
you to
toyour
your happy
happy home."
home." Men
Menzal
zaldan
danopopHollandsch te lezen. „Let
dat ze toch „me"
merken dat
"me" als
als „mie"
"mie" uitspreken
uitspreken en
en„happy"
"happy"als
alsheppie
heppieomdat
omdatze
ze
de stomme ee én
~n de
de aa niet
nietmeer
meerals
alsHollandsche
Hollandschemaar
maarals
alsEngelsche
Engelscheklanken
klankenzien.
zien.
Zoo zullen ze ook „nous"
"nous" en
en „vous"
"vous"als
als noe
noeen
envoe
voeblijven
blijvenuitspreken
uitspreken omdat
omdat ze,
ze,
in Fransche woorden, de
de ou
ou eenvoudig
ee'1voudigniet
nietherkennen
herkennenals
alsde
deHollandsche
Hollandscheklank
klank
van mouw
mouwen
de ss aan
aan het
het eind
eind niet zien
zien als
kus.
als de s in mes en kus.
en vrouw, en de
2)
Het niet-onderscheiden
niet-onderscheiden tusschen
tusschen de
de geijkte
geijkte en
endedewezenlijke
wezenlijkebeteekenis
beteekenis
2) Het
van woorden en termen
termen geldt
geldtvaak
vaak alleen
alleen voor
voor de
deeigen
eigentaal.
taal.Bij
Bijde
dekennismaking
kennismaking
met een
een nieuwe
nieuwe taal
taal wordt
wordt door
dooreen
eenopzettelijke
opzettelijkeopmerkzaamheid,
opme,kzaamheid, het
het onderonderscheid wel gemaakt.
gemaakt. Met veel
veel ophef
ophef vermeldt
vermeldt men
men dan
dan zijn
zijn ontdekkingen
ontdekkingen van
van
teekenachtige
woorden en
enkarakteristieke
karakteristiekeuitdrukkingen
uitdrukkingeninindie
dievreemde
vreemdetaal,
taal,
teekenachtige woorden
geheel vergetend dat
dat de
deeigen
eigentaal
taalovereenkomstige
overeenkomstige(en
(envaak,
vaak,dezelfde!)
dezelfde!)bevat.
bevat.
Zoo herinneren we iemand te
te hebben
hebben hooren
hooren zeggen
zeggendat
datde
deItalianen,
Italianen,zoo
zooaardig,
aardig,
over een „gebenedijde
"gebenedijdeschurk"
schurk"spreken.
spreken.Hij
Hijvergat
vergatdat
datdit
ditdedemeest
meestelementaire
elementaire
vorm
is van
van doodgewone
doodgewone ironie
ironie (een
(eenlief
liefheertje;
heertje;aardig
aardigweertje
weertje wanneer
wanneer het
het
vorm is
stormt enz).
Een ander vond „Streichholz
"Streichholz„zoo'n
"zoo'nteekenachtig
teekenachtigwoord
woordvoor
voor ons
ons woord 1lucifer
adler
dat
honderdmaal aardiger
zich zelf
zelf
dat honderdmaal
aardigeren
en poëtischer
poëtischeris!
is! Uitdrukkingen
Uitdrukkingen als
als "tot
„tot zich
komen" "buiten
„buiten zich zelf zijn,"
komen"
zijn," „zich
"zich ergens
ergens overheen
overheen zetten
zetten „tot
"totstand
standbrenbrengen" en zoo veel meer worden gedachteloos gebruikt
gebruikt zonder
zonder eenig
eenig gevoel
gevoel van
van hun
hun
wezenlijke beteekenis. Over
Over het
het dogmatisme
dogmatisme in
inhet
hettaalgebruik
taalgebruiklater
later meer.
meer.
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seerend
taalgebruik. Het „spelen
lIspelen met
met woorden"
woorden" isisderhalve
derhalvealien
allen
seerend taalgebruik.
zelfstandig-filosofeerenden eigen en
en krachtens
krachtensde
deovereenkomst
overeenkomsthunhunner werkzaamheid zullen
zullen ze ook tot dezelfde woord-spelingen
woord-spelingenkomen.
komen.
Wie dit inziet, zal niet meer
meer bij
bij overeenkomst
overeenkomst aan
aan invloed
invloed en
en navolnavolging denken.
Gaan we verder dan zien
zien we
we hetzelfde
hetzelfde tekort
tekort aan
aan onderscheiding
onderscheiding
Het kind
ook in andere gebieden. He,t
kind onderscheidt
onderscheidt niet
niet tusschen
tusschen zichzelf
zichzelf
en zijn naam, tusschen zijn vader en diens naam. Vader
Vader heet
heet niet
niet Piet
Piet
drukt een
een relatie
relatie uit
uit
de Jong, maar
maar vader
vader is
is Piet
Piet de
de Jong.
Jong, "Heeten"
„Heeten" drukt
„is" een
"is"
een volstrekt
volstrektzijn.
zijn.Vader
Vaderzou
zouniet
nietJan
Jande
deZwart
Zwart kunnen heeten.
De gedachte alleen doet het
het kind
kindkraaien
kraaienom
omzoo
zooiets
ietsongerijmds!
ongerijmds! 1)
En zoo
zoo onderscheidt
onderscheidt de
de niet-critische
niet-critische mensch
mensch (die
(die daarom
daarom toch
toch
zeer handig en slim kan zijn!) op geen enkel gebied. Niet tusschen
het
tusschen het
woord en zijn
zijn gevoelens,
gevoelens, daden,
daden,
zijn vorm,
vorm, niet
niet tusschen zichzelf en zijn
levenswijze -— alles
alleswaaruit
waaruitzijn
zijn nIk"
„Ik" isis opgebouwd
opgebouwd - ,
meeningen, levenswijze
niet tusschen
t'usschen zichzelf
zichzelf en
en zichzelf.
zichzelf. Het
Het tekort
tekortaan
aanonderscheidingsonderscheidingsvermogen -— en hiertoe laat rich
zich elk
elk tekort
tekortaan
aan inzicht terugbrengen!
zi~h hier
hier als tekort
tekort aan
aan zelfonderscheidingsvermogen,
zelfonderscheidingsvermogen,en
en
- openbaart
openbaart zich
het zelfonderscheidingsvertnogen
zelfonderscheidingsvermogen doet zich
zich op
op alle
alle wijze
wijze kennen
kennenals
als
zelfopheffingsvermogen, want
want wie
wie zichzelf in zichzelf
zelfopheffingsvermogen,
zichzelf onderscheidt
onderscheidt
hij uitsluitend van
van zichzelf
zichzelf
komt
de erkenning
erkenning dat
dat alles
alles 't welk
komt tot de
welk hij
waande,
aanwezig is.
vel'waande, ook
ook in anderen aanwezig
is. Zoo
Zoo is
is het ontdekken van ye:opheffen.Dit
Ditontdekken
ontdekkenvan
vanvet.verelken zin: egaliseeren
egaliseeren = opheffen.
band in eiken
band in het
het afzonderlijke
afzonderlijke dat
dat tot
tot dan
dan als
als „afzonderlijk"
nafzonderlijk"was
wasgeaccepgeaccepteerd brengt
brengt een
een gevoel
gevoel van
van verrassing,
verrassing, van
vanverwondering
verwondering teteweeg.
weeg.
We herinneren
herinnerenons
onsheel
heelgoed
goeddat
datgevoel
gevoelvan
van(blij
(blijde)
verwondenngtoen
toen
de) verwondering
we
ontdekten hoeveel
hoeveel woorden in de taal het begrip onderonderwe indertijd ontdekten
~n denen
eeuwigen
distinctie-wil
uitdrukken,
toen
scheiden
in in
zichzich
dragen
scheiden
dragen
den eeuwigen
uitdrukken,
toen
we bijvoorbeeld verband legden tusschen "zien"
„zien" als „onderscheiden"
we
"onderscheiden"
en „eer"
neer"als
als „onderscheiding"
"onderscheiding"tusschen
tusschenhet
hetscheppen
scheppenals
alsonderscheionderschei001'den („En
("En God
Godmaakte
maaktescheiding
scheidingtusschen
tusschen lucht
luchten
en water")
water") het
hetoordeelen als onderscheiden
onderscheidell (Adam
(Adam en
enEva,
Eva,die
dievan
vanden
denboom
boom der
der kennis
kennis
I)
Hetaanmerken
aanmerkenvan
vaneen
eennaam
naamals
alseen
eenwezenskenmerk
wezenskenmerk brengt
brengtererook
ooktoe,
toe,
1 ) Het
het noemen
noemen van
van een
een naam
naamtetebeschouwen
beschouwenals
alseen
eenvoldoende
voldoendeverklaring
ver klaringvoor
voor
Waarom plakt dit stukje
stukje rose
rose stof
stof op
op het
hetwondje?
wondje?
eigenschappen
eigenschappen van
van het
het ding. Waarom
Natuurlijk omdat het
het een
een pleister
pleister is! Hoe heet deze ster? Natuurlijk Sirius!
Sirius! En
En
het kind
kind denkt
denkt dat
dat hij
hij van
van die
diester
steriets
ietsweet.
weet. Veel
Veel „wetenschap"
"wetenschap" bestaat
bestaat uit
uithet
het
aldus noemen en memoreeren van namen die men zelf
zelf toekent
toekent en
en de
de illusie
illusie dat
dat
men dan iets
iets weet.
weet.
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onderscheids aten) en
en het
hetdoceeren
doceerenals
alsonderscheiden
onderscheiden(qui
(quibene
bene
des onderscheids
distinguit, bene
bene docet).
docet).
distingait,
en de
de ononDeze verwondering isis het 0100n"
„loon" van de onderscheiding en
menschederscheiding isishet
-,wan-t
want wie alle menschederscheiding
hetbegin
beginvan
vandedeopheffing
opheffing
lij kekeneigingen
uitingen van
vanden
dendistinctie-drang,
distinctie-drang,
hij
neigingen terugbrengt
terugbrengt tot uitingen
de . verschillen (bestaansvoorwaarde)
(bestaansvoorwaarde) tusschen de
de individuen
individuen
wischt de
Deze verwondering
verwondering is
is door Plato „de
"de bron
bronvan
vanalle
alle wijsheid"
wijsheid" gegeuit. Deze
terecht, daar
daar de
dewijsheid
wiisheidonderscheidt
onderscheidten
enopheft.
opheft.
noemd en terecht,
tot wijsheid
wijsheid brengt,
brengt, dan
danmoet
moetde
deLevensLevensZoo dus de verwondering tot
wil, der
der wijsheid
wijsheidvijand,
vijand,ininden
denmensch
mens ehtegen
tegendedeverwondering
verwondering
wil,
Hij doet
doet dit
dit en
eninspireert
inspireerthet
hetgevoel
gevoelvan
vanvanzelfsprekendheid.
vanzelfsprekendheid.
waken. Hij
staat tegenover
tegenover het
het voortdurend
voortdurendgevoel
gevoelvan
vanverwondeverwondeInderdaad staat
geest een
een voortdurend
voortdurendgevoel
gevoelvan
van
ring in den zoekenden, critischen geest
I ) Men
Men kan
kan gegevanzelfsprekendheid in den botten,
botten, oncritischen
oncritischengeest.
geest.1)
rust zeggen
zeggen dat
dat het
hetkenmerk
kenmerkvan
vanhen,
hen,die
dieonvatbaar
onvatbaarzijn
zijnvoor
voorde
de wijsrust
het gevoel van vanzelfsprekendheid
tegenover datgene
datgene waarin,
waarin,
heid, het
vanzelfsprekendheid isis tegenover
ze leven.
leven.
waarmee en waardoor
'waardoor ze
waarmee
fundamentee1e creatie
creatie van
Levenswil is het
het Ik-gevoel
Ik-gevoel in
i.n
De fundarnenteeie
van den Levenswil
tallooze uitingen: dit
dit Ik-gevoel
Ik-gevoel treedt
treedtop
opals
alsgevoel
gevoel van
van vanzelfvanzelf-,
zijn tallooze
sprekendheid, als (oIlbeleden en ongeweten) dogmatisme 2). OnbeOnbe-sprekndhi,al(ob engwt)domaise
leden en ongeweten —,
-, want de
de dogmatische
dogmatische noemt
noemt zijn
zijn dogma
dogma niet
niet
aldus, dit ware al een onderscheiding. Tegenover „mijn
"mijn dogma"
dogma"staat
staat
"zijn
dogma", wie
wie beide
beide tegenover
tegenover elkaar stelt,
stelt, erkent
erkent beider
beiderrelatief
relatief
„zijn dogma",
karakter,
beide op,
op, ook
ook zijn
zijn eigen
eigen dogma,
dogma, ook
ook zichzelf,
zichzelf, het
het
karakter, heft
heft beide
echte
dogmatisme spreekt
van „mijn
"mijngeloof"
geloof" en
en„zijn
"zijn
echte dogmatisme
spreekt dus
dus niet van
geloof,"
geloof" en
en ,,dwaling."
"dwaling." Iemand
Iemand had
had met
met een
een
geloof," maar van "het
„het geloof"
ander
meeningverschil over
niet immoreele
immol'ee1e van
van een
een
ander meening-verschil
overhet
het alal of niet
tooneelstuk
tegenwerping dat
dat „immoreel"
"immoreel"
tooneelstuk en
en aantwoordde
ntwoordde op
op de tegenwerping
niet voor elkeen
elkeen hetzelfde
hetzelfde beduidt:
beduidt:„onzin,
"onzin,ererisismaar
maaréén
éénmoraal
moraalen
en
dat is
.... de moraal."
moraal,"
is....
moraal) isis de
Niet
"mijn moraal"
moraal"(tegenover
(tegenoverbijvoorbeeld
bijvoorbeeld uw
uw moraal)
de
Niet „mijn
beste" —,
-, dit
dit ware
ware reeds
reedsonderscheiden,
onderscheiden,vergelij
vergelijken,
synthetiseeren
ken, synthetiseeren
moraal,"3)
- , doch: "er
„er is maar één moraal en dat is de moraal."3)
I)) Het
Het „precies
"precies mijn
mijn idee"
idee"dat
datMultatuli
Multatulizoo
zooergerde,
ergerde,isisdaarvan
daarvaneen
eenuiting.
uiting.
2)
dogma een gesteldheid
gesteldheid die
die niet
nietopgeheven
opgeheven d. i. niet
2) We noemden reeds het dogma
onderscheiden wordt. Zie boven.
boven.
3)
in het
het Hollandsch
Hollandsch niet
niet alle
alle zelfzelfEen Duitsch meisje, vernemend dat men in
3) Een
standige
verbaasd uit: Wie
Wie
standige naamwoorden
naamwoordenmet
met een
een hoofdletter
hoofdletter schrijft,
schrijft, riep
riep verbaasd
dan niet
niet gemotiveerde
gemotiveerde preferentie
preferentievoor
voorde
deeigen
eigenschrijfwijze
schrijfwijze
komisch." Geen al dan
moraal,"
de moraal."
één moraal
moraal en dat
dat isis de
doch weer hetzelfde: Er is maar één
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Daar dit
dit gevoel
gevoel van
vanvanzelfsprekendheid
vanz;elfsprekendheideen
eeninblazing
inblazingisisvan
vanden
den
Levenswil,
verwondering, de
de leidstar
leidstar naar
naarde
dewijsheid
wijsheid
Levenswil, die
die aldus de verwondering,
weerstreeft, is het ons
weerstreeft,
ons aller
aller deel.
deel.
Het spreekt
spreekt vanzelf
vanzelfdat
datwe
weeiken
eIkennacht
nachtslapen
slapenenendat
datzakdoeken
zakdoekenbij
b~
het dozijn gaan, dat bloedschande
bloedschande een
een gruwel
gruwel is
is en
en dat
dat we
we niet
niet blootsblootshoofds op audiëntie komen.
kt vanzelf
komen.Het
Hetspree
spreekt
vanzelfdat
dathet
hetnuttige
nuttigever
verkiekiedatt kinderen leeren
leeren moeten,
moeten, dat
dateeeen
selijk
selij kboven
boven het
het nuttelooze
nuttelooze is, da
n
man geen paarl-collier draagt en een vrouw geen baard, dat we droo-mangeprl-coidtnevuwgbard,teomen kunnen, dat we
we geheugen
geheugen hebben
hebben en
en dat
dat we
we ons
ons branden
brandenaan
aan
vuur. Het
Het spreekt
spreektvanzelf
vanzelfdat
datwe
we van
van de
de apen
apenafstammen
afstammenen
endat
datstoestoelen vier
en dat
dat het
het
vier pooten
pooten hebben,
hebben, dat men eieren koopt bij het tal en
hemd nader
nader is dan
dan de
de-rok.
Hetspreekt
spreektvanzelf
vanzelfdat
dathet
hetgenie
geniezeldzaam
zeldzaam
rok. Het
is, dat
dat wetenschappelijke
wetenschappelijke ontdekkingen
ontdekkingen de
debeschaving
beschavingbevorderen,
bevorderen,
dat de man de vrouw
vrouw ten
ten huwelijk
huwelij k vraagt
vraagt en
en dat
dateendracht
eendrachtbeter
beterdan
dan
verdeeldheid is. Het spreekt
spreekt vanzelf
vanzelf dat
dat er
er verschillende
verschillende volkeren
volkeren en
en
verschillende talen zijn, dat
dat de
de omhooggeworpen
omhooggeworpen steen
steen naar
naarbeneden
beneden
valt en dat lijm vastkleeft
vastkleeft aan papier
papier —,
- , het
het spreekt
spreektvanzelf
vanzelfdat
dateen
een
lamp licht
lamp
licht geeft
geeft en
endat
datde
dedood
doodeen
eenmysterie
mysterieis,is,dat
datwe
we„de
"deknie
kniebuigen
buigen
voor het Opperwezen."
voor
Opperwezen/' en
en dat
dat men
menzijn
zijnvaderland
vaderlandbemint.
bemint.
De dienstbetrekking
het"
vanze1fsprekendheidsgevoel t, tot
tot den
den
dienstbetrekking van het
„vanzelfsprekendheidsgevoel"
Levenswil
het op
op als
als de
de bebeLevenswil isis duidelijk
duidelijk aan
aan te
te toonen. Overal treedt het
krachtiger
het Ik-gevoel,
Ik-gevoel,zoowel
zoowet passief
passiefals
alsactief.
actief.
krachtiger van het
kan men
men spreken,
spreken,wanneer
wanneeriemand
iemandniet
niet
Van een passief optreden kan
bij machte
machte blijkt,
blijkt, in
inzedeschilderingen
zedeschilderingenen
enlevensbeschrijvingen
levensbeschrijvingenvan
van
her kennen.
vreemde of vroegere volkeren eigen leven en eigen zede te herkennen.
Sainte
Beuve verweet
van
Sainte Beuve
verweet Flaubert,
Flaubert, dat
dat hij
hij in
in :zijn
zijn "Salammbo"
„Salammbe van
Carthago en het leven aldaar een „opéra
"opéra bouffe"
bOllff'e"had
hadgemaakt.
gemaakt.DaarDaarop antwoordde
antwoordde Flaubert,
Flaubert, „....pourquoi
" •••• pourquoitrouvez-vous
trouvez-vous Schahabarin
Schahabarin
presque comique
comique et
et vos
vos bonshommes
bonshQmmes de
de Port-Royal
Port-Royalsi
si sérieux?
sérieux? Pour
Pour
moi, M. Singlin
Singlin est
est funèbre
funèbreaàcoté
cotéde
demes
meséléphants.
éléphants.JeJeregarde
regardedes
des
moins anti-humaine,
anti-humaine, moins
moinsspéciaux
spéciaux
Barbares tatoués comme étant moins
moins
qui
moins cocasses,
cocasses, moins
moins rares
rares que
que des
des gens
gens vivant
vivant en commun et qui
s'appellent jusqu'a la mort „Monsieur."
"Monsieur."
Zoo blaast al gauw het vanzelfsprekendheidsgevoel
vanzelfsprekendheidsgevoel het
Ik-gevoel
het Ik-gevoel
tot zelfverheffing
zelfverheffing aan.
aan.De
Dezeden
zedenen
engewoonten
gewoontender
deranderen
anderenworden
wordengegekenen
envoorschriften
voorschrifteneener
eenerverheven
verhevenzedeleer
zede1eer 1). of
toetst
aande
deuitspra
ui tspraken
toetst aan
aan de regelen
regelen van
van het
hetweivoeglijke
welvoeglij ke en
envan
vanhet
hetredelij
redelijke
ke 2) ze worden
I)
beteekenis van
van zulk
zulk een
eenzedeleer
zedeleer later.
later.
1) Over
Over het optreden en de beteekenis
2)
2) Idem.
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gewogen
schandelijk of ridicuul bevonden
bevonden —,
- , doch het
het
gewogen en
en te
te licht, schandelijk
vanzelfsprekendheidsgevoel sluit eigen zede van
vanzelfsprekendheidsgevoel
van toets
toets en
enonderzoek
onderzoek
ofzelfverheffing.
zelfverheffing.
uit en het resultaat
resultaat is:
is!zeifverblinding
zelfverblindingof
Aldus heeft Dante
Dante in
inzijn
zijnhel
hel een
eenplaats
plaatsvoor
voor de
de tyrannen,
tyrannen, naar
naar dat
dat
een
(Romeinsch) Keizer
Keizer zijn
zijnonderdanen
onderdanentyranniseert,
tyranniseert,isiszoozeer
zoozeer
een (Romeinsch)
„vanzelfsprekend" dat
"vanzelfsprekend"
datdegeen
degeen die
die zich
zichtegen
tegen die tyrannie verzet, pas
pas
recht een plaats
plaats in
in de
de hel
helverdient.
verdient.Zoo
Zooveroordeelen
veroordeelende
demenschen
menschen
en bedrog,
bedrog, maar
maarhet
het„les
"lesAffaires
Mfairessont
sontles
lesAffaires"
Mfaires"
zelfzucht, leugen en
zij eigen
eigen zelfzucht
zelfzucht leugen
leugen en
en bedrog
bedrogononis zoo vanzelfsprekend, dat zij
opgemer kt voorbijgaan,
voorbijgaan, zoo
zooveroordeelt
veroordeelt men
men andere volkeren om
opgemer,kt
om hun
hun
en hardvochtigheid,
hardvochtigheid, en
endieren
dierenom
omhun
hun "vraatzucht"
„vraatzucht" maar
wreedheid en
maar
die zijn
zijnschuld
schuldniet
nietbetaalt,
betaalt, failliet
failliet laat
laat ver
verklaren,
dat
dat men iemand die
klaren, dat
„niet uitkleedt
men zich "niet
uitkleedt voor
voor men
men naar
naarbed
bedgaat"
gaart'enenzooveel
zooveelmogemogelijk rente maakt
maakt van
vanzijn
zijngeld
geldisiseen
eenzeer
zeerfundamenteele
fundamenteele„vanzelf"vanzelfsprekendheid."
spre kendheid."
Actief treedt het
het gevoel
gevoel van vanzelfsprekendheid
vanzelfsprekendheid op
op bij
bij het
hetzonder
zonder
aarzelen
toekennen van eigen
eigen handelwijzen
handelwijzen en
en eigenschappen
eigenschappen aan
aan
aarzelen toekennen
anderen,
wil. Men
Men noemt
noemt
anderen, van wier wezen men zich
zich een
een beeld vormen wil.
die neiging
Nietalleen
alleen zijn godheden
godheden schept
scheptde
de
neiging anthropomorphisme. Niet
mensch naar zijn
anthozijneigen
eigenbeeld,
beeld,zoodat
zoodathet
het hoogste
hoogste goed
goed van
van den anthohoogste wensch
wensch van
van de in hem
pomorphischen God de hoogste
hem geloovenden
geloovenden
representeert!
ongebreidelde en
en ongecontroleerde
ongecontroleerde machtsuitoefening
machtsuitoefening
representeert: ongebreidelde
-— maar ook het dier meet
meet hij
hij met
met zijn
zijn eigen
eigen maat
maat en
en beoordeelt
beoordeelt hij
hij
vet:1angt hij,
hij, wat
wat hij
hij zelf
zelf
moraal, d.
d, w. z. van het dier
met zijn eigen moraal,
dier verlangt
hij het
het is,
is, hij
hij laakt
laakt
meentte
of hij
meent te zijn,
zijn,zonder
zonder er
er zich
zich om te bekommeren
bekommeren of
of prijst het
het dier
dier om
om(ware
(ware of
ofvermeende)
vermeende) eigenschappen
eigenschappen die
die hij
hij in
in
anderen
lakenswaardig
"laf"
anderen la
kenswaardigen
enprijzenswaardig
prijzenswaardigvindt.
vindt. Praedicaten
Praedicaten als „laf"
en „moedig",
„eerlijk" en
en „gluiperig
en
"moedig", "eerlijk"
ugluiperig" " gulzig"
.gulzig" en
en„matig"
"matig"aan
aan
dieren
toegekend, zijn
zijn uitingen
uitingen van dat anthropomorphisme,
datgevoel
gevoel
dieren toegekend,
anthropomorphisme, dat
van vanzelfsprekendheid die
die de
de existentie
existentieen
ende
devoortreflij
voortreflijkheid
van
kheid van
deze
eigenschappen niet alleen
alleen niet betwijfelt,
betwijfelt, doch zelfs
zelfs niet overoverdeze eigenschappen
vloeit ervan
ervan over
over en DarDardenkt. Een boek als Brehm's „Tierleben"
"Tierleben vloeit
win spreekt, de mieren in hun
hun verhouding
verhouding tot
totde
de gevangen
gevangen bladluizen
bladluizen
1)
beschrijvend,
een abjecte
abjecte afhankelijkheid.
afhankelijkheid. I)
beschrijvend, van een
Alleen
een onwrikbaar
onwrikbaar vanzelfsprekendheidsgevoel
vanzelfsprekendheidsgevoel maakt het
het
Alleen een
moge1ij
geweren, optreoptremogelij kk dat
datde
deEngelschen,
Engelschen,gewapend
gewapend met
met sabels en geweren,
tt

I)
HetIk-gevoel
Ik-gevoelbrengt
brengtook
ookalalals
alsvanzelfsprekend
vanzelfsprekendmet
metzich
zichde
deverkieslijkheid
verkieslijkheid
1) Het
en schoonheid
schoonheid' van
van de
de (materieele)
(materieele) onafhankelijkheid.
onafhankelijkheid.
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den tegen
tegen het
het gebruik
gebruik der
derIndische
Indischeweduwen
weduwen om
omzich
zich(al
(aldan
dan niet
niet
geheel vrijwillig) met den
den gestorven
gestorvenman
manininden
dendood
doodtetebegeven.
begeven.Zoo
Zoo
enimperialistische
imperialistischeroof,
roof,en
ende
dedwang
dwahg
iets heet barbaarsch,
barbaarsch,maar
maaroorlog
oorlogen
op anderen
anderen uitgeoefend
uitgeoefendom
omtegen
tegenhun
hunwalging
walgingin,
in,daaraan
daaraanmee
meetetedoen,
doen,
zijn allemaal vanzelfsprekendheden.
Ook de
de superioriteit
superioriteitvan
van blanken
blanken
vanzelfsprekendheden. Ook
boven gekleurden
(en die van menschen
daartoe.
gekleurden (en
menschen boven dieren)
dieren) behoort
behoort daartoe.
Het gevoel
gevoel van
van„vanzelfsprekendheid"
"vanzelfsprekendheid"tegenover
tegenoverdedeverhoudingen.,
verhoudingen,
waarin men leeft, leidt in het
het moreele
moreele tot
tot wat
wat Tolstoi
Tolstoi noemde
noemde „zede"zedetot ondoordacht
ondoordachten
enongegrond
ongegrond
lijke stompzinnigheid". Het
Het leidt
leidt ook
ook tot
optimisme. Wanneer
optimisme.
Wanneer het
het meest
meest uitgebreide
uitgebreide egoisme
egoisme en
en de
demeest
meest
krasse eigenwaan
eigenwaan "vanzelfsprekend"
„vanzelfsprekend"zijn,
zijn, dan
dan kan
krasse
kan men zich
zich licht
licht
vleien met het
vleien
het bestaan
bestaanvan
vanedelaardige,
edelaardige,opofferende
opofferendemenschen
menschen en
!
met de komst
komst van
van een
eenduizendjarig
duizendjarigrijk
rijk!
Tusschen individuen onderling neemt het
het anthropomorpinstne
anthropomorphlsmehet
het
karakter van automorphisme
automorphismeaan
aanen
endit
dituit
uitrich
zichininhet
hetonvermogen
onvermogenom
om
zich in andere
drijfveeren,gevoelens
gevoelensdan
dande
deeigene
eigene
andere gemoedstoestanden,
gemoedstoestanden, drijfveeren,
Enwanneer
wanneermen
mennagaat
nagaatdat
datdedehouding
houdingvan.
vanden
dengemidgemidte verplaatsen.
verplaatsen.En
gevoedelden man
man tegenover
tegenovereigen
eigengemoedstoestanden,
gemoedstoestanden,drijfveeren
drijfveerenenengevoelens er een is van compleet en hopeloos onbegrip,
onbegrip, van
van simpel
simpel vanzelfvanzelf, dan kan
kan men
men zich
zichdenken
denkenwelk
welkeen
eenrol
rolhet
het
sprekendheidsgevoel
sprekendheidsgevoel ---,
debeoordeeling
beoordeelingvan
vananderen,
anderen,met
metname
namein
in de
de rechtsrechtsautomorphisme
automorphisme ininde
Hier zoowel
zoowel als elders vertoont
vertoont automorphisme
automorphismezich
zichals
als
pleging speelt! Hier
tekort aan
aan imaginatie,
imaginatie, waardoor
waardoor reeds
reeds het
hetwerkelijk
werkelijkbegrijpen
begrijpenzelfs
zelfs
verschillen in personen en
en Omgevingen
omgevingen uitgeuitgevan groote uiterlijke
uiterlij ke verschillen
sloten is.
Tegenover
voortdurende vernieuwingen
vernieuwingen in
in alle
alle gebieden
gebiedendes
des
Tegenover de voortdurende
hunbeteekenis
beteekenis
levens, die de oncritische
oncritische aanschouwt,
aanschouwt,alalverstaat
verstaathij
hijhun
niet, neemt
niet,
neemt het
het„vanzelfsprekendheisgevoel"
"vanzelfsprekendheisgevoel" het
het karakter
karaktereener
eener
De
dubbele
dienstbetrekking
van
snelle en volkomen aanpassing
aan.
aanpassing aan. De
dienstbetrekking van
heelduidelij
duidelijk,
zoohet aanpassingsvermogen
aanpassingsvermogen tot
tot den
denLevenswil
Levenswilisisalalheel
k, zooin het
hetgeestelij
geestelijke
blijkt dit
dit vermogen
vermogeneen
een
wel in het lichamelijke
lichamelijke als
als in
ke blijkt
bolwerk des persoonlii
persoonlijken
beken bestaans.
bestaans. Over de physieke aanpassing bespreken —,
- , in
in het
hetgeestelijke
geestelijke doet
doet ze
ze zich
zichals
als
hoeven
hoeven we
we hier niet te spreken
vergeten voor.
Niet
zoodra
is
de
straat
verbreed,
1S
het
park
anders
voor.
verbreed, is het park anders
of degenen, die
die er
er niet
nietonmidonmidaangelegd, is de rivierbedding verlegd
verlegd of
dellijk
zijn, zijn
zijn totaal
totaal vergeten
vergeten hoe
hoe het
hetvroeger
vroeger was.
was.
dellijk bij betrokken zijn,
z;oodra is een
een wet
wet gewijzigd,
gewijzigd, een
een regeling
regeling algemeen
algemeen ingevoerd
ingevoerdof
of
Niet zoodra
de meeste menschen hebben moeite zich in te denken
denken „hoe
"hoe het
hetvroevroeger was" (veelal
(veelal gevoelen ze er ook geen behoefte aan)
aan) tegenover
tegenover het
het
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nieuwe hebben ze
ze al
al heel
heel spoedig
spoedig hetzelfde
hetzelfde gevoel
gevoel van
van „vanzelfspren vanzelfsprekendheid" als
als vroeger tegenover het oude. Herinnerden
Herinnerden ze
ze zich
zich het
het
kendheid"
oude, konden
konden ze oud-en-nieuw
oud-en-nieuw in
in één
één gedachte
gedachte tezaam
tezaam denken,
denken, dan
dan
onderscheiden,als
alsrelatief
relatiefzien,
zien, opheffing
opheffing:
ware dat vergelij ken
kenalweer:
alweer onderscheiden,
zelfopheffing. Het is dus
dus de
de Levenswil,
Levenswil, die
die de
de heugenis
heugenis uitwischt
uitwischtaan
aan
waren, opdat
opdat de
de mensch
mensch zich
zich niet
nietover
overzichzelf
zichzelfververtoestanden die waren,
zoo
(onberedeneerde, redelooze)
redelooze) gevoel
gevoel dat
dat het
hetaltijd
altijdzoo
wondere. Het (onberedeneerde,
het vanzelfsprekendheidsgevoel.
vanzelfsprekendheidsgevoel.
geweest is,.is
is, is een kant van het
zich op
op twee
twee wijzen
wijzen gelden.
gelden. Ten
Teneerste
eersteinineen
een
Deze aanpassing laat rich
"vergeten"en
eneen
eenvoortdurend
voortdurendzich-weer-herinneren;
zich-weer-herinneren;
voortdurend „vergeten"
ten tweede
in een
een blijvende
blijvende toestand
toestand van
vanvergetelheid,
vergetelheid, waaraan
waaraan men
men
tweede in
ontrukkenkan.
kan.Ze
Zeisisalgemeen-menschealgemeen-menschezich niet zonder inspanning
inspanning ontrukken
lijk, want een
een onmiddellijke
onmiddellijke creatie
creatie van
van den
denrede-vijandigen
rede-vijandigenlevenslevenswil.
wit.
De eerste vorm van „vergeten"
"vergeten" treedt
treedt op,
op,wanneer
wanneer men
mennaar
naarde
de
uiteenzetting'of
luistert, indien
indien dit
dit
uiteenzetting
of verdediging
verdedigingvan
van een
een standpunt
standpunt luistert,
luisteren althans
Dan
luisteren
althans zonder
zonder tegenzin
tegenzin of
of vijandschap
vijandschap geschiedt.
geschiedt. Dan
lijkt alles wat de spreker (of
(of schrijver) betoogt
betoogt zoo
zoo „vanzelfsprekend
"vanzelfsprekend t
dat men
men zich
zich afvraagt
afvraagt wat
wat de
de tegenstander
tegenstander zal
zal kunnen
kunnenaanwenden
aanwenden
tegen een zóó klemmend
klemmend betoog.
betoog. Komt
Komt de
de tegenstander
tegenstanderechter
echteraan
aan
het woord, dan
dan blij
blijkt
dingen te
te zeggen
zeggen die
die men
menzelf
zelfook
ookheel
heelgoed
goed
kt hij dingen
weet, doch
dat men
men
doch eenvoudig
eenvoudigvergeten
vergetenwas
wasen
enineens
ineens bemerkt
bemerkt men dat
dan alweer
alweer moeite heeft zich in de redenen van
van den
den eersten
eersten spreker
spreker
en in eigen
denken. De
DeLevenswil
Levenswil
eigen gevoel
gevoelvan
vanovertuigd-zijn
overtuigd-zijn terug
terug te denken.
weerstreeft in den menschelij
menschelijken
vermogen om
om twee
tweetegentegenken geest het vermogen
gestelde of maar eenvoudig verschillende meeningen in één
één gedachte
gedachte
saam te vatten —,
-, dit immers
immers is
is de
de ware
ware onderscheiding,
onderscheiding, die
die ophefophefsaam
fing
Iemand toonde
toonde een
een ander
ander een
een lijst
lijst van
van wat
wat de
de dokter
dokter
fing beduidt. Iemand
hem
"Maar je
je mag
mag alles
alles eten" riep
riep de
de ander
ander uit,
uit,
hem toestond
toestond te
te eten.
eten. „Maar
waarop de
de patient
waarop
patiënt hem
hem een
een even
evengroot
grootaantal
aantalspijzen
spijzenopnoemde,
opnoemde,
natuurlijk kende,
kende,
welke
welke hij
hij niet
niet eten
eten mocht,
mocht, spijzen
spijzen die
die de
de ander natuurlijk
maar wier
van de
de geoorloofde
geoorloofde lijst.
lijst.
wier bestaan
bestaan hij
hijvergat
vergat bij
bij den
den aanblik van
Wie
zich op
op zijn
zijn
Wie Addison
Addisonleest,
leest, zal
zal goed
goed doen
doen Smollett vlak naast zich
tafel te leggen!
leggen! De beschrijvingen van het zonnige
zonnige leven,
leven, de
de viekkevlekkelooze
Freeboozegewetens,
gewetens,de
de kinderlijke
kinderlijke blijmoedigheid
blijmoedigheid der
der Coverley's, Freeport's en
en Sentry's
Sentry's—
- van
van de
de verheven
verheven wereldbeschouwing,
wereldbeschouwing, onkreukonkreukbare waarheidsliefde,
waarheidsliefde, en onberispelijken
onberispelijken levenswandel
levenswandel der GrandisGrandisson's inspireeren zulk
zulk een
een sterk
sterkgevoel
gevoelvan
vanvanzelfsprekenheid
vanzelfsprekenheid -,
dat men geneigd
vinden, doch
doch
geneigd is
is Swift
Swift een
een zwartgallig
zwartgallig misanthroop
misanthroop te vinden,
:
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-,t diezelfde Coverley's
nRoderick
Random"opslaande
opslaandebemerkt
bemer kt
men
dat
Coverley's
,,Roderick Random"
men
de..
hun verhouding
verhouding tot
tot de
de zwakken
zwakken en
en de
de ongelukongeluken Grandisson's
Grandisson's in
in hun
kigen
ras roovers
roovers en
en ronLelaars,
ronselaars, dieven en plunplunhigen van eigen
eigen en ander ras
- , en
en dan
dan is
is het
het weer
weer goed
goed dat
dat
deraars, wreedaards en uitzuigers zijn
zijn —,
ma:-ir het
heteen
een doet
doet onmiddelonmiddelmen Addisson
Addissonnaast
naastzich
zichheeft
heeftliggen
liggen-,
m.a:er
lijk
vergeten, omdat
omdat de
deLevenswil
Levenswil
lij k als
als "vanzelfsprekend"
„vanzelfsprekend" het ander vergeten,
niet toelaat die verwondering
verwonderingwelke
welkevergelij
vergelijking
en onderscheiding
onderscheidingis,
is,
king en
door het tezamen-begrijpen,
tezamen-begrijpen, het
het als-één-begrijpen
als-één-begrijpen van
van het
hetverschilverschilpulende, daar dit
dit opheffing
opheffing beduidt.
beduidt.Elkeen
Elkeendie
diewel
weleens
eensvoor
voor een
een publiek van gemiddelde toehoorders
toehoorders een
een historische
historischeontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang
heeft uiteengezet, zal hebben opgemerkt
opgemerkt dat
dat het
hetde
degrootste
grootstemoeite
moeite
Bijde
debespreking
bespreking
kost,
kost, de
de menschen
menschentot
totverwondering
verwonderingtetebrengen.
brengen.1)Bij
„Don Carlos"
Carlos"vinden
vindenze
zede
deuiting
uitingvan
vanPosa
Posategenover
tegenoverden
den koning
koning
van "Don
("Ik
kangeen
geenvorstendienaar
vorstendienaarzijn")
zijntt)vanzelfsprekend,
vam;e1fsprekend,evenals
evenalshet
hetverver(„Ik kan
zet in ,,Kabale
"Kabale und
und Liebe"
Liebe"van
vaneen
eenjonkman
jonkmantegen
tegenzijn
zijnvader.
vader.Zoo
Zoo
zij toch immers
immers ook
ook spreken,
spreken, zoo
zoo zouden
zouden zij
zij toch
tochook
ookzijn!
zijn!
zouden zij
Ze zijn dan namelijk
namelijk totaal
totaal vergeten
vergeten dat
datze
zede
devorige
vorigeweek
weekde
deonder-.
onderdanigste vleitaal
vleitaal van een Cid
Cid tegen
tegen zijn koning ook volkomen van::;dfsprekend
dat de
de spresprezelfsprekend vOllden
vondenen
enhet
hettoen
toen maar
maar half goedkeurden dat
ker den draak
draak stak
stakmet
metde
degehoorzaamheid
gehoorzaamheidvan
vanChimènc!
Chimène!
ze uit
uit „Utopia"
"Utopia"voor
voordedewijze
wijzewaarop
waarop„de
"demaatschappij
maatschappij
Leest men ze
ze daarna
daarna op
op te
te hangen,"
hangen," dan
danisisdat
dat„precice,
"precies
misdadigers kweekt om ze
hun
idee"—,
-,maar
maarhooren
hoorenzezede
devolgende
volgendeweek
weekde
de evenzeer
evenzeer overtuigde
overtuigde
hun idee"
beschrijving
van het
het gepeupel
gepeupel en
enzijn
zijnondeugden
ondeugdengeeft,
geeft,
beschrijving die
die Hobbes van
„precies hun idee."
idee/'
dan is dat ook weer "precies
We zullen
zullen later
later zien,
zien, tot
tot welke
welke uitersten
uitersten dat
datvermogen
vermogen om
om te
te verver-'
I)) Zonder
Zonderopopons
onsonderwerp
onderwerpvooruit
vooruittete
loopen,willen
willenwe
weerereven
evenop
opwijzen
wijzen hoe
hoe
loopen,
in dezezelfde
dezezelfde lieden
lieden voor
voor de redelijke verwondering
verwondering een
een redelooze verwondeverwondejuist in
ring in
in de
de plaats
plaatstreedt.
treedt.Een
Eenzonsondergang
zonsondergangisis„vanzelfsprekend"
"vanzelfsprekend"maar
maareen
eenzonszonsverduistering is een
een wonder.
wonder. Ze
Zeaccepteeren
accepteereneenvoudig
eenvoudig alles
alles wat
watze
zekennen
kennenen
en
verbazen zich over alles wat voor hen nieuw of
of zeldzaam
zeldzaam is. Een
Een boerin
boerin uit
uiteen
een
dorp waar wel electriciteit
electriciteit was
was maar
maar geen
geen gas,
gas, was
was stom-verbaasd
stom-verbaasd en
en bijna
bijnabang,
bang,
toen
Eiken
toen ze in de stad
stad op gas
gas zag
zag koken.
koken. Zoo
Zoomaar
maareen
eenkraantje
kraantje en
en een
eenlucifertje.
lucifertje. Elken
avond
zonder lucifertje
lucifertje de
deelectrische
electrische
avond ging
ging voor
voor haar
haar huis
huis zonder
zonder kraantje en zonder
straatlantaarn
Gevraagd of
of ze
ze dat
datniet
nietwonderlij
wonderlijk
vond zei
zei ze:
ze:„Wel
"Welnee
nee
straatlantaarn aan. Gevraagd
k vond
toch!"
Precies als die boerin
boerin zijn
zijnzij
zijdie
diescheiding
scheidingmaken
makentusschen
tusschenhet
het„natuurlij
"natuurlijke"
ke"
en het "bovennatuurlijke,"
dievolkomen
volkomenwillekeurig
willekeuriguit
uitde
deveelheid
veelheid van
van eveneven„bovennatuurlijke," ofofdie
zeer raadselachtige
raadselachtige ,levensverschijnselen
;levensverschijnselen enkele
enkele uitpikken
uitpikkenals
als,,occult"
"occult"als
alsware
ware
niet het
het gansche
gansche leven „occult"
"occult"in
in den
denzin
zin van
van verborgen!
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hoe "nuttig"
„nuttig" het
geten leiden kan en hoe
hetisis —
- d.
d. i.i. hoe
hoe nauw
nauw zijn dienstdienstbetrekking tot den
den Levenswil.
Levenswil.
Luistert
men naar
naareen
eenbetoog
betoogof
ofleest
meneen
eenboek,
boek,waartegenover
waartegenover
Luistert men
leest men
voelt, dan treedt het
het vermogen
vermogen om
om te
te vergeten
vergeten
men weerzin of onwil voelt,
aan het eigen
dognia,'t welk door het boek
op als verkleefdheid
verkleefdheid aan
eigen dogma/t
boek of
of
betoog wordt bedreigd. Aldus
Aldus gaat
gaat het
het hen,
hen,die
dienaar
naareen
eenfilosofische
tïlosofische
ze
uiteenzetting luisteren, waaraan
waaraan ze eigenlijk nog niet toe zijn, die ze
dus eigenlijk
eigenlij k nog niet (kunnen)
(kunnen) willen,
willen. Ze stemmen,
stemmen, door
door de
de rede
rede gegedwongen, in de premisse toe, aanvaarden de eerste, de
dwongen,
de tweede,
tweede, mismis-, maar
maar in
in de
de vierde
vierde gelooven
gelooven·ze
ze niet
niet
schien de derde consequentie
consequentie —,
meer en uiten dat
dat ongeloof,
ongeloof, dien
dien onwil
onwil in
in een
eenwrevelig
wrevelig „hoe
"hoe jejedaar
daar
toe komt, begrijp ik niet," terwijl de gang der redeneering
zuiver
redeneering toch zuiver
en onverbroken is.
den hoorder
hoorder of
ofle~er
lezergaat
gaat het
het zoo, maar evengoed
evengoed den
den
Niet alleen den
schrijver of spreker zelf: telkens schrikt
schrikthij
hijvan
vanzijn
zijneigen
eigen conclusies,
conclusies,
telkens opnieuw „vergeet"
telkens
"vergeet" hij
hij zijn
zijn eigen
eigenprernisse,
premisse, zoodat
zoodat hij
hij haar
haar
dan onbewust
onbewust zelfs weerspreekt
weerspreekt en
en zijn
zijn betoog
betoog verzwakt
verzwakt of
ofembrouilembrouilh~ttelkens
telkensopnieuw
opnieuwvergeten
vergeten van
vanzijn
zijneigen
eigenuituitleert. Hier treedt
treedt het
gangspunt
den schrijver,
schrijver, het
het telkens
telkensopnieuw
opnieuwafwijzen
afwijzen van
van wat
wat
gangspunt bij den
onverbiddelijk uit dat
dat uitgangspunt
uitgangspuntvolgt
volgt bij
bij den
denlezer
lezerop
op als
als een
een bebestrijding door den Levenswil
L.evenswil van de zuivere redelijkheid. Men moet
moet
"We
altijd
weer op
op het
het(geaccepteerde)
(geaccepteerde) uitgangspunt
uitgangspunt klemmen.
klemmen. „We
altijd weer
hebben den vorigen
vorigen keer
keer uiteengezet
uiteengezet dat
dat de
de grondslag
grondslag van het indiindiis!'En
Endedehoorders
hoorderskij
kijken
vidueele
slechteis."
vidueele leven
leven het absurde en het
ht slechte
ken
elkander aan. Heeft
Heeft hij
hij dat
datwaarlijk
waarlij kden
denvorigen
vorigenkeer
keeruiteengezet?
uiteengezet? Ze
Ze
herinneren er
er zich
zichniets
nietsvan,
van,ze
zegelooven
gelooven er
erniets
nietsvan.
van. En
Ende
despreker,
spreker,
die mogelijk een uur geleden een roman van Frenssen
Frenssen of
ofeen
een modern
modern
"Utopia"
las, bemerkt dat
d:.t hij
hij het
het zichzelf
zichzelf ook
ook niet
niet meer
meer herinnert,
herinnert,
„Utopia" las,
zuivere redeneering
redeneering
en dat hij er zelf ook niets meer van gelooft. De zuivere
van een week
week terug,
terug, zich
zichontvouwend
ontvouwend als
als een
eenbloem
bloem uit
uitzijn
zijneigen
eigen
knop, onverbiddelijk
onverbiddelij k leidend
leidend tot
totzijn
zijnrneedoogenlooze
meedoogenloozeconcluoie
conc1uoie isis
weer
verschrompeld, weer
weer dichtgegaan.
dichtgegaan. Eiken
EIken keer
keer opnieuw
opnieuw mag
mag
weer verschrompeld,
men van
van meet-af-aan
meet-af-aan beginnen,
beginnen, geen
geen enkel
enkel wijsgeerig
wijsgeerig inzicht bezit
bezit
men
als een blijvend
blijvend en
voortdurend bezit.
bezit. Ons
Ons immanent
immanent bezit
bezit
men als
en voortdurend
bestaat uit dogma's,
dogma's, uit
uit redelooze
redelooze inblazingen
inblazingen van
vanden
denLevenswil!
Levenswil!
inden
den
Hiertegenover
weer een andere
andere vorm
vorm van
vanvergeten
vergetenin
Hiertegenover staat
staat weer
spreker of schrijver
schrijver gedurende
gedurende de
de oogenblikken
oogenblikken van
van zijn
zijnvolkomen
volkomen
opgaan in het eigen betoog Hij is er dan
dan inderdaad
inderdaadin
in opgegaan, d. i.
er in ondergegaan, hij
onverbreekelijk één
één mee, hij kan
kan er
er
hij is er dus onverbreekelijk
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.zich
meer van
van scheiden,
scheiden,het
hetschijnt
schijnthem
hen12;óó.zeer
vanzelfsprekend,
zich niet meer
z66zeer vanzelfspre
kend,
hij zich
cl?:!
zich een
een andere
anderegezindheid
gezindheidbij
bij zijn
zijn to.hoorders
toehoordersof
oflezers
lezers niet
niet
dat hij
helder denken
denken kan.
kan.I-Ej
Hij durft
durftschier
schierniet,
niet te spreken
uit angst
angst dat
dat men
men
Treken uit
dat nu
nu alles?"
alles?" Even
Evcnlater
zullen dan
danechter
echter uitingen van
zal zeggen "Is
„Is dat
later zullen
400 sterk tot
tot hem
hemspreken
spreken(omdat
(omdatzeze
ster
k en
ste.rk
en overtuigd verzet weer zoo
au
ster!! zijn
zijn van
van den
den Algemeene
Algemeene Levenswil,
Levenswil, die ook
ook
an fond immers de stem
in hem regeert!) dat hij
hij naar
naar zijn
zi.jn eigen
eigen onwrikbare
onwrikbnre vanzelfsprekendvanzelfsprekendhmden
heid,
naar zijn
zijn eigen
eigen formules
formules van
vanzooeven
zooevenI vergeefs
vergeefs de
de handen
heid, naar
strekt!
En
dit alles
alles beteekent,
beteekent, ininalalzijn
zijnsdiakeeringen,
schakeeringen,het
hetonvermoge:A
onvermogen
En dit
van den mensch
menschom
om gelijktijdig
gelijktijdig twee
twee tegenstrijdige
tegenstrijdige beschouwingen
beschouwingen tt:,
begrijpen
dat isis het
hetonvermogcn
onvermogen om
0111 tot
totwijsheid
wijsheid te
t'(~
begrijpen (d. i. te zijn), dat
komen.
De tweede vorm van aanpassen
aanpassen (vergeten)
(vergeten) is,
is, naar
naarwe
wealalzeiden,
zeiden, de
blijvende, die men
men in
in zichzelf
zichzelf niet.
niet. kent (onderscheidt)
(onderscheidt) dan
dan alleen bij
toeval en bij oogenblikken.
oogenblikken. Deze
Deze openbaart
openbaartzich
zichinineen
eenalgemeen
algemeenacc;.ccepteeren
bepaalde zienswijzen
zienswijzen als
als vanzelfsprekend,
vanzelfsprekend, zonder
zonder
cepteeren van bepaalde
twijfel of overdenking. Zoo
Zoo spreekt
spreekt men
mentegenwoordig
tegenwoordigover
overSocioloSocioloniet
gie als
als over
over een
een "vanzelfsprel!:ende
„vanzelfsprekonde"tt wetenschap, die men al dan niet
dat zij
zijbeoefend
beoefend
beoefent,
beoefent, maar
maar waarvan
waarvanniemand
niemandin
in twijfel
twijfel trekt dat
worden kan. Leest
Leest men nu echter Spencer "Ast4dy
„A study of Sociologie,
Soc:clogie," d;;n
da
men ineens
ineens een
eenwijze-van-zien,
wijze-van-Zien, waarin
wa;;mn de
de heele
he de sociolog:
sociolog:ec
ontwaart men
een ongerijrnciheid
ongerijmdheid en zelfs zondig is.
ft

"Almost
may be heard the remark
remark that
that aa hard
hard winter
winter isis
„Almost every autum may
coming.
that the
thehips
hipsand
andhaws
hawsare
areabundant,
abundant,the
theimplied
impliedbelief
belief
coming. for
for that
that God,
God,intending
intendingto
tesend
send much
much frost
frost and
andsnow,
snow, has
has provided
provided aa
being that
large store
food for the
the birds.
birds. Interpretations
1nterpretations of
of this
thiskind,
kind,tacit
tacitoror
large
store of food
avowed, prevail widely. Not many
many weeks
weeks since,
since, one
one who
who had
had received
receivedthe
the
amount of
ofculture
culturesaid
saidin
inmy
myhearing,
hearing,that
thatthe
theswarm
swarmofoflady-birds
lady-birds
usual amount
been providentiprovidentiwhich overspread
overspread the country some summers ago, had been
course
ally designed
the desstroying
desstroyingaphides,
aphides,ofofcourse
designed to save the
the crop ofhops
of hops from the
theoryofofthe
thedivine
divinegovernment,
government,here
hereapplied
appliedtotooccurences
occurencesbearing
bearing
this theory
inderectly, ifif atatall,
all,totohuman
humanwelfare,
welfare,isisapplied
appliedwith
withstill
stillgreater
greater
but inderectly,
confidence to occurences that
that directly
directly affect
affect us,
us,indivually
indivuallyand
andsocially.
socially.
confidence
ontwith
withlogical
logicalconsistency
consistencybijbijthe
the1Methociest
IMethodestwho,
who,
1t is
is aa theory
theorycarried
carriedont
It
going in a jouney
jouney or
or removing
removing to
to anther
antherhouse,
house,opens
openshis
hisBible,
BibIe,
before going
inthe
thefirst
firstpassage
passagehis
hiseye
eyerests
rests upon,
upon,finds
finds an
anintimation
intimation of
of approapproand in
disapproval from
fromheaven.
heaven.And
Andininitsitspolitical
politicalapplications
applicationsitityiclds
yiclds
val or disapproval
appropriate belief
beliefasasthat
thatthe
thewelfare
welfareofofEngland
Englandinincomparison
comparison
such appropriate
the
Continental States
Stateshas
hasbeen
beena areward
rewardforfor
better
observanceofofthe
with Continental
better
observance
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that an
an invasium of cholera
cholera was
omission
Sunday, or that
was consequent
consequent on
on the omission
of Dei
Dei gratia"
gratia" from an issue of
of coins."
coins." 11))

opsomming van overZiehier een kort citaat uit een veel langere opsomming
zienswijzen en uitingen met als
als slot:
slot:
eenkomstige zienswijzen
11 The foregoing
foregoing extracts
extracts and
and comments
comments are
are intended
intended to
to indcate the
„The
mental attitude
as SocioSociomental
attitude of
of those
those for
for whom
whom there
there can
can be
be no
no such
such thing as
logy!'
logy."
Doch
niet uit.
uit.
Do
ch daarmee is het niet
„An
"An allied
allied class,
dass, equally
equaUy inprepared
inprepared to
tointerpret
interpret sosial
sosial phenomena
phenomena
scientifically,
lIcientificaUy, isis the class
dass which sees in
in the
thecourse
courseofofcivilisation,
civilisation, little
little
else
else than aa record
record of
ofremarkable
remarkable persons
persons and
andtheir
theirdoings.
doings. One,
One,whois
whois
conspicuous
as the
the exponent
exponent of
of thir
thir view
view wites:
wites: liAs
„As II take
take it,
conspicuous as
it, universal
universal
history, the history
history of what
what man
man has
has accomplished
accomplished in this world, isis atat
history,
history of
ofthe
thegreat
great man
man who
whohave
haveworked
workedthere."
there."
botton the history

Welke vragen dringen
dringen zich
zich hier
hiernu
nuop
opden
denvoorgrond?
voorgrond?Deze:
Deze:GelooGeloorekenschap van
van dat
datdit
dit
ven we bewust in Sociology? Geven we er ons rekenschap
toetsen en
en als
als „dwaling"
"dwaling"kakameebrengt een in-aanmerking-nemen, toetsen
rakteriseeren van de voorzienigheids-theorie
voorzienigheids-theorie en
Arms-and-the-Man
eri de Arms-and-the-Man
rakteriseeren
theorie? Om ze als "dwaling"
„dwaling" te karakteriseeren,
theorie?
karakteriseeren, moet
moet men
men ze
ze eerst
eerst
doorgronden
(in-zichzelf-onderscheiden)daarmee
daarmeetegelij
tegelijkk hun plaats
doorgronden (in-zichzelf-onderscheiden)
bepalend ten opzichte
opzichte van
van die
die grondformule,
grondformule, van
van waaruit
waaruit men
menzich
zich
heeft voorgesteld
voorgesteld de dingen te bezien.
bezien. Wij
Wij voor
voor ons,
ons, krachtens
krachtens onze
onze
dwaling" (het
(het absurde
absurde het
hettegen-de-redetegen-de-redegrondformule,
grondformule, zien
zien "de
„de dwaling"
ingaande) als noodwendigheid, als levensbehoud,
levensbehoud, als
als „inblazing
"inblazingvan
van
- , er
er is
is in
in ons
ons denksysteem,
denksysteem, 't welk uitgaat van den
den Levenswil" —,
Regelenden
inderdaad plaats
plaats voor
voor„de
"dedwaling"
dwaling"maar
maarmag
mag
Regelenden Geest, inderdaad
iemand
de pretentie
pretentie van
vaneen
eengrondformule
grondformuleheeft,
heeft,het
hetwoord,
woord
iemand die de
"dwaling"
noemen, zonder
zonderhet
hetwezen
wezen der
derdwaling
dwalingen
en haar
haarnoodzakenoodzake„dwaling" noemen,
lijkheid,
formule tete
lij kheid,deredelijkheid
deredelijkheidvan
vanhet
hetrede100ze
redeloozein
inen
en door
door die formule
omgekeerd, kan
kan iemand
iemand die
die in
inde
deVoorzienigVoorzienighebben verklaard? En omgekeerd,
heids-theorie geen
geen „dwaling"
"dwaling"ziet,
ziet,ininde
debeoefening
beoefeningvan
vandedesociologic
sociologie
gelooven?
zien we
we echter
echter in
in de
dekringen
kringenwaar
waar
gelooven? Voorzeker
Voorzeker neen. Wat zien
de Voorzienigheids-theorie
Voorz;ienigheids-theorie verworpen
verworpenwordt?
wordt?
wel
wel en in die waar niet de
Een als
als volkomen
volkomen vanzelfsprekend
vanzelfsprekend aanvaarden
aanvaardendat
datdedesociologie
sociologieals
als
wetenschap beoefend wordt!
wordt!
Heden ten dage
dage zijn
zijn de
de grondslagen
grondslagen van
van Darwins
Darwins afitammingsleer
afstammingsleer
en ontwikkelingsleer gemeengoed
gemeengoed geworden,
geworden, vanzelfsprekendheden.
1)
,,A Study
Studyof
ofSociology"
Sociology"(1873)
(1873)pagina
pagina 25.
25.
1 ) „A

2)
idem pagina
pagina 30.
2) idem
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Kan
men zich
zichinineen
eenante-Darwinistische
ante-Darwinistischelevensbeschouwing
levensbeschouwing nog
nog
Kan men
denken, ze doorgronden,
zichzelf onderscheiden,
onderscheiden, haar
haar noodnooddenken,
doorgronden, ze in zichzelf
Rewendigheid,
wendigheid, haar
haarraison
raisond'etre
d'etre vaststellen
vaststellen in die wereld waar de Redelijkheid
zelf-handhaving in
in de
dehandhahandhadelij kheidhet
het redelooze
redelooze creëert,
creëert, tot zelf-handhaving
ving der afzonderlijke dingen? Vermag men
men nog
nog wel wezenlijk door te
dringen in den
den gemoedstoestand,
gemoedstoestand, de
de moraal,
moraal, de
dezienswijze
zienswijze van
van hen
hen
vleesch-van-zijn-vleesch. 1)
voor wie
wie de
de Bijbel
Bijbelisisbloed-van-zijn-bloed,
bloed-van-zijn-bloed,vleesch-van-zijn-vleesch.
vanBossuets
Bossuets "Politiquetirée
„Politique tirée de la sainte-Ecriture?
sainte-Ecriture? In
In den geest van
Inden
den
Cosmas' „Christelij
geest van Cosmas'
"Christe1ijke
ke Topografie?"
T opografie?ttMaar
Maarheeft
heeftmen
mendan
danwel
wel
het recht
recht om
om te
te zeggen,
zeggen, dat
dat men in redelij kheid de Darwinistische
theoDarwinistische theorieën aanvaardt, wanneer men ze
ze niet
niet meer
meer tegenover
tegenover een
een anteante-(of
(of
anti-) Darwinistische
Darwinistische wereldbeschouwing
wereldbeschouwing stellen en daarvan
daarvan onderonderscheiden
anti-Darwischeiden kan, wannèer
wanneer men niet meer bij machte is een anti-Darwinistische ver
verklaring
nistische
klaring voor het een
een of
of ander
anderafstammingsprobleem
afstammingsprobleem tete
De tegenstrevers
tegenstreversvan
vanDarwin
Darwinzijn
zijnongeveer
ongeveerdezelfde
dezelfdeals
als
formuleeren? De
die van
uit hun
hun bezwaren
bezwareninin"the
the Descent
die
van Spencer, de aanhalingen
aanhalingen uit
Descent
vrijwel eensluidend met
met die
die in
in Speneer's
Speneer's „A
"AStudy
Studyof
Socioof Man"
Man" vrijwel
of Socioons, ze
ze schrikken ons op, omdat we
logy" —
- ze verbazen
verbazen ons,
we ze totaal
totaal
vergaten en ons aanpasten
aanpasten aan
aan die
die latere
laterebeschouwingswijze
beschouwingswijze als
als aan
aan
een „vanzelfsprekendheid."
"vanzelfsprekendheid!'
we de
de tegenstrevige
tegenstrevige theorie
theorie niet
nietmeer
meerlevend
levendbezitten
bezitten
Doch omdat we
(=
onszelfonderscheiden
onderscheiden kunnen),
kunnen), daarom
daarom bezitten
bezitten we
we ook
ook de
de
(= ininonszelf
Darwinistische
beschouwingniet
nietmeer
meerals
alslevend
levendbezit.Want
bezit.Wantbegrijpen
Darwinistische beschouwing
begrijpen
is vergelij
vergelijken,
tegenover elkander
elkander stellen.
stellen.
ken, isis onderscheiden,
onderscheiden, is tegenover
Aldus vertoont
weals
als„van-.
"vanvertoont zich
zich de
de aanpassing
aanpassingals
als afsterving.
afsterving.Wat
Watwe
zelfsprekend"aanvaarden,
aanvaarden,behoort
behoortniet
nietmeer
meertot
totde
dedingen
dingendie
diewe
webebezelfsprekend"
grijpen. En zoo laat zich
het sprookje
sprookje der
der Evolutie weerleggen —
- die
die
rich het
ke
inblazing
van
den
Levenswil,
van
het
Ik-gevoelen
verduidelij
duidelijke inbiazing van den Levenswil, van het Ik-gevoel — en vervult zich op treffende
treffende wijze
wijze het woord
woord van
van Heraklitus
Heraklitus „Een
"Eenen
endedeen nederwaarts."
nederwaarts!'
zelfde is de weg opwaarts en
fanatiek-Roomschschoolmeestertje
schooimeestertje—
- een
eenvan
vandie,
die,welke
welke
Een jong fanatiek-Roomsch
droomen
drOOlllen van
van de verzoening
verzoening tusschen
tusschen „geloof
"geloof en
en wetenschap"
wetenschap" —
hoorden we eens met een
een stalen
stalen voorhoofd
voorhoofd zeggen, dat hij
hij de
de DrieDrievolkomen logisch
het hem
hem zelfs
zelfs
eenheid, volkomen
logisch en
en aannemelijk
aannemelijk vond,
vond, dat het
h.et goddelijk
goddelijk wezen
wezen anders
anders dan
dan als
als VaderVadermogelijk was,
was, zich het
niet mogelijk
22)) In
In„Prometheus"
,,Prometheus"reeds
reedsspra
spraken
we over
overde
dehedendaagsche
hedendaagsche zich
zichnoemende
noemende
ken we
Goddelijke Voorzienigheid,
Voorzienigheid, die
die met
metelk
elkspontaan
spontaanwoord
woorden
enononbelijders van de Goddelijke
bevangen oordeel
en onbegrip
onbegrip tegenover
tegenover hun
hun eigen
eigen „levensbe"levensbebevangen
oordeel hun ongeloof en
schouwing" verraden.
verraden.
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Zoonen Geest
Geesttete·denken.
denken.En
Enzoo
zooging
ginghet
hethem,
hem,naar
naarhij
hijzeide
zeidemet
metalle
alle
Zoon- en
Room;scheleerstukken.
leerstukken. Men
Men kan
kan zoo
zoo iets
iets niet goed "liegen
„liegen heeten"
Roomsche
heeten tt
--, men
-,
menkan
kanzoo
zooiemand
iemandalleen
alleenbeluisteren
beluisterenen
enopmerken,
opmerken,dat
datvan
vandit
dit
heele logische en aannemelijke gods-begrip
gods-begrip niets
niets blijkt,
blijkt,zoodra
zezoodra ererzedelijke,
weten;;chappe1ijke en maatschappelijke
maatschappelijke problemen
problemen aan
aande
de
delijke, wetenschappelijke
"het Goddelijke"
Goddeli;ke ttkunnen
kunnenworden
worden
orde komen, die toch niet buiten
buiten „het
"hetlogische"
logische"enenhet
het„goddelij
"goddelijke"
kettsamenvallen.
samenvallen.IntegenIntegengedacht als „het
deel dan kijken
kijken erervoortdurend
voortdurendde
demeest
meestcompromittante
compromittanteDarwinisDarwinistische en Spenceriaansche ketterijen
ketterijen om
om den
denhoek!
hoek!
Velen verbeelden
verbeelden zich aldus dat ze bewust
bewust „aannemelijk"
"aannemelijkttvinden
vinden
Velen
wat men
men in
in werkelijkheid
werkelijkheid hun
hun heeft
heeft ingeprent
ingeprenten
enof
ofwat
wat voor
voor de hand
hand
ûjn
schijnt te liggen. Doch
Doch ze
ze vinden
vinden het
hetalleen:
alleen:vanzelfsprekend,
vanzelfsprekend,zezezijn
met de klanken
klanken vertrouwd,
vertrouwd, ze
ze zijn
zijn ermee
ermee vergroeid.
vergroeid. En
En men
menbemerkt
bemerkt
vanhun
hunformules,
formules,van
vanhun
hunreligieus
religieus
dat dan
qanook
ookweer
weerhieraan,
hieraan,dat
datzezevan
of intellectueel Credo in hun
hun betongen
betoogen geen
geen profijt
profijt kunnen
kunnen trekken,
trekken,
d. w. z. dat ze
ze er eenvoudig
eenvoudig niets
niets van
van begrijpen.
begrijpen. Als
Als uitgeblazen
uitgeblazen eiereierze alleen
alleen de
de gedaante
gedaante van
van een
een levensforlevensforschalen van een ei, hebben ze
mule, even weinig inhoud.
Zoo gaat
gaat het
het tegenwoordig
tegenwoordig met de
de formulen
formukn van
van de
de „Hegelarij."
"Hegelarij:'
Ze trekken
trekken allemaal
allemaal dapper
dappervan
vanleer
leermet
metthese-antithese-synthese,
these-antithese-synthese,
met het
het verenkelde,
verenkelde, het
het verbijzonderde,
verbijzonderde, het
het verkeer-de,
verkeer-de, het
hetongeongescheiden-onderscheidene,
nietde
de veel-eenigheid,
veel-eenigheid, met
methet
hetineen-gaan
ineen-gaan
scheiden-onderscheidene, niet
en uiteen-gaan
maarwe
wewagen
wagen het
het
uiteen-gaan en
en met
met alles
alleswat
watmen
menmaar
maarwil
wil-,
, maar
ze bij
bijmachte
machtezouden
zouden zijn
zijn in
in de
de litteratuurlitteratuur- en
en
te betwijfelen
betwijfelen of ze
màatschappij-beschouwingen
Taineen
enRenan
Renandedewezenlijke
wezenlijkeafafmaatschappij-beschouwingen van Taine
we
wijkingen
wereldbeschouwing aan
aantetetoonera
toonen en
enwe
wij longen van
van de
de Hegelsche wereldbeschouwing
meenen dat ze daarin zoo veel
veel van
vanhun
hun eigen
eigen"vanzelfsprekendheden
„vanzelfsprekendheden"tt
terug
zöudenvinden,
vinden,dat
datzezezouden
zoudenzeggen
zeggen„precies
"preciesmijn
mijnidee,"
idee:'en
enmet
met
terug zouden
AnaxMenigAnaxhun Hegelische
Hegelische terminologie
terminologie geen
geen raad
raad meer
meerweten
weten 1). Menig
1)
Op welke wijze
wijze de oude i.c.
levensbeschouwing
Lc. theologisch-teleologische
theologisch - teleologische levensbeschouwing
1 ) Op
(tot dan
"vanzelfsprekend" gevoeld)
gevoeld) den grondlegger-zelf van een nieuwe
nieuwe
dan als „vanzelfsprekend"
parten
deze bekentenis
bekentenis van Darwin:
parten spelen kan, blijkt uit deze
"Nevertheless,
didnot
notformerly
formerlyconsider
considersufficiently
sufficientlythe
theexistence
existenceofofstrucstruc„Nevertheless, II did
tures which as
as far as we can at present judge,
judge, are
are neither
neither bene ficial nor injurious
injurious
and
this II believe
believe to
tobe
beone
oneofofthe
thegreatest
greatestoversights
oversights as
as yet
yetdetected
detected ininmy
my
and this
excuse, that
that II had
had two
two distinct
distinctobjects
objects
works. I may be permitted to say, as some excuse,
in view,
view, firstly,
firstly, to
toshew
shewthat
thatspecies
specieshad
hadnot
notbeen
beenseperatedly
seperatedlycreated,
created,andsecundand secundly, that naturel selections had been the
the chief
chiefagent
agent change.
change.
·toannul
annulthe
theinfluence
influenceof
ofmy
myformer
former belief,
belief, then
then almost
almost
I was not, however,
however, able
ableto
universal,
tbat each
eacb species
species had
had been
been purposely
purposely created
created and
and this led
led to
to my
mytacit
tacit
universal, that
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agoras
orakelend over
over den
den Regelenden
Regelenden Geest
Geesten
en
agoras leeft
leeft nog
nog onder ons, orakelend
het inmiddels
inmiddelsniet
niet verder
verder brengend
brengend dan
dan lucht,
het
lucht, aether
aether en
enwater,
water,
d. i. de
de „vanzelfsprekende"
"vanzelfsprekende" verklaringen
verklaringen uit tijd,
tijd, milieu,
milieu, klimaat,
klimaat,
reactie, nawerking, persoonlijke
oorzaken en
en
persoonlijke verkiezing,
verkiezing, invloed
invloed als oorzaken
gevolgenen
en de
de heele
heele santekraam
santekraam van positivistische
positivistische ketterijen.
ketterijen. ZZee
gevolgen
zeggen wel dat alles betrekkelijk is maar verkondingen om hetzegnwldatsbrkeijmavondg het
haverklap onomstootelijke
onomstoote1ijke waarheden.
waarheden. 1)
Dan alleen
alleen heeft men
men het
het recht
recht om
om van
vaneen
eengrondformule
grondformule (een
(een "im„immanent dogma")
dogma") te
te spreken
spreken als
als van
van zijn
zijneigendom,
eigendom,wanneer
wanneermen
mendie
die
uit zijn
zijneigen
eigen geschriften
geschriften en
en beschouwingen
beschouwingen van jaren en
en jaren
jaren heeft
gesynthetiseerd als een leidende immanente zienswijze, die er al was, gesynthirdal emntziswje,dral
lang voordat
voordat men
menzezef formuleeren
kon. En daaruit
orm uleeren kon.
daaruit volgt meteen, dat
dat de
de
eene mensch voor den andere op dit
dit gebied
gebied al
al bitter
bitterweinig
weinig tot-standbrengen kan.
Ziedaar
der wijzen,
wijzen, waarop
waarop de
de Levenswil
Levenswil het
hetstreven
streven
Ziedaar dan enkele der
En daarbij
daarbij te
te denken
denkendat
datwe
weze
ze
der Rede dwarsboomt en weerhoudt.
weerhoudt. En
uitteraard
niet alle kunnen
kunnen kennen
kennen en
en noemen
noemen -- want
wantwat
watwe
wenoemen
noemen
uitteraard niet
misvoorzeker
voorzekerininditditzelfde
zelfdeoogenblik
oogenblik
zijn
zijn we
we tete boven
boven- datdatzezeons
hun partens
partens pelen....
pelen ••••
In alaldie
dietekorten,
tekorten,verwarringen
verwarringenen
enbelemmeringen
belemmeringen zagen
zagen we
we dezen
dezen
gemeenschappelijken trek:
onvermogen om
om het
hetverschillende
verschillende
gemeenschappelijken
trek: het onvermogen
tegelijk
zijn).
tegelijk tete begrijpen
begrijpen(=
(= te
te zijn).
Niet in het
gsche" en niet in het
het „alledaa
"alledaagsche"
het „ingewikkelde,"
"ingewikkelde," niet in
in
onze „wereldbeschouwing"
"wereldbeschouwing" nergens
nergens bebeons taalgebruik en :niet
,niet in onze
we het
het vermogen:
vermogen: het verschillende
verschillende gelijktijdig tetebegrijpen
begrijpen
zittèn we
zitten
.

aasumption
rudements, was of
ofsome
some
aasumptionthat
thatevery
everydetail
detailof
of structure,
structure, excephy
excephy rudements,
TheDescent
DescentofofMan
Manpag.
pag.92.
92.
special, though
though unrecognised
unrecognised service."
service." The
staat met den
den schepper
schepper van
van een
een nieuwe
nieuwe gedachte,
gedachte, hoe
hoe moet
moethet
heter
er
Als het zoo staat
d
an uitzien in
dan
in den
den geest
geestvan
vanhen
hendie
diezich
zichbedienen
bedienenvan
vaneen
eenanders
andersformules!
formules!
1 ) Of....
I)
Of••••denken
denkendat
datzezehun
huninzichten
inzichtenals
als„betrekkelijk"
"betrekkelijk"erkennen,
erkennen,wanneer
wanneer
prijs te geven, ze
ze „voor
"voorbeter"
beter" te
tegeven.
geven.Ook
Ookdit
dit
ze elk oogenblik bereid zijn ze prijs
veel voorkomende
voorkomende dwaling.
dwaling. Die
Die zoo
zoolauw
lauwtegenover
tegenover hun
hun eigen
eigendenkbeeldenkbeelis een veel
staan hebben geen
geen denkbeelden
denkbeeiden en
en wat
wat ze
zevoor
vooreen
eenfilosofisch
filosofischstandpunt
standpunt
den staan
is geestelijke
geestelijke anemie.
anemie.Het
Hetzij
zijnog
nogeens
eensherhaald:
herhaald:„betrekkelijk"
"betrekkelijk"beduidt
beduidt
houden, is
en een
een beetje
beetje niet"
niet" of
of„misschien
"misschienwel
welen
enmisschien
misschien
geenszins "een
geenszins
„een beetje wel en
niet" of
of „Ik
"Ikzeg
zegdit
ditnu
nuzoo
zoomaar"
maar" ---betrekkelijk
volkomen waar
waar en
en volkomen
volkomen
betrekkelijk is: volkomen
niet waar
waar tegelijk.
tegelijk.
bezitter van
van een
een„betrekkelijke
"betrekkelijke waarheid"
waarheid" is
is voor
voor zijn
zijneigen
eigenwaarheid
waarheid
De bezitter
evenzeer vuur
daarevenzeer
vuur en
en vlam
vlam als
alsde
degeloovige
geloovigevoor
voorzijn
zijn dogma,
dogma, doch
doch in hem isisdaarnaast het vermogen,
phenomeen op
op tetevatten!
vatten!
vermogen, zichzelf-en-zijn-waarheid
zichzelf-en-zijn-waarheid als phenomeen
daarinisisdedeerkenning
erkenningder
derbetrekkelijkheid.
betrekkelijkheid.
En daarin
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(te zijn).
zijn). En
En isisjuist
juistdit
ditvermogen
vermogenniet
niethet
hetwezen
wezender
derwijsheid,
wijsheid,zooals
zooals
is gedefinieëerd
gedefinieëerdininwat
wathelaas
helaasop
opde
de lippen
lippen van
van zoo
zoo vele
vele nHege,Hege
die is
onzer dage nals niet veel meer
Hegelisch
laren
laren"ttonzer
meer dan een Sjibboleth,
Sjibboleth, een Hegelisch
- , de bekende
bekende formule
formule:
wees-gegroet-je klinkt —,
„Das Wahre
"Das
Wahre aber ist dies, sich in sich selbst zu
zu unterscheiden,
unterscheiden, sein
Anderszu
zu kommen,
kommen, es zu verkehverkehAnders zu setzen, in demselben zu sich selbst zu
ren und aufzuheben und ftlr
ftir sich su sein.

Maar juist omdat dit
dit onvervulbaar
onvervulbaar is,
is, isis de
dewijsheid
wijsheid onbereikbaar,
onbereikbaar,
JUIst dit,
dIt, wat
wat ons
ons door
door den
denLevenswil
Levenswilwordt
wordtbelet!
belet!
want het is juist
e rf in onze
Zoo sluipt van alle kanten
kanten het
het bed
bedèrf
onze redeneeringen. Wat
Wat
we uitwerpen door de voordeur,
voordeur, glipt
ghpt door
door de
de achterdeur
achterdeurweer
weerbinnen.
binnen.
k,"
In een
een ondoordacht
ondoordacht„dus,"
"dus/'inineen
een„zoodat",
"zoodattt,inineen
een„waarschijnlij
"waarschijnlijk,"
degedaante
gedaantevan
vande
deeen
eenof
ofandere
andereschuldelooze
schuldelooze
in een
een „voorloopig"
"voorloopig ttininde
vanzelfsprekendheid dwingt
zijn onuitroeibare
vanzelfsprekendheid
dwingtons
onsde
deLevenswil
Leven,swilzijn
onuitroeibare illusie
op.:
als Vrije-wils-besef,
Vrije-wils-besef, als
als causacausaop.: Ik-gevoel als objectiviteits-waan, als
mensch is als de man
man die
die zich
zich met
metzijn
zijn
liteits-geloof.
liteits-geloof. De
De denkende
denkende mensch
kapmes
dit wanwankapmes een
een weg
weg baant
baant in een onbetreden bosch, maar met dit
hopig onderscheid, dat onmiddellijk
onmiddellijk achter
achter hem
hem het
hetbosch
boschweer
weer dicht
dicht
spoor
eigen
werkzaamheidininhem-zelf
hem-zelfachterachtergroeit
groeit-,
hethet
spoor
datdat
zijnzijn
eigen
werkzaamheid
laat is als
broodkruimels ••••, achter hem
als het spoor van klein-Duimpjes broodkruimels...
het isis als
als een
een spoor
spoor in het
aan komen de vogels
vogels en pikken
pikken ze
ze op
op 1), het
water
••••
water....
Wat we
we net
met het
het bovenstaande
bovenstaande hebben
hebben willen
willen zeggen
zeggen is dit:
dit:
Wanneer de arbeid van
van degeen
degeen die
die zich
zich de
de rede
rede tot
totrichtsnoer
richtsnoerkoos
koos
en het
het scherpste
scherpste zelfwantrouwen
zelfwantrouwen als
als wapen,
wapen,zoo
zooonophoudelij
onophoudelijk
in
k in
we dan
dan hechhechzijn zuiverheid wordt bedreigd, welke
welke waarde kunnen
kunnen we
ten aan
aan de
de kunst-beschouwingen,
kunst-beschouwingen, de
demaatschappelijke
maatschappçlijkeuiteenzettinuiteenzettin,,intuïtie"
gen, de toekomstvoorspellingen
toekomstvoorspellingen van
van hen,
hen, die
die zich
zichdoor
doorhun
hun "intuïtie"
leiden laten - , kennend het gehalte, want de oorsprong van onzeleidnatk hgel,wantdorspgvze
"intuitieve
overtuigingen?"
„intuitieve overtuigingen?"
En dringt
dringt zich
zich niet
niettevens,
tevens,bij
bijde
deontelbare,
ontelbare,onoverzienbare
onoverzienbaremoeimoeilijkheden,
het pad
pad der
derrede
redeverbonden,
verbonden,de
degrootste
grootste
kheden, aan elken stap op het
beper
king op als een dringende eisch, totdat ten slotte het tot
tot op
op den
den
beperking
bodem doorgronden
openbaartals
als
doorgronden van één
één enkele
enkele uitspraak
uitspraak zich reeds openbaart
een schier
schier-bovenmenschelijke
taak?
-bovenmenschelij ke taak?
I)
Maar de
de „wetenschappelijke
"wetenschappelijke stelligheden"
stelligheden" zijn
zijndedeklein-Duimpjes
klein-DuimpjessteensteenI) Maar
tjes, die de
de mensch
mensch altijd
altijd weer
weerterugvindt,
terugvindt, omdat
omdatzijn
zijnnatuur,
natuur,op
opgesteldheid
gesteldheid
levend, zich aan
aan de stelligheid
stelligheid willig
willig leent!
leent!

DE ZELFVERMOMMING VAN HET
HETABSOLUTE
ABSOLUTE

463

Inderdaad durven
durven we
we zeggen
zeggen dat
dat men
menden
denechten,
echten,critischen,
critischen, diadia
lect[schen geest her kent aan het zich al meer en meer verdiepen inlectishngrkaetzichlmnrvedpi
hetzelfde
de echte
echte universaliteit
universaliteit samen
samen gaat
gaat met
met de
de
hetzelfde probleem en dat de
grootste "beperktheid",
„beperktheid", terwijl
grootste
terwijl aan
aan de
de veelzijdigheid
veelzijdigheid bij
bij alle
alle pralen
pralen
met het Universeele
Universeele de universaliteit
universaliteit ontbreekt.
ontbreekt. Maar
Maar tot
totdie
diebeperbeperkingkomt
weer alleen door de jaren
jaren en
en het
het inzicht.
inzicht.We
We
king komt men ook al weer
denken
den man,
man, van
van wien
wien Spencer
Spencer vertelt:
vertelt: toen
toenhij
hij drie
drie
denken hier aan den
weken in Engeland was, begon hij een geschiedenis
geschiedenis van Engeland te
te
schrijven,
hij het
het onderwerp
onderwerp nog
nog
schrijven, na
na drie maanden bemerkte hij dat hij
hij er
er maar
maar van
van af!
af!
niet
heelemaal beheerschte
zag hij
niet heelemaal
beheerschteen
en na
na drie
drie jaar zag
Over deze zelfbeperking
zelfbeperking en
er;twaartoe
waartoe:i';e
uitvoeze leidt, hopen we later uitvoeriger te spreken.
spreken.
ineen
een volgend
volgenci artikel
artikel het
het begrip
begrip der
der ZelfweerZelfweerWe stellen ons
ons voor
voor in
als zelfvermomming
streving, van hetwelk we
we uitgaan,
uitgaan, ais
zei/vermomming aan
aantetetoonen,
toonen,
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Het is uit alles waar te nemen, dat zich in het Duitsche
Duitschegeestesleven
geesteslevenvan
vantegentegenOpphilosophisch
philosophischen
enliterair
literair
woordig een belangrijk
belangrijk ':reinigend
proces afspeelt.
afspeelt. Op
reinigend proces
ineenige
eenige
gebied verschenen de
de laatste
laatste jaren
jaren werken,
werken, belangrijker
belangrijker misschien
misschien dan
dan in
andere Europeesche
Spengler, Friedlånder,
Friedländer,Cassirer,
Cassirer,
Europeesche cultuur. Namen als Bloch, Spengler,
te noemen
noemen
Keyserling om slechts eenigen der
der meest
meest op
opde
devoorgrond
voorgrond tredenden
tredenden te
dit proces
proces aan.
aan. Gedichten o.
o. a.
a. van
van Werfel,
Werfel,Daubler,
Däubler,de
delaatste
laatstewerken
werken
duiden dit
van Hesse
Hesse zijn
zijn er
er onder
van
onder meerdere
meerdere de
deliteraire
literairevertegenwoordigers
vertegenwoordigers van.
van. Zoo
Zoo
men ininhet
hetDuitschland
Duitschlandvan
vanheden
hedendedeuitspraak
uitl!praakvan
van
ergens,
poogt men
ergens, dan
dan poogt
"Menschwerde
werdewesentlich"
wesentlich"tetebetrachten.
betrachten.Want
Wantzáó
zóóinindeze
dezerichting
richting
Silesius: „Mensch
beweegt
noodgedwongen dit
dit proces.
proces. Wezenloos
Wezenlooskwam
kwam men
mende
delaatste
laatste
beweegt zich noodgedwongen
de groote
groote levensmachten
levensrnachten tetestaan
staanenenweer
weerervoer
ervoerde
demensch
mensch als
als
jaren voor
voor de
jaren
eenige dwingende
dwingende noodzakelijkheid
noodzakelijkheid de oude
oude orakelspreuk:
orakelspreuk: „ken
"ken uuzelf".
zelf".Een
Een
andere keuze
keuze bleef
bleef hem
hem niet.
niet.Verder
Verdergaan
gaan op
opden
deningeslagen
ingeslagenweg
wegwas
wasondoenlijk.
ondoenlijk.
hetLeven
Leven
Vooral nu, moest
moest de
demensch
menschweten
wetenwie
wiehijhijeigenlijk
eigenlijkwas,
was,waarheen
waarheenhet
hij intuitief.
intuïtief. Hij
Hij had
had in
in te
te keeren
keeren
leidde. Want dat het ergens heen leidde, voelde hij
tot zichzelf.
In tegenstelling
tegenstelling van
thans van
van een
een
van Nietsche's
Nietsche's"Wille
„Willezur
zurMacht"
Macht" zou
zou men
men thans
De„Wertphilosophie"
"Wertphilosophie" zal
zal in
in de
dekomende
komende
"Wille
Wert" kunnen
kunnen spreken.
spreken. De
„Wille zur Wert"
Het zou
zou ten
ten zeerste
zeerste voorvoortijd dan ook een groote opdracht te vervullen
vervullen hebben. Het
herlevende Duitsche
Duitschegeestesleven
geesteslevenaan
aaneen
een
barig zijn
zijn nu reeds de werken van het herlevende
grondige
kritiek te onderwerpen.
onderwerpen. Wij
Wij staan
staan hier
hier weer,
weer,als
alsreeds
reedszoovele
zoovelemalen
malen
grondige kritiek
een begin
beginen
enweten
wetenslechts
slechts
vaagdié
diègedachten
gedachtenuit
uitdedeverschijnende
verschijnendewerken
werken
bij een
vaag
naar
voor de
de komende
komende tijd
tijd van
van waarde
waarde zullen
zullen blijken
blijken te
tezijn.
zijn.
naar voren
voren te halen die voor
Vermelding van eenige
eenige dezer
dezer werken
werken kan
kan voorloopig
voorloopigdan
danook
ookslechts
slechtshoofdzake
hoofdzakeHet spreekt
spreekt van
van zelf
zelfdat
dat deze
deze geestesrichting
geestesrichting
lijk een werk van documentatie zijn. Het
niet, zooais
zooals enkele oppervlakkige beschouwers der
der cultuurgeschiedenis
cultuurgeschiedenis meenee,
meenen.
oorlog heeft
heeft dit
dit proces
proces slechts
slechts
zich alleen door de oorlog heeft geopenbaard.
geopenbaard. De oorlog
aandacht op vele dezer werken gedJJf
ja no
00) ddder
dertijden
tijden de
de aandacht
gerhaast en 2;0J
Z ,. ) ) 3
• le
.)
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vestigd, die nu pas,
pas, na
na soms
soms jaren
jaren onopgemerkt
onopgemerkt tete ziln
zijn gebleven,
gebleven, druk
druk gelezen
gelezen
vestigd,
bestudeerd.
worden en bestudeerd.
Vaihingers "Philosophie
„Philosophie des Alsob", nu
nu als
als Bergson,
Bel'gson, zoozeer
zoozeer en
en vogue,
vogue, werd
werd
reeds voor
voor enkele
enkele tientallen
tientallenjaren
jarengeschreven,
geschreven,Spenglers
Spenglerswerk
werkwas
wasgereed
gereedtoen
toen
uitbrak.
de oorlog uitbrak.
latere cultuurhistoricus
cultuurhistoricus zal
zal op
op deze
dezekenterende
kenterende tijd
tijd hebben
hebben terug
terugte
te zien
zien
De latere
als op een
een periode van groote
groote ontwikkeling,
ontwikkeling~ te
te midden
midden waarvan
waarvan de
deoorlog
oorlogviel.
viel.
En hij
hij zal
zal uitmaken,
uitmaken, dat de
de oorlog
oorlog enkel
enkel het
het tempo
tempo dezer
dezerontwikkeling
ontwikkelingheeft
heeft
doch er
er niet
nietde
dedirecte
directeoorzaak
oorzaakvan
vanwas.
was.
versneld, doch
Een der
is isook
der belangrijkste
belangrijkstewendingen
wendingender
derlaatste
laatstejaren
jaren
ookdededrang
drangnaar
naarcoscosmopolitisme, die ook
mopolitisme,
ookininKeyserlings
Keyserlings„Reisetagebuch
"Reisetagebucheines
einesPhilosophen"
Philosophen"aan
aan
licht treedt.
treedt. Een
Eenwerk
werkals
alsdit
ditkan
kanalaldadelijk
dadelijkbelangrijk
belangrijkgenoemd
genoemdworden,
worden,
het licht
hoewel ook
van vele anderen, het ons
ons treft,
treft,
hoewel
ook hier,
hier, als
als bij
bij Spengler's
Spengler's werk en dat van
Duitsch1and wil
wil dat
dat wij
wij de
de groote
groote begaafdheid
begaafdheid en
en de
de enorme
enorme
hoe men eigenlijk in Duitschland
zalaanaandie al
al deze
deze werken
werkenbevatten
bevattentevens
tevensook
ookals
alshoogste
hoogstewijsheid
wijsheidzal
geleerdheid, die
vaarden. Eerst
Eerst Spengler's
Spengler's werk
werk met z,ijn
doch in
in wezen
wezen dogmatisch
dogmatisch ininzijn exuberant,
exuberant, doch
tellect, beschikkend over
over een
een meeslepende
meeslepende stijl
stijl en
eneen
eenontzaggelijk
ontzaggelijkmateriaal,
materiaal,
tellect,
met zijn
zijn groot
groot tweedeelig
tweedeelig werk,
werk,ons
onseen
eenwijsgeerig
wijsgeerigverslag
verslaggevend
gevend
nu Keyserling met
van een wereldreis, ons toonende alle
alle culturen
culturenen
engodsdiensten
godsdienstendie
die hij
hij ontmoette.
ontmoette.
Doch heeft één
één tijd
tijd de
dediepe
diepeklove
klove tusschen
tusschenmachtige
machtige geleerdheid
geleerdheid en
en waarwaarachtige wijsheid, het doodloopen van het een tegen de eenvoud van het
het ander
ander aan
aan
zoo is het
het deze
deze tijd.
tijd.
het licht
licht gebracht
gebracht —
- zoo
En even, reeds voor we de lectuur
lectuur dezer
dezer werk
werk recht
rechtaangevangen
aangevangen zijn,
zijn,denken
denken
we aan
"Belijdenissen"van
vanAugustinus,
Augustinus,
aan het
het boekske
boekske van
van Thomas
Thomas van Kempen, de „Belijdenissen"
het brevier van
van Marcus
Marcus Aurelius.
Aurelius.
Keyserling
geeftininziju
zijt;!werk
werkininde
devorm
vormvan
vaneen
eenwijsgeerig
wijsgeerigdagboek
dagboekverslag
verslagvan
van
Keyserling geeft
19II begonnen. Hij behoort
behoort tot
tot een
een zeer
zeer oude
oudeBalBaleen wereldreis
wereldreis door
door hem
hem in 191i
tische familie
in Estland),
Estland), die
die onder
onderzijn
zijnleden
ledenbebefamilie (en
(en woont
woont thans te Rayhull in
langrijke
Goed vriend
vriend en
enbewonderaar
bewonderaar van
van HouHoulangrijke kunstenaars en geleerden telt. Goed
ston Steward Chamberlain,
Chamberlain, heeft
heeft hij
hijeen
eensoortgelijke
soortgelijkeopleiding
opleidingdoorloopen,
doorloopen, stustudeerde
eveneens biologie
te
deerde hij
hij eveneens
biologiealsook
alsookgeologie
geologieenenchemie
chemieenenvolgde
volgdedaarna
daarna te
In1919
1919 trouwde
trouwde hij
hij met
metde
dekleinkleinLonden
en te
te Parijs
Parijs colleges
colleges in de philosophie. In
Londen en
dochter van Bismarck, de dochter van Prins Herbert.
Herbert.
Dadelijk bij 1ezing
treft ons
ons zijn
zijn wel
wel zeer
zeer buitengewoon
buitengewoon intellect,
intellect,en
enzijn
zijngroote
groote
lezing treft
culturee1e
kennisder
derverschillende
verschillendevolken.
volken.Reeds
Reedsininhet
hetbegin
beginzegt
zegthij
hijhoe
hoezijn
zijnwerk
wer k
cultureele kennis
Sehnzucht
gedreven werd door deze eene drang die zoozeer van dezen tijd is: die Sehnzucht
nach
"höchstes
Glück"
vindt
Keyserlingechter
echterniet
niet
nach Selbstverwirklichung!'Zijn
Selbstverwirklichung."Zijn
„h6chstes
vindt
Keyserling
in de persoonlijkheid:
persoonlijkheid: "es"
ist die
die Tragiidie
Tragödieder
derTragiidien
Tragödiender
derMetaphysikers,
Metaphysikers,
,,es" ist
dasz
lndividuum in
insich
sichnie
nievöllig
völlig iiberwinden
überwinden kann".
kann". Hij
Hij bekent
bekent dan
dan
dasz er
er das Individuum
Persönlichkeit zu werden.
werden. Da
Da erkannte
erkannteich,
ich,
zijn
zijn Proteusnatuur:
Proteusnatuur:"lch
„Ich fing
fing an
an Pers6nlichkeit
wie
späte Mannesalter
Mannesalter
wie weise
vveisePythagoras
Pythagorasund
und Plato
Plato daran
daran getan,
getan, dasz sie bis ins spate
hinauf ihr Wanderleben fortsetzten,
fortsetzten, solang
solang als
als irgend
irgend m6glich
pl,öglich musz
musz der
der unverunvermeidliche
Kristallisationsprocesaufgehalten
aufgehaltenwerden,
werden,solang
solanges
es irgend
irgendgeht
gehtmusz
musz
rneidliche Kristallisationsproces
Proteus
ben, denn
bertlfen zur
zur PriesterPriesterProteus proteisch
proteischblei
bleiben,
dennnur
nut Proteusnaturen
Proteusnaturen sind berufen
tum
turn der Metaphysiek".
Tot een
een werk
werk van
vaneen
eenwaarlijk
waarlijk diep
diep denker
denkerisisdeze
dezearbeid
arbeidechter
echterniet
nietgegroeid.
gegroeid.
Keyserling ontbreekt
wat Weininger
Weininger eens noemde:
"einsocratisches
socratisches Daimonien".
Daimonien" •
ontbreekt wat
noemde: „ein
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gelijk deze
deze auteur vermag,
Enkel beleven, enkel geniaal invoelen
invoelen gelijk
vermag, kan
kan in
indezen
dezen
tijd niet meer
meer als
als hoogste
hoogste wijsheid
wijsheid gelden.
gelden.
ons het
het volvolReeds bij de aanvang van zijn reis, bij zijn verblijf in Ceylon treft ons
persoonlijkheid,
komen wegcijferen van eigen persoonlij
kheid, constateeren
constateerenwe
weeen
eenmetamorphose,
metamorphose,
van tijd tot
die ons van
tot tijd beangstigt, doch die echter
echter aan het
het boek
boek een
een wonderlijke
wonderlijke
charme geeft. Onder de
de Buddhisten
Buddhisten te
te Ceylon
Ceylon voelt
voelt hij
hij zich
zich Buddhist,
Buddhist,onder
onderde
de
Hindoes Hindoe, in
in China
China een
een overtuigd
overtuigddiscipel
discipel van
vanConfucius.
Confucius.Soms
Somsook
ooktreft
treft
ons een te groote virtuositeit,
virtuositeit, doch
doch steeds
steeds weer
weer blijft
blijftdit
ditwerk
werkvan
vandezen
dezenzeer
zeerbijbijzonderen intellectueel een groot
groot genot.
genot.
Toch laat het werk Ons
ons aan
aan het
het eind, waar Keyserlingons
Keyserling ons toch
Toch
toch zoovele
zoovele culturen
culturen
heeft doorgevoerd
doorgevoerd onbevredigd
onbevredigd en
enisishet
hetons
onsofofdedeschrijver
schrijverzelf
zelfininhet
hettétévele
vele
dat hij wilde
wilde geven
geven is
is blijver
blijvet.. steken.
steken.
Te scherp misschien
misschien doch
doch zeker
zeker juist
juistisisonlangs
onlangs naar
naaraanleiding
aanleidingvan
vandit
ditwerk
werk
aanging alle
alle bontheid
bontheid van
van deze
deze aarde
aarde zoo
zoo rustig
rustig naast
naast
geschreven
geschreven dat
dat het niet awning
elkaar te zetten als
als in
in een
een warenhuis.
warenhuis.
Doch deze bontheid
bontheid van
van welk
welk een exuberante
exuberantepracht
prachtisisze
zeen
enwelk
welk een
een verfijnde
verfijnde
cultuur blijkt
cultuur
blijkt Keyserling
Keyserling te
te bezitten.
bezitten.
„It is not but the expression
"It
expression af a soul" heeft Hermann Bahr in „the
"the London
London
Mercury" van
van dit
dit boek
boek gezegd.
gezegd. We moeten dit werk
werk dan
dan ook
ook niet
niet in
inde
deeerste
eerste
plaats als een wijsgeerig
wijsgeerig werk van groote
groote waarde
waarde beschouwen.
beschouwen. En
En zoo
zoo we
we het
het
boek niet met deze
deze maat
maat meten,
meten, het
hetniet
nietzien
zienals
alseen
eenwegbereider
wegbereidervan
vaneen
eennieuw
nieuw
geestelijk
het doet
doetvoorkomen,
voorkomen,kan
kanniemand
niemandde
degroote
groote
geestelijk Duitschland, zooals men het
waarde van
van dit werk ontkennen.
Een geheel andere, persoonlijkheid, minder ostentatief en die dan ook minder
minder
van zich
zich doet
doet spre
spreken,
en zeker
zeker ook
ook niet
nietals
als Keyserling
Keyserlingonder
ondervorstelijke
vorstelijkeleiding
leiding
ken, en
een hoogeschool
hoogeschool voor
voor universeele
universeelewijsheid
wijsheid(die
(diein
inwezen
wezenwel
wel Keyserlingsch
Keyserlingsch zal
zal
zijn) stichten
zal is Georg
Georg Lukacs
Lukacs., Ernst
voorhem
hem in
in „die
"dieWeissen
Weissen
stichten zal
Ernst Bloch pleitend
pleitend voor
Blätter"
vaneenige
eenigejaren
jarenterug,
terug,toen
toendedeHongaarsche
Hongaarschereactiepartij
reactiepartijaan
aande
deOostenOostenBlater" van
rijksche regeerings Lukacs
Lukacs uitlevering
uitleveringverzocht,
verzocht,hem
hembeschuldigend
beschuldigendvan
vanmoord
moord
(hoewel
zich de
de onwaarheid
onwaarheidvan
vandeze
dezeaantijging
aantijgingten
tenvolle
vollebewust)
bewust)noemt
noemthem
hem
(hoewel zich
een der
der grootste
grootstehedendaagsche
hedendaagschephilosophen,
philosophen,zooals
zooalsererslechts
slechtséén
ééninineen
eengenegenegekend hebben.
hebben.
ratie voorkomt, en wij
wij in drie generaties niet gekend
Uitermate zwaar
Lukacsisiseen
eenleerling
leerlingvan
vanGeorg
GeorgSirnmel
SimmeI—
zwaar en
en moeizaam
moeizaam- Lukacs
is de studie van het
het werk
werk van
van dezen
dezen nog
nog slechts
slechts vier
vieren
endertig
dertigjarigen
jarigenphilosoof.
philosoof.
Weinig
gepubliceerd, doch duidelijk
duidelijk teekent
teekent zich
zich reeds
reeds de
de
Weinig heeft hij nog slecht gepubliceerd,
baan waarin zijn gedachten zich
zich verder zullen
zullen bewegen,
bewegen, duidelijk
duidelijk toont
toont hij
hijons
ons
reeds zijn einddoel, waar
Duitschwaar we
we zullen
zullenervaren
ervarenhoe
hoehij
hijtheorethisch
theorethischhet
hetoude
oude Duitschland van Kant en Hegel den
den weg
weg naar
naar een nieuwe
nieuwe tijd
tijd tegemoet
tegemoet voert,
voert.Eerst
Eerst zijn
Dramas"het
onderwer!'), dat
dat hem
hem zoo
zoona
naligt
ligten
enwaarover
waarover hij ons
IISociologiedes
„Sociologie des Dramas"
het onderwerp,
fijne "die
„die Seele
zoo menig diepzinnig
diepzinnig essay
essay schonk,
schonk, het fijne
Seeleund
und die
die Formen",
Formen",thans
thans
dit werkje van nauwlijks
nauwlijks honderdvijftig pagina's: „die
"die Theorie
Theoriedes
desRomans"
Romans",Ik
.Ik
vermag
geen uitvoerig
uitvoerig résumé
résumé van den inhoud
inhoud van
vandit
ditzoo
zoorijk
rijkwerkje
werkje te
vermag hier geen
geven/noch
uit teteoefenen.
oefenen.
geven; noch eenige
eenige kritiek hierop uit
Hoe*streng
enbeheerscht,
beheerscht,hoe
hoegedegen
gedegenvan
vanconceptie
conceptieisisdit
ditwerk.
werk. Na een uitHoestreng en
eenzetting van de structuur der Grieksche cultuur en het
het Christendom,
Christendom, de
detratragedie en
en de groote heldenfiguren
heldenfiguren tracht
tracht hij een typologie
typologievan
vaD den
denroman
roman te
te geven.
geve••
iii
In het tweede
tweede gedeelte
gedeelte van
van het
hetwerkje,
werkje,waar
waar hij
hijeerst
eersthet
hetabstract
abstractidealisme
idealisme in
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Cervantes, Balzac,
Balzac, POlltoppidan
toont, behandelt
behandeltbij
bijJacobsen,
Jacobsen,Gontscharow
Gontschal.'owen
en
Pontoppidan toont,
Flauberts „Education
Flauberts
"Education Sentimentale"
Sentim:entale" om
om dan·
in den
den„Wilhelm
"Wilhelm Meister"
Meister" een
een
dan in
synthese te vinden.
Daarna, in het
het laatste
laatste hoofdstuk,
hoofdstuk, dat
datverre
verreperspectieven
perspectievenopent
opèntenenons
onsreeds
reeds
doet zien,
zien, dat
dathij
hijtottoteen
eenethiek
ethiekzalzalkomen,
komen,streng
strengmisschien
misschienals
alsvan
vanSpinoza,
Spinoza,
behandelt hij Tolstoj
Tolstoj om
om vervolgens
vervolgens na tot
tot Dostojewski
Dostojewski genaderd
genaderd te
te zijn,
zijn, zijn
zijn
werk te besluiten. Het
Het spreekt
spreektvan
vanzelf
zelfdat
daterervoor
voorden
denschrijver
schrijvereen
eenzeer
zeerstellige
stellige
reden moest bestaan juist hier te
te eindigen.
eindigen. Incipit
Incipitvita
vitanuova.
nuova.En
Enwaar
waarhij
hij slechts
slechts
een enkel pagina wijdt
wijdt aan
aan dezen
dezen groote,
groote,volgens
volgenshem
hemeen
eenherder
herdernaar
naarhet
hetnieuwe
nieuwe
hem nader
nadertot
totzijn
zijndoel
doelzal
zalbrengen,
brengen,hoe
hoe
Leven, weten wij reeds hoe Dostojewski hem
hij misschien het boek over
over Dostojewski
Dostojewski zal schrijven waarop
waarop Europa meent
meent te
te
wachten. Bedriegen
Bedriegendeze
deze voorteekenen
voorteekenenniet,
niet,dan
danzal
zalLukacs
Lukacstheorethisch
theorethischdezelfde
dezelfde
weg gaan, die Dostojewski aflegde,
aflegde, zal hij de
de philosophie
philosophie der
derKaramasoffs
Karamasoffsden
den
menschen
brengen.
menschen nader brengen.
Belangrijk, ook
ook voor
voor de
de Dostojewskyappreciatie
Dostojewskyappreciatie in
in ons
ons land,
land,die
dieeen
eenininwezen
wezen
dogmatisch en eenigszins
eenigszins calvinistisch
calvinistisch karakter
karaktergaat
gaatvertoonen,
vertoonen, leek
leek het
hetme
mehier
hier
deze passage in zijn geheel te citeeren: "Der
„Der Roman
Roman ist
ist die
die Form
Form der
der Epoche
Epoche der
der
Vollendeten Sündhaftigkeit,
Siindhaftigkeit, nach
nach Fichtes Worten,
Vollendeten
Worten, und
undmusz
muszdie
dieherrschende
herrschende
"Form
bleiben, solange
solange die
die Welt unter
unter der
derHerrschaft
Herrschaftdieser
die·serGestirne
Gestirnesteht.
steht.Bei
Bei
„Form bleiben,
„Tolstoi waren
"Tolstoi
waren Ahnungen
Ahnungen eines Durchbruchs
Durchbruchsin
ineine
eineneue
neueWeltsprache
Weltsprache sichtbar:
sichtbar:
„sie sind aber polemisch,
"sie
polemisch, sehnsuchtsvoll
sehnsuchtsvoll und
und abstract
abstractgeblieben.
geblieben.
„Erst in
"Erst
in den
den Werken
WerkenDostojewskys
Dostojewskys wird
wird diese
diese neue
neue Welt,
Welt, fern
fem von
vonjedem
jedem
„Kampf gegen
"Kampf
gegen das
das Bestehende,
Bestehende, als
als einfach
einfach geschaute
geschaute Wirklichkeit
Wirklichkeitabgezeichnet.
abgezeichnet.
"Darum
steht er
er und
undsteht
stehtseine
seineForm
Formauszerhalb
auszerhalbvon
'/ondiesen
diesenBetrachtungen:
Betrachtungen:
„Darum steht
"Dostojewsky
hat keine
keineRomane
Romane geschrieben,
geschrieben, und
und die
die Gestaltende
Gestaltende Gesinnung,
Gesinnung,
„Dostojewsky hat
"die
seinenWerken
Wer kensich
sichbar
barwird,
wird,hat
hatweder
wederbejahend
bejahendnoch
nochverneinend
verneinendetwas
etwas
,die ininseinen
„mit der
des neunzehnten
jahrhunderts und
"mit
der europaischen
europaischen Romantik
Romantik des
neunzehnten Jahrhunderts
und mit
mitden
den
"mannigfaltigen,
Reaktionen gegen
gegen sie zu tun.
tun. Er
Ergeh6rt
gehört
„rnannigfaltigen, ebenfalls romantischen Reaktionen
"der
neuen Welt an. Ob
Ob er
er bereits
bereits der
der Homer
Homer oder
aderder
derDante
Dantedieser
dieserWelt
Weltist
ist
„der neuen
i,oder
blosz die Gesange
Gesange liefert,
liefert, die
die spdtere
spätere Dichter,
Dichter, zusammen
zusammen mit
mit anderen
anderen
„oder blosz
"Vorlaufern,
zur groszen
groszen Einheit
Einheitverslechten
verslechten werden,
werden, ob
ober
ernur
nurein
ein Anfang,
Anfang, oder
oder
„Vorlaufern, zur
„schon eine Erfiillung
"schon
Erfüllung ist: das
das kann
kann nur
nurdie
dieFormanalyse
Formanalyseseiner
seinerWerken
Werkenaufauf"zeigen.
Und es
es kann
kann erst
erstdann
dannAufgabe
Aufgabeeiner
einergeschichtsphilosophischen
gescltichtsphilosophischenZeiten
Zeiten
„zeigen. Und
in Begriffe
Begriffe sind, den stand der
der
"deuterei
sein, auszusprechen,
auszusprechen, ob
ob wir
wir wirklich
wirklich in
„deuterei sein,
"vollendeten
erst blosze
blosze Hoffnungen
Hoffnungen die
die
„vollen.detenSündhaftigkeit
Siindhaftigkeit zu
zu verlassen,
verlassen, oder
oder ob erst
"Ankunft
desNeuen
Neuenverkiindigen;
verkündigen;Anreichen
Anreicheneines
einesKommenden,
Kommenden,das
dasnoch
nochso
so
„Ankunft des
"schwach
blosz Seienden
Seienden wann
wann
„schwach ist,
ist, dasz
dasz er von der unfruchtbaren Macht der blosz
"immer
erdruckt werden
werden kann.
kann.
„immer spielend erdriickt

Men heeft beweerd dat Bahr oud begon te worden.
worden. Deze
Deze beide
beide boeken zijn er
echter om van zijn eeuwige jeugd te getuigen. Weer als in zijn vorige dagboek en
Bahr's aanhoudend
enthusiasme en de altijd
essayistische werken bewonderen
bewonderen we Bahr's
aanhoudend enthusiasme
nog
even groote belangstelling van dezen auteur, die nu, na een
een cultuurontwiknog even
keling van bijna veertig jaar
jaar van
vanzoo
zoo nabij te hebben meegemaakt, nog steeds
openstaat voor elke nieuwe gedachte. Steeds
Steeds weer
weer ontdekt hij waardevolle philophilo-
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enkunstenaars
kunstenaars en
enhet
hetisishem
hemeen
eenvreugde
vreugdeze
zeininteteleiden,
leiden,hun
hunwijsheid
wijsheid
sophen en
te erkennen.
erkennen.
te
Hoebeminlijk
beminlijkisisBahr
Bahrin
indit
ditwerk,
werk,naif
naifen
engeraffineerd
geraffineerdtevens,
tevens,zonder
zonderook
ookmaar
maar
Hoe
oftot
tot eenige
eenigedogmatiek
dogmatiektetevervallen.
vervallen.
een moment
moment te
teverstarren
verstarren of
een
Ook in dit
dit werk
werkleeft
leeftweer
weerdedeWeensche
Weenscheatmosfeer
atmosfeerdie
diewe
weininSchnitzler,
Schnitzler,Salten
Salten
Ook
zoovele anderen
anderen bewonderend
bewonderend mochten
mochten erkennen,
erkennen, die
die ook
ookzoo
zoogoddelijkgoddelijken zoovele
leeft in
inden
denlevenskunstenaar
levenskunstenaar Altenberg.
Altenberg.
vluchtig leeft
Even soms
soms heeft
heeftBahr
Bahr gelijkenis
gelijkenis net
met hem,
hem, isisook
ookzijn
zijnwijsheid
wijsheidluchtig
luchtigenenijIijlals
als
Tai Po
Po of
ofeen
een uitspraak
uitspraak van Lao Tsz.
Tsz. Hoe
Hoeecht
echtvoelen
voelenwe
weinin
een gedicht van Li Tai
gaat.Leven
Levenininzijn
zijnmeest
meestsubtiele
subtieleuitingen.
uitingen.Overal
Overal
dit werk dat het om het Leven pat.
grijpt zijn
zijn aandacht:
aandacht: de
de politieke
politieke toestand
toestand in
inOostenrijk,
Oostenrijk, Masaryk
Masaryk en
en de
de
heen grijpt
Tsecho-Slowakijsche
Tsecho-Slowakijsche republiek,
republiek, de Clartébeweging
Clartébeweging en
enEinsteins
Einsteinsrelativiteitsrelativiteitsalles schrijft
schrijft hij
hij met
met éénzelfde
éénzelfde charme.
charme.
theorie, over alles
En zoo
zoo een
een arbeid
arbeid als
als b.
b. v.
v. van
van Georg
GeorgBrandes
Brandes van
van dieper
dieper en
en breeder
breeder cultuurcultuurhistorisch belang
belang moge
mogezijn,
zijn,zoo
zoozullen
zullentoch
tochook
ookdeze
dezeboeken
boekenvoor
voorde
detoekomst
toekomst
van rijke
rijke documentatie
documentatieblijven.
blijven.
werken van
NICO ROST.

„WILLEM
"WILLEM I,I,PRINS
PRINSVAN
VAN ORANJE,”
ORANJE," door prof.
prof. dr.

P. J. Blok.
Blok. Twee deelen, geïllustreerd
geïllustreerd onder
onder
toezicht van
van mr. N. Beets,
Beets, onderdirecteur
onderdirecteur
TeAmsterdam,
Amsterdam,
Prentenkabinet., Te
van 'ss Rijks Prentenkabinet
bij J. M. Meulenhoff,
Meul.enhoff, 1919.
1919.
t

Robert Fruin
Fruin heeft in eenige studies
studies van grooteren
grooteren of kleineren
kleineren omvang
omvang den tijd
Robert
de Leidwaarin Willem de Zwijger zijn
zijn rol speelde;
speelde; zijn opvolger op de
behandeld, waarin
het voor ons liggend werk, dat deel uitsche katheder, prof. Blok, behandelt in het
maakt van de
de „Nederlandsche
"Nederlandsche Historische
Historische Bibliotheek,"
Bibliotheek," 11)) het leven
leven van
van den
den
prins, als middelpunt der wereld, waarin hij leefde.
lectuur van
van deze
deze breed
breedopgevatte
opgevattebiografie
biografieisis mij meegevallen. Prof.
Prof. Blok
De lectuur
kenner en
en verwerker
verwerker van
van de
de bronnen onzer politiek gewas bekend als bekwaam kenner
schrijver van
van de
de beruchte
beruchte voorrede
voorrede op het vijfde
vijfde deel
schiedenis, maar ook als de schrijver
Volk," waarin
waarin hij de hedendaagsche
hedendaagsc11c
"Geschiedenis van het Nederlandsche Volk,"
zijner „Geschiedenis
kwalificeert als
als een mode, gelijk
belangstelling in de economische geschiedenis kwalificeert
belangstelling
andere modes van tijdelijken aard. Het heeft toen niemand verbaasd, dat een gemet een
een zoo
zoo pruikerige
pruikerige opvatting
opvatting van
van zijn eigen vak, nu juist
juist geen
geen
leerde, behept met
boeienden verhaaltrant
verhaaltrant bezat, en ik dacht niet anders of het zou ook met „Willem
"WiIlem
„Geschiedenis": respectabel,
eerste zeven deelen der "Geschiedenis":
van Oranje" zijn als met de eerste
(Het achtste is alleen maar vervelend). Doch ziet!
.ziet! ik moet dankmaar vervelend. (Het
gaf, niet nabaar erkennen, dat prof.
prof. Blok een boeiend en meespelend verhaal gaf,
tuurlijk
maar wel voor dengene, die in deze dingen
tuurlij k voor den smaak van een ieder, maar
smaak heeft.
Met groote vrijmoedigheid -— Fruin
schijnt zooiets nog niet gedurfd te hebben 2)
Fruin schijnt
- wordt, onder toelichting van zeer leerzame port'retten,
poreretten, de jolige en overmoedige
De residentie der Nejeugd van
het Brusselsche hof geschilderd. De
van den prins aan het
derlanden was toen eenigermate wat Parijs
Parijs bezig
bezig was te worden: middelpunt der
schulden, en
galante wereld. De hooge
hooge Bourgondische adel leefde er van zijn schulden,
militaire of diplomatieke
verliet het nu en
en dan
danvoor
voorkorteren
karterenof
oflangeren
langeren tijd, om milit"ire
„prille prins," zooals
functies van Europeesch belang
gaan nemen. De "prille
belang waar
waar te gaan
Multatuli zou zeggen,
zeggen, op
wiens schouder Karel V
V bij zijn abdicatie leunde, was
op wiens
toen even overgekomen uit zijn
zijn oppercommando over des keizer strijdkrachten
in Frankrijk. Het jonge mensch was 22
22 jaar. De graaf van Egmond, die weldra de
Fransehen
Franschen bij Grevelingen zou verslaan, was 33. Zulke hooggeboren heeren zagen
in een boer een bron van particuliere, en in een
een pQorter
p9orter een van staatsinkomsten,
slaatje uit
en
en beschouwden
beschouwden de dreigende onlusten als een fijn zaakje, waar ze een slaatje
vroolij kste.
en dus de vroolijkste.
konden slaan.
Willem was
slaan. Prins
Prins Willem
was de verst vooruitziende en
in de
Want ook hij -— hij
- zag
zag in
zijn godsdienstige
godsdienstigeonverschilligheid
onverschilligheid
hij vooral,
vooral, met zijn
onlusten slechts verzet tegen het Spaansche
geen flauw vermoeden
Spaansche absolutisme; geen
I)
Brugmans
van pr0f.
prof. Dr.
Dr. H.
H. Bru.gmans
Onder leiding van
1) Onder
2) Vgl.
2)
G. C.
bij Thieme,
Thieme. 1918.
1918.
Historische Studiën.
Studiën, hij
Vgl. W.
en Historische
Bijvan.ck, Literarische
Literarische en
W. G.
C. Bijvanck.
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had hij, dat het met
met die
die „Lutherij"
"Lutherij"om
omiets
ietsernstigs
ernstigsging.
ging.De
DeCalvinisten?
Calvinisten?daar
daar
liet niemand
niemand zich mee
mee in,
in, dat
dat was
was zooiets
zooiets als
als het
het Leger
Legerdes
desHeils.
HeiIs.
Lang
Lang duurden
duurden voor
voor den
den prins
prinsde
dedertien
dertienjaren
jarentusschen
tusschen'55
'55en
en'68,
'68,dedejaren
jarenvan
van
hoopvolle antikoninklijke
antikoninklijke
aanzienlijk en
eninvloedrijk
invloedrijk edelmanschap,
edelmanschap, van
van sluwe
sluwe en hoopvolle
diplomatie. In
onze boekjes
boekjes zijn
zijn ze
zeslechts
slechtseen
eenvoorspel,
voorspel,inindedeherinnering
herinnering
diplomatie.
In onze
niet zoo
il;OO heel
heel veel
veelkorter
korter geduurd
geduurd hebben
hebben dan
dan de
de
van prins Willem kunnen ze niet
enhard
hard was
was de
deontgoocheling
ontgoocheling
uitwijken tot zijn
zijn dood.
dood. Bitter
Bitter en
zestien van zijn uitwijken
later, toen het
k spel" begon,
het „vroolij
"vroolijk
begon, toen
toenhij
hijprobeerde,
probeerde,met
metzijn
zijnhoogadelijke
hoogadelijke
middelen;: met geld, aanhang en diplomatie, de wèl
wèl gediende
gediendekoningsmacht
koningsmachttetebebemiddelen;
strijden. Karakterloos
Karakterloos en laf bleek het
het leutige
leutigevolk
volkder
derZuidelijke
ZuidelijkeNederlanden,
Nederlanden,
en Hollandsch
Hollandschgepeupel
gepeupelmet
metzijn
zijn
maar wonderlijk
wonderlijk ernstig
ernstig en sterk het Zeeuwsch en
gemeen Calvinistisch
Calvinistisch geloof. Het is
is zeker
zeker bij
bij hem
hem geen
geenfrase
frase tetezeggen,
zeggen,dat
dathij
hij
door den tegenspoed
tegenspoedgelouterd
gelouterdwerd.
werd.„Calves
"CalvusetetCalvinista,"
Calvinista,"kaal
kaalen
enCalvinistisch
Calvinistisch
is hij
hij tegelijk
tegelijk geworden, maar
maar het heeft hem dan ook doen
doen loskomen
loskomen als
als een
een fifiguur, —
- Bloks
Bloks werk
werk documenteert
documenteert het -- die
diezijn
zijneereplaats
eereplaatsininde
deherinnering
herinnering
volkomen verdient, al
al hoort
hoort hij,
hij, wat
wat zijn
zijngemoedsleven
gemoedslevenbetreft,
betreft,niet
nietthuis
thuisin
inhet
het
Gereformeerd Pantheon.
Pantheon.
Leidsche hoogleeraar,
hoogleeraar, met
met zijn
zijn nog
nog altijd
altijd durende
durende onverschilligheid
onverschilligheidvoor
voor
Of de Leidsche
economischleven,
leven,achter
achtermenschen
menschenen
endingen
dingenwel
welaltijd
altijdde
delagere
lageremotieven
motieven
het economisch
gezocht heeft,
heeft, die
die de
dewereld
wereldnu
nueenmaal
eenmaaldrijven,
drijven,betwijfel
betwijfelik,
ik,alalkan
kanikikzezeook,
ook,bij
bij
het documentenmateriaal,
documentenmateriaal, niet
niet aanwijzen.
aanwijzen. Maar
Maar
gebrek aan vertrouwdheid met het
een blijvend
blijvend standbeeld
standbeeldvoor
voorprins
prinsWillem
Willemden
denEerste
Eersteheeft
heefthij
hijwerkelijk
werkelij kopgericht.
opgericht.
DR. F.
F.H.H.FISCHER.
FISCHER.
,,Sonnetten". P.
P. C.C.BOUTENS,
BOUTENS, "Sonnetten".
P. N.
N. van

Kampen &
Kampen
&: Zonen,
Zonen, Amsterdam,
Amsterdam, 1920.
I 92,°'

Het schijnt moeilijk
moeilijk nog
nogiets
ietsnieuws
nieuwsteteschrijven
schrijvenover
overBoutens'
Boutens'poëzie
poëzie;
maar
; maar
ik geloof
geloof toch,
toch,dat
datikikiets
jetskan
kanten
tenbeste
bestegeven,
geven,dat,
dat,voor
voorzoover
zooverik
ikweet,
weet,nog
nog
nooit door eenig criticus is te boek
boek gesteld;
namelijk dat
deze poëzie
poëzie niet
niet
gesteld ; namelijk
dat ik
ik deze
altijd
ook alweer
alweer:: voor mij ---""
altijd naar
naar haar
haarfeitelijken
feitelijkeninhoud
inhoudbegrijp,
begrijp,hetgeen
hetgeen--- ook
een bezwaar
bezwaar isis om
Het is
is ongetwijfeld
ongetwijfeld pijnlijk
pijnlijk teteverklaren,
verklaren,
om te
ze mee te voelen. Het
dat men iets
iets niet
niet begrijpt,
begrijpt,wat
watalle
alleandere
anderebeoordeelaars
beoordeelaarsnooit
nooitverklaarden
verklaardenniet
niet
te begrijpen;
begrijpen; het
pijnlijke wordt
wordt gelukkig
gelukkig eenigszins
eenigszins getemperd
getemperd door
door de
de ererhet pijnlijke
varing,
mondelinge mededeeling
mededeeling dergelijke
dergelijke non-liquet's
non-Iiquet's mij
mij
varing, dat
dat althans
althans in mondelinge
meer dan
dan eens hebben bereikt.
bereikt.
Laat ik mezelf
66k,zelfs
zelfs
mezelf niet al te ver weggooien;
weggooien; er zijn er onder deze sonnetten
sonnetten 66k,
vele, die mij
mij wèl duidelijk
waarvan ik
de subtiel
subtielververduidelijk zijn
zijn ---- gelukkig!
gelukkig !- -- en waarvan
ik de
woorde
En ik
iktrof
trofmenige
menigewoordvondst,
woordvondst,waarover
waarover ik
ikals
als
woorde senzatie
senzatie kan
kan volgen.
volgen. En
een
kostelijk „blinkeding"
"blinkeding" in vroeger
vroeger jaren
jaren zeer
zeer verrukt
verrukt zou
zouzijn
zijngeweest.
geweest.
een kostelijk
Maar
vond ik
ikinindit
ditwerk
werkvan
vaneen
eengeest
geestvoor
voorwien,
wien,naar
naar voorleden
voorleden trant,
trant,.
Maar nergens vond
zelfcultuur en
en.zelfcultus
deze sierlijke
sierlijke nadrukkenadrukkeéén zijn,
zijn, nergens
nergens vond
vond ik
ik in deze
.zelfcultus één
lijkheden
senzaties, dat
dat dood-eenvoudige,
dood-eenvoudige,dat
dattegenwoordig
tegenwoordig alleen
alleen
lij kheden over
over eigen
eigen senzaties,
heeft;
endat
datmij
mijde
degroote
grootedichters
dichtersuit
uitalle
alleeeuwen
eeuwendierbaar
dierbaar
waarde
mij heeft
waarde voor mij
; en
maakt,
makkelijke en de moeilijke;
moeilijke; dit
dit namelijk:
namelijk: het
het zelfvergeten-zijn
zelfvergeten-zijn door
door
maakt, de makkelijke
de
gevoel. Dat
Dat isiseen
eenzielstoestand
zielstoestand die
dieverfijnd
verfijndnoteeren
noteeren
de grootheid
grootheid van
van een
een gevoel.
van
senzaties niet
uitsluit, maar
maar wèl uitsluit,
uitsluit, dat
dat de
detastende
tastendeen
entreffende
treffende
van senzaties
niet uitsluit,
-
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woorden en
en rhythmen
woorden
rhythmen ooit een
een dandieus
dandieus bij-accent
bij-accent hebben.
hebben.Een
Eentoestand,
toestand,
waarbijvooral
vooralmomenten
momentenvan
vanonbeholpenheid
onbeholpenheidzich
zichnaakt
naakten
en schamel
schamel en
en verwaarbij
verteederend toonen,
toonen, maar
maar waarbij
waarbij nimmer
nimmer gevoe:s-lacunes
gevoeis-Iacunesworden
wordenaangevuld
aangevuld met
met
een
parmantig air;
air dat
dat op
opden
denonverhoopt
onverhoopt niet-geïmponeerde
niet-geïmponeerde een
een
een parmantig
air; een
een air
ongemeen
armzaligen
indruk maakt. J. L. WALCH
ongemeen
armzaligen
indruk maakt.
J. L. W ALCH

VLAAMSCHE
BIBLIOTHEEK., Uitgave
Uitgave Mpij.
Mpij.
VLAAMSCHE BIBLIOTHEEK
Goede en
en Goedkoope
Goedkoope Lectuur.
Lectuur. Amsterdam.
Amsterdam.
Ernest Claes. DE
DE WITTE.
WITTE. met
met 12
12 penteekeningen, van J. Leonard.
Leonard. 1920.
1920.
Van een
een anderen
anderenLeonhard
Leonhardbestaat
bestaaterereen
eenboekje
boekjeover
overAmsterdamsche
Amsterdamscheschool.schooiertjes
Dit nu
nu van
van Ernest
Ernest Claes
Claes
ertjes en
en hun onstuimige, wisselende, wreede leventjes. Dit
is iets dergelijks
dergelijks in
in het
hetVlaamsche
Vlaamschegenre:
genre:een
eenbijzonder
bijzonderfleurig
fleurigverhaal
verhaalvan
vanjonjongensschelmstreken
•••• niet zonder
zonder ietwat
ietwatbitteren
bitterennasmaak
nasmaakvan
vanverwaarloozing
verwaarloozing
gensschelmstreken....
en eenzaamheid,
Maar hier is men
men wel
wel
eenzaamheid, juist gelijk
gelijk bij
bij dat
dat Amsterdamsch
Amsterdamsch geval. Maar
zeker, dat de schrijver
schrijver dit
dit ganschelijk
ganschelijk niet
nietbedoelt,
bedoelt,maar
maarhet
hetoverdadige,
overdadige,vrijgevrijgevochten
natuurleven van zijn
zijn jong
jong menschdiertje
menschdiertje eigenlijk
eigenlijk volmaakt
volmaakt in
in orde
orde
vochten natuurleven
vindt. Het
Het comische
cornische daarin
daarin zijn
zijn dan
dan de
de voortdurende
voortdurende ontmoetingen
ontmoetingen met
met het
het
stelselmatig
"gestelde machten"
machten" en
enordelijke
ordelijkeinzettingen,
inzettingen,als
als
stelselmatig ingrijpen
ingrijpen van
van de „gestelde
daar zijn ouders,
ouders, meesters, kerkelijke
daar
kerkelijke autoriteiten.
autoriteiten. Wat
Watdoor
doordie
diehoogere
hoogerecultuurcultuurorganen in zoo'n absoluut
absoluut ongeestlijk
ongeestlijk jongenshoofd
jongenshoofd uitgewerkt
uitgewerkt wordt,
wordt, hoe
hoehet
het
organen
hen begrijpt,
begrijpt, zich hun
hun aanpast
aanpast of
of hen
hen aan
aan zich
zich aanpast,
aanpast, vormt
vormt een
een serie
serie van
van de
de
dien tengevolge
tengevolge zoo'n
zoo'nvolkskind
volkskind
malste
qui-proquo's en ongelegenheden.
ongelegenheden. Dat dien
malste qui-proquo's
vrijwel durend
durend mishandeld
mishandeld wordt
wordt en
en als
als een
een vrijbuiter
vrijbuiter leven moet, dat die „cul"cultuurmachten" blijkbaar het abc van een kinderziel
kinderziel miskennen
miskennenof
ofniet
nietachten,
achten,dat
dat
zijn altemaal zaken,
zaken, die
dieuit
uithet
hetverhaal
verhaalterstond
terstondnaar
naarvoren
vorenspringen,
springen,maar
maardie
dieden
den
schrijver, in zijn pleizier om het dollevende
dollevende en
en oerechte
oerechte van
van zoo'n
zoo'n wildejongenswildejongensbestaan, niksniemendal
niksniemendal kunnen
hem alleen
alleen aan,
aan, of
ofdie
die
bestaan,
kunn enschelen.
schelen.Het
Het gaat
gaat hem
Sichemsche rekel
rekel voor onze oogen duidelijk opstaat,
van diens
diens
opstaat, of
of hij
hij de odyssee van
kleurrijk en
en suggestief
suggestiefgenoeg
genoegverteld
verteldheeft
heeftenen
wijhet
hetvolle
volleVlaamsche
Vlaamsche
jeugd kleurrijk
wij
zomerleven
•.•• En
gezegd worden,
worden, dat
dat dit
dit
zomerleven er
er voldoende
voldoendein
inwaardeeren
waardeeren....
EnTt't moet
moet gezegd
alles niet
wenschen laat
laat en
en dit
ditdolle
dolleverhaal
verhaaleen
eenwaardig
waardigstaal
staalVlaamsche
Vlaamsche
alles
niet te wenschen
De penteekeningen
penteekeningenvan
vanLeonard
Leonardkan
kanikikniet
nieterg
ergwaardeeren...
waardeeren •••
lectuur oplevert. De
C.
F. C.

Bittere Kelk,
Kelk, door
AGNES MAAS-VAN
MAAs-VANDER
DER
De Bittere
door AGNES
MOER. - E.E.Querido,
Querido,Amsterdam,
Amsterdam, 1920.
1920.
MOER.
Dit isiswel
weleen
eenzacht
zachthistorietje
historietjevan
van een
een bultje,
bultje, dat
dat daarom
daarom toch
toch niet
niet zonder
zonder
Dit
zich verdrinkt,
verdrinkt, als
als Ophelia.
Ophelia. Zij
Zij was
was alaldrie
drie en
enveertig,
veertig,toen
toen
liefde leven wou
wou en zich
haar groote
groote passie
passie haar
haar overviel
overviel voor
voor den
den jongen
jongen knappen
knappen, Hagenaar,
Hagenaar, die
die
deze, haar
de mobilisatie
mobilisatie bij
bij haar
haar vader
vader inge
ingekwartierd
jaren, en
en
vanwege de
kwartierd lag.
lag. Nog eenige jaren,
zij zou
zou deze
deze bezwaren
bezwaren te
te boven
boven geweest
geweest zijn
zijn enenrustig
rustigverder
verderhaar
haarouden
ouden
zij
vader en haar
haar jonge
oude dametjes
dametjes
vader
jonge bloemen
bloemen verzorgd
verzorgd hebben.
hebben. Er
Er zijn
zijn van
van die
die oude
- niet eens
eens mismaakte
mismaakte —
- die
die hun
hun gansche
gansche leven
leven nooit
nooit anders
anders doen,
doen, noch
noch bebegeeren te doen.
doen.
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dame.tje begeerde
begeerde het
het dan
danwèl.
wèl en 't'twas
waseen
eencataal
Cataa!toeval,
toeval,waaraan
waaraan
Maar dit dametje
behoefde te hebben.
hebben. Ook
Ook is
is 't wel een beetje
beetje pijnlijk
pijnlijk en
en zielig,
zielig,
niemand schuld behoefde
dat zij,
ûj, na
na43
43 jaar
jaardit
ditleed
leedder
dermismaaktheid
mismaaktheiden
eneenzaamheid
eenzaamheidgedragen
gedragente
te hebben,
hebben,
dezen laten
latenstrijd
strijdnog
nogbezweek.
bezweek.Het
Hetdoet
doetalleen
alleenwat
watcasueel
casueelaan
aanen
enzoo
zoo erg,
in dezen
Wie
van een notoire
notoire ergheid:
ergheid :een
eenmismaakt
mismaaktvrouwtje
vrouwtjedat
dathopeloos
hopeloosliefheeft!
liefheeft....Wie
op haar,
haar, overigens
overigensreeds
reeds
zou daarvoor geen
geen meelij
meelijvoelen
voelenen
en geen
geen traan
traan plengen op
zoo natte, graf?
graf?
tegen dit
dit boekje
boekje heb:
heb : dat 't'tdroevige
is 't juist wat ik tegen
droevige reeds
reeds zoo
zoo
Maar dat is
van te voren
voren vast
vast stond
stond en
en de
de schrijfster
schrijfstererer haast
haast niets
niets bij
bij behoefde
behoefde tetedoen
doen
dan het
Datdoet
doetzij
zijdan
danook,
ook,eenvoudig
eenvoudig en
enhier
hier
het sober
soberen
eningetogen
ingetogenvertellen.
vertellen. Dat
zonder fijnheid
fijnheid van
van zegging
zegging en beelding.
bedding. Of zij ons de figuur
figuur van
van
en daar niet zonder
het bultje
zoo
bultje overtuigend
overtuigend waar
waar maakt,
maakt,zou
zouikikniet
niet
zoodadelijk
dadelijkkunnen
kunnenzeggen.
zeggen.
Er is
is evenwel
evenwel nergens een bepaalde
bepaalde wanklank aan te
te wijzen.
wijzen. En
En dit
ditzelfde
zelfdekan
kan
kindvrouwtje aà la
la Dora
DoraCopperfield.
Copperfieid.
men getuigen
getuigen van
van den
den jongen man en zijn kindvrouwtje
ûjtoch
tochook
ookniet
nietnawijsbaar
nawijsbaar mismiszij niet
nietgeheel
geheelwaar
waarzijn
zijngemaak
gemaakt,
zijnzij
Zoo zij
t„ zijn
teekend. En
En er
er zijn
zijn lieve
lieve natuurnatuur- en stemmingsmomenten
stemmingsmomenten.....Vergeleken
Vergeleken bij
bij
teekend.
vroeger boekje
grooten vooruitgang
vooruitgang tete
een vroeger
boekje van
van Agnes
Agnes Maas,
Maas, geeft
geeft dit
dit wel
wel een
een grooten
toewijding, zonder pretentie,
pretentie, zonder
zonder
zien. Het is geschreven
geschreven met
met overtuiging
overtuiging en
en toewijding,
lijkt toch
toch haar
haar eigen.
eigen.
mooi doen,
mooi
doen, zonder
zonder nadoen.
nadoen. Al
Alisis 't't dan
dan ook
ook niet
niet sterk, 't't lijkt
F. C.
F.C.
Percival, door MARIE KOEMEN.
KOEIsIEN. - Mpij voor
Parcival,
- Amsterdam,
Amsterdam, 192o.
1920.
g. en g. lectuur. —

Als
het pleizierig
pleiûerig vinden,
vinden,dat
datMarie
MarieKoenen
Koenendit
ditboek
boek
Als ik
ik katholiek
katholiek was,
was, zou ik het
den Heiligen
Heiligen Graal.
Graal. Het
Het lijkt
lij/,{t 't'tbeste,
beste, dat
dat
geschreven
Parcival en
geschreven heeft
heeft over
over Parcival
en den
katholiek geloof en katholieke
katholieke kunst
kunstte
te bieden
biedenhebben,
hebben,dit
ditdiepe
diepeen
enverlangende,
verlangende.
smartvolle en troostrijke uit een imaginaire wereld. Uit
Uitde
de verte
verte van
van de
de tijden,
tijden, uit
uit
een innigheid
innigheid van
van gemeen-voelen
gemeen-voelen en
en een
een sterke
sterkeonvertroebeld
onvertroebeldnaïeve
naïeveverbeelding
verbeelding
werd dit wonderverhaal
wonderverhaal geboren,
de bekoring
bekoringvan
vanvaag
vaagbewuste
bewustewereld
wereldgeboren, dat
dat de
diepten uit ons aller kindsheid bewaart. Dat
Dat doen
doen al die sagen trouwens:
trouwens: die
dievan
van
Enikikgeloof,
geloof,
Lohengrin, van Tannhåuser,
Tannhäuser, van
.....En
van Genoveva,
Genoveva,van
vandedeNibelungen
Nibelungen
dat Marie Koenen den
den geest
geest van deze verhalen, hun
hun twijfeilooze
twijfellooze vroomheid,
vroomheid, hun
hun
verbeelding,
begrepen heeft,
heeft,
verbeelding, die over alle reëele beletselen zegeviert, wel goed begrepen
den zoeten
zoeten
waar
waar zij,
zij, tenminste
tenminste voor
voor mijn
mijn gevoel,
gevoel, de
de zwoele
zwoele droomerigheid
droomerigheid en
en den
weemoed
Het bezwaaar
bezwaaar in
in
weemoed wist
wisttete benaderen,
benaderen, die deze heldenwereld eigen zijn. Het
zulke romantische sferen van deugd en moed
vroomheid is,
is, dat
datde
degevoelens
gevoelens
moed en vroomheid
gemeengevoelens
het lijden
lijden nooit
nooit het
hetpersoonlijk
persoonlijk accent
accent verkrijgt,
verkrijgt,
gerneengevoelenszijn
zijn en
en b.v. het
dat wij, individualistische onroornschen,
onroomscnen, behoeven om het
het mee
mee te
te voelen.
voelen. Niets
Niets
heeft hier
hier wel
wel beschouwd
beschouwd een eigen stem, en dat
dat isis tegelijk
tegelijk de
de bekoring
bekoringen
ende
de
De vroomheid,
vroomheid, het
het geloof
geloof in
in deugd
deugden
enliefde,
liefde,schijnen
schijnen
zwakheid
geval. De
zwakheid van dit geval.
er vaster, stelliger
reensch uit
uit de
de algemeene
algemeene sfeer
sfeer
stelliger door
door te
te worden,
worden, maar waar de neensch
in zich zelve
zelve terugtreedt om 't't eigen
eigen lot
lot te
te lijden,
lijden,daar
daarschiet
schietde
degevoelsrnacht
gevoelsrnacht
te kort
kort en
en missen
missenwij
wij dus
duseen
eentegenwicht.
tegenwicht.Tot
Totschå
schavan
vanden
denalgemeenen
algemeenen indruk.
indruk.
F. C.
F.C.

DE DROOMER.
DROOM ER.I)I)
HET
OUDE HUISJE
HUISJB
HET OUDE

Na de grijze
grijze troosteloosheid
troosteloosheid van den
den Zondag
Zondag met
met zijn
zijnkerkelijke
kerkelijke
diensten die geen einde kennen
kennen en
en de
de eentonige
eentonige bezoeken
bezoeken van
van paspastoors of
of eenzame, oude heeren isishet
hetaltijd
altijdaangenaam
aangenaamvoor
voorMichiel
Michiel
zich 's maandagsmorgens
maandagsmorgens weerom
weerom alleen
alleen te
te voelen
voelen binnen
binnen de
de beloken
beloken
stilte van het kleine
kleine laaggezolderde
laaggezolderde kantoor bij
bij het
hetvertrouwde
vertrouwdewerk
wer k
van alle dagen....
dagen ....
wasvader
vaderweggegaan.
weggegaan.
Zooeven,
ingekomen brieven,
brieven,was
Zooeven, na inzage der ingekomen
Door het dunne
dunne groen
groen van
van' de
de geraniums
geraniums op
op den
denvensterrichel
vensterrichel zag
zag
Michiel
gebogen gestalte
gestalte traagzaam
traagzaam de
de koer
koer overwandelen
overwandelen en
en
Michiel zijn gebogen
binnenheur
heur
verdwijnen in het blauwe poortje der fabriek die ginder binnen
gekalkte
lag te
te ronken
ronken en
en te
te snorren.
snorren.
gekalkte muren
muren lag
Te weten
weten dat
dat hij
hij den
denheelen
heelenmorgen
morgen alleen
alleen zou
zougelaten
gelaten worden
worden
wekte reeds een losse
daarbij kwam
kwam dan
dan nog
nog het
het
losse zoete
zoete stemming
stemming en daarbij
zonnige
een blanke
blanke
zonnige voorjaarsweer
voorjaarsweerdat
dat den
den jongen
jongen dag omhing met een
om dadelijk
dadelijk zijn
zijn ziel naar buiten te
te laten.
laten.
blijdschap om
Hoe kleurig en frisch waren de daken en de bottende boomen,
boomen. opopgetrokken in de
de zilveren
zilveren lentezon,
lentezon, en
en de
de vaste,
vaste, gele
gele wolkjes die er het
spel hunner perlemoeren
perlemoeren schaduwen
schaduwen over
over heen
heensleepten!
sleepten!
Michiellei
opzij en
en kinderlijk
kinderlijk ververMichiel lei zijn
zijn pen neer, schoof het boek opzij
heugd
wandelden zijn
eene ding naar het
het andere.
andere. 't
heugd wandelden
zijn oogen
oogen van
van het
het eene
Leek hem allemaal
allemaal zoo jong en heerlijk
heerlijk alsof
alsof hij
hijhet
het voor
voor den
deneersten
eersten
keer zag!
zagl
Hij volgde het vinnige spel van een vechtende
klad musschen
musschenop
opde
de
vechtende klad
vol behagen
behagen de
de
bleeke
kasseitjes vóór
venster, aanschouwde
aanschouwde vol
bleeke kasseitjes
vóór het venster,
warme kleuren van het
het oude,
oude, bemoste
bemostepannenafdak
pannenafdakwaaronder
waarondertwee
twee
keekdroomend
naar de
de
zagers aan 't werk waren over een boomstam, keek
droomend naar
witte wolkjes
wolkjes die
machinepijpje der
der fabriek
fabriek sprongen
sprongen
die ginder
ginder uit het machinepijpje
en malkander
malkander op
luisterde dan
dan
op het pluimenwindeken
pluimenwindeken naliepen,
naliepen, of luisterde
I)
Tweede boek
boek van
van een
een roman.
roman.
1 ) Tweede
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weer naar
het plezant
plezantlatijn
latijnvan
van den
den spreeuwenzwerm
in den
weer
naar het
spreeuwenzwerm in
den top
top
van den geel-bebotten lindeboom.
lindeboom.
„Wat hebben
I1Wat
hebben ze veel
veel te
te vertellen
vertellen vandaag!"
vandaag!" peinsde
peinsde hij
hij en
en zijn
zijn
ooren
naar hun
een keer
keer
ooren bleven luisterend naar
hun dispuut, totdat ze al met een
alover
Michiel moest
moest
alover het spitse schaliëndak der fabriek wegsnorden. Michiel
erom
Achter den witten muur die de
de koer
koer scheidt
scheidt van
van den
den
erom lachen.
lachen. Achter
tuin, krulden
krulden de
deappelaars
appelaars en de perelaars
bespikkelde
perelaars hun
hun knoestige, bespikkelde
en door
door het
hetopen,
open,purperglanzig
purperglanzig hout
houtvan
vanden
den
takken
takken naar
naar de
de zon en
den witten
witten
kastanjeboom
kastanjeboom ontdekte
ontdekte zijn
zijn oog
oog het helder-roode dak en den
geveltop van het
het achterhuisje
achterhuisje aan
aan den
den overkant
overkant van
van het
hetvlietje
vliet je.,
gij daar
daar ook?tt
hij het
het
"Zoo, zijt
zijt gij
ook?" zei
zei Michiel
Michiel en
en ingenomen
ingenomen rok
rok hij
hoofd om er wat
wat meer
meer van
van te
te zien,
zien, ter
terwille
willevan
vande
devele
veleontroerende
ontroerende
herinneringen
opstonden..
herinneringen die opstonden
Maar vóór
Maar
vóór hij
hij verder
verder iets zeggen
zeggen kon,
kon, viel
viel hem
hem plots
plots door
door het
het
web
van openvorkende
openvorkende takken,
het huisje
huisjehet
hetonduidelijke
onduidelijke
web van
takken, op het
hij op
op den
den
beweeg
het oog.
oog. Nieuwsgierig
Nieuwsgierig klom
klom hij
beweeg van twee
twee venten in het
bij kans
stoel die tusschen
tusschen deur
deur en
envenster
venster stond
stonden
enstak
stakzijn
zijn hoofd
hoofd bij
tot tegen de zoldering om beter over den tuinmuur te kunnen kijken.toegndzlrimbteovdnuirkejn.
Hij zag
zag daar
daareerts
eertseen
eenmetser,
metser,het
het bovenlijf
bovenlijf ten
ten halve
halve uit
uit een gat
in
Hij
gat in
het dak,
en dan
dan op
op een
eenladder
ladder
dak, die
die een groote lap nieuwe pannen lei, en
tegen den gevel
gevel een
een oude
oudewitter
witterdie
dietraag
traagzijn
zijnkwast
kwast op
open
enneer
neertrok,
trok.
"Wat
daar doen?" vroeg Michiel
Michiel angstig-verbaasd.
angstig-verbaasd.
„Wat gaan ze daar
Jaar
dag, zoover
zoover hij
hij het
het zich
zichherinnerde,
herinnerde,stond
stondhet
hetdaar,
daar,puur
puur
jaar en dag,
lijk
verbannen was,
was, verwaarloosd
verwaarloosden
enverlaten
verlatentete
hijkiets
iets dat
dat uit
uit de wereld verbannen
droomen, tusschen de dubbele rij bruine, bemoste tuinmuren die het
het
Nooithad
hadhij
hij in
in het
het wildgeschoten
wildgeschotentuintje
tuintje
bochtende vlietje
vliet je insluiten.
insluiten. Nooit
ûel gezien,
gezien, tenzij
tenûj
noch achter de bespinnewebde
bespinnewebde vensters
vensters een
een levende
levende ziel
een keer in het voorjaar een oude hovenier die den druivelaar kwamenkrihtvojaenud ireuvlakwm
snijden en dan
dan in
in den
den herfst
herfst een
eengrijze
grijzedame
damemet
meteen
eenpompadouren
pompadouren
sjaal
heur meid
meidde
derijpe
rijpedruiventrossels
druiventrosselskwam
kwampluk
plukken.
sjaal aan
aan die met heur
ken.
Anders
hij er niets
niets dan
dan alleen
alleen wat
wat zwarte
zwarte kraaien
kraaien op
op de
dekave,
kave,
Anders zag
zag hij
vechtende
den meidoorn
meidoorn en
en in
inde
delange,
lange,doorgeurde
doorgeurde
vechtende musschen
musschen in den
zomeravonden
over het
het tuinrnuurken
tuinmuur ken lag
lag te
te droomen,
droom en,
zomeravondenals
als hij
hij over
tt
maan die
die zich
zich spiegelde
spiegelde in
in het
hetvierhanten
vier kanten
't gezicht
gezicht van
van de
de maan
gevelvenster
gevelvenster ken.
tt
Michie1 weemoedig
weemoedig te
te moeten
moeten denken
denken dat
dat er
er menschen
menschen
't Stemde Michiel
zouden komen
komen wonen,
wonen, dat
dat er
er een werkhuis zou van gemaakt
gemaakt worden
worden
of een magazijn, met geluid
geluid van
van stemmen of
of spiedende
Spiedende gezichten,
gezichten, die
hem in zijn eenzaamheid
eenzaamheid onder
onder het
het paviljoentje
paviljoentje zouden
zoudenverontrusten.
verontrusten.
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Nooit
nog de
de viool
viool kunnen
kunnen laten
laten zingen,
.zingen, noch
noch er
er
Nooit meer
meer .zou
zou hij
hij er nog
lotWaarom
Waaromkwam
kwam dat
datjuist
juist
zitten
droomen in
in den
den avond
avond na
na het
hetlof.
zitten droomen
nu, als
als de
dedagen
dagen weer
weer opengingen
opengingen en de
de lente
lente met
met beloften
beloften door
door
de luchten
luchten liep?
liep?
Langsom daalde
afen
enererwas
was
.Langsom
daalde de witter al wittend
wittend het
het ladderken
laddel'ken af
weldra niets meer te zien dan
dan de
de ladder
ladder die
die verschoven
verschoven werd.
werd. Ook
Ookde
de
metser
steeds nauwer
wordende gat,
gat, stopte
stopte
metser trok
trok zijn
zijn hoofd
hoofd uit
uit het steeds
nauwer wordende
het van binnen toe en waar hij
een helder-roode
helder-roode
hij gestaan had vlekte een
pannen~ Wat
Watzou
.zouer
ertoch
tochmet
methet
hethuizeken
hui.zekengaan
gaangebeuren?
gebeuren?
klad pannen.
hij er
er nutteloos
nutteloos naar
naar
Het maakte Michiel onrustig. Een
Een wijle
wijle stond
stond hij
te kij
kijken,
het boek
boek bij
bij
ken, dan
dan klom
klom hij
hij van
van den
den stoel,
stoel, trok
trok met een zucht het
.zijn gezicht
ge2;Îcht over
over de
de cijfers.
cijfers.
en boog zijn
Hetregelmatige
regelmatige fluiten
fluiten van
van
Doch lang hield hij het
het werk
werk niet
niet vol.
vol. Het
den stoom uit het
het zwarte
.zwarte rnachinepijpje,
machinepijpje, het
het eendere,
eendere,rustige
rustigeruischen
ruischen
.zondie
die door
doorzijn
zijn geel kantoor
kieltje
der heenentweer
heenentweervallende
vallendezaag,
zaag,de
dezon
kantoorkieltje
heur warmte op zijn
zijn armen
armen lei
lei en
enhet
hetglimmen
glimmen van
van het
het tinnen
tinnen inktinktgerei voor zijn
zijn oogen
oogen wiegden
wiegdenhem
hemin
in een
een .zoet-luien
zoet-luien half-slaap. Zijn
Zijn
gerei
onwillens stil, en opnieuw
opnieuw sloeg hij
hij de
de
pen en .zijn
zijn gedachten vielen onwillens
oogen op naar de verre,
oogen
verre, witte
witte gevelspie....
gevelspie ....
had erersteeds
steedszoo
zoovriendelijk
vriendelij kgelegen,
gelegen,half-verborgen
half-verborgen
Het huisje
huisje had
al de
de huisgevels
huisgevels met
met hun
hundeftig
deftig
achter het groen der
der tuinen
tuinenen
enver
vervan
van al
begordijnde vensters waarin speurende meidengezichten
meidengezichten die
die Michiel
Michiel
hij gedroomd
gedroomd daar
daar
maakten. Menigmaal
Menigmaal had
had hij
beschaamd en schuchter maakten.
2;Îjn vader
vader en
en de
de pastoors
pastoorsen
ende
degeburen
geburen
te kunnen
kunnen wonen,
wonen, weg
weg van
vanbij
bij zijn
die hij niet meer zou
zou.kunnen,
kunnen, bij
bij een
een vrouw
vrouwdie
diedan
danzijn
zijnmoeder
moederzou
zou
zijn
hem verstond....
verstond ....
zijn en hem
het huisje
huisje
Ach!.zoodikwijls
Ach! zoo dikwijlswaren
waren.zijn
zijn verlangende
verlangende gepeinzen naar het
.zijneenzaamheid
eenzaamheid met
metzacht-kleurige,
zacht-kleurige,
gegaan,
had het
hetzijn
gegaan, en
en telkens had
innig-ontroerende droomen
droomen verheugd!
verheugd!
Onwillens
jongensjaren, aan
tijd
Onwillens dacht
dacht Michiel
Michiel dan
dan aan zijn jongensjaren,
aan den tijd
toen hij 's nachts in den tuin
tuin de
de spelen
spelen kwam
kwam zoeken
.zoeken die
die vader
vader en
en de
de
paters van de school hem overdag
overdag onthielden....
onthielden ....
In zijn
zijn hart
hart isis het
hetweerom
weerom een
eenzomerschen
.zomerschenmaannacht.
maannacht.Voor
Voor zijn
zijn
verbeelding staat
.zilver-betinte1de tuin
tuin zwevend
zwevend boven
boven de
de
staat de groote, zilver-betintelde
onbreede,
donkerblauwe schaduwen
schaduwen van zijn
zijn boomen
boomen waarin hij
hij onbreede, donkerblauwe
gezien
buitelen en
en loopen.
loopen. En
Enals
alshij
hij moe,
moe, over
over het
het
gezien kan
kan springen en buitelen
je de
het water
water zocht,
zocht, wacht
wachthem
hemdaar
daarhet
hethuisje,
huisje,
vliet
vlietje
de frischte
frischte van het
dat, gewilligals
gewilligals een
vormen van
van zijn
zijn droodrooeen deel
deel van
van .zijn
zijn eigen,
eigen, de
de vormen
aanneemt. Hij ziet den
mend verlangen
verlangen aanneemt.
den grooten,
grooten, wijden
wijden vijver
vijver van
van
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het witte kasteeltje
kasteeltje en Estella die in
in heur
heur bootje
bootje nader
nader komt,
komt.Zacht
Zacht
aaien de
de vingeren
aaien
vingeren van zijn
zijn hart
hart die
die lang
lang vervlogen
vervlogen beelden,
beelden, en
en het
het
geeft een
een innig
innig en
en zoet genot dat
dat hem
hemzuchten
zuchten doet
doet en een lach
geeft
lach op
op
legt....
zijn mond legt
....
Maar
storm, toen
toen vader
vader
Maar dan
dan rijst
rijst daar
daar ook
ook die
die laatste
laatste nacht
nacht en de storm,
hem betrapte bij zijn nachtelijk
nachtelijk spel....
spe!. ...
't Is nu al vijf, zes jaren geleden en toch windt
windt het
het hem
hemnog
nogop
opalsof
alsof
het pas van gisteren was. Hoe dom en onnoozel
onnoozel was
was hij
hij toen
toen geweest.
geweest.
hij zoolang onder den boom
boom blijven
blijvenstaan,
staan,en
enniet
nieteerder
eercler
Waarom was hij
naar
andere kleeren,
kleeren, binst
binst vader
vader met
met zijn
zijnzuster
zuster
naar boven
boven gevlucht om andere
en Filomeen
Filomeen reeds
reeds bij
bij de
de gewijde
gewijde keersen
keersen aan
aan het
het bidden
bidden waren?
waren? 't't
Was zoo gemakkelijk geweest
geweest en
en nooit
nooitwas
was vader
vader er
er iets
ietsvan
vanteteweten
weten
gekomen!
.... Was het
het eens
eensteteherbeginnen!
herbeginnen!
gekomen!....
Lijk moe van de wisselende
wisselende ontroering
ontroering door
door die
die verre
verre herinnerinherinneringen in zijn
zijn ziel gewekt
gewekt liet
liet Michiel
Michiel een
een groote
groote zucht
zucht en
en sloeg
sloeg zijn
zijn
toch mee
mee doen?....
doen? ...
oogen
.... Wat gingen ze er toch
oogeraopnieuw
opnieuw naar
naarhet
het huisje
huisje....
Als daar
daar nu eens
eensiemand
iemand kwam
kwam wonen
wonen waarmee
waarmee hij vriend
vriend kon
kon
worden?....
worden?
... Hoe aangenaam
aangenaam zou het
het zijn,
zijn, 's'snoens
noensonder
onderden
deneeryen
eerien
alover het water samen een woordje te kunnen
kunnen wisselen,
wisselen,teteweten
wetendat
dat
in de
de blauwe
blauwe schemering,
schemering,na
na
hij
hij niet beschaamd hoefde te zijn om er in
het lof, een
een uurtje
uurtje te
te komen
komendroomera
droomen of
of er
er gedempt
gedempt de
de viool
viooltetelaten
laten
spreken, zooals hij dan soms deed!
.... Ei!
Ei! hoe
hoe schoon!....
schoon!. ...
deed!....
Michiel zijn hart
hart werd door die mogelijkheid
mogelij kheid zoo
zooberoerd
beroerdalsof
alsofhet
het
vast zoo iets worden
worden zou.
zou. Blijzaam
Blijzaam begon
begonhij
hij een
eenliedje
liedjeteteneuriën,
neuriën, en
binst zijn oogera,
oogen met
meemetde
degele,
gele, malsche
malsche wolken
wolken door den hemel meegingen bouwde hij
hij vol behagen
behagen die
die beelden
beelden uit
uit tot
totlevende
levendeschildeschilderijen. Dat gaf een nieuw en ongekend genot.
genot.
Doch de
de welbekende,
welbekende,onvaste
onvastestap
stapvan
vanvader,
vader, klimmend
klimmend in
in geluid
geluid
over de kasseitjes,
kasseitjes, deed hem
hem verschrikt
verschrikt naar
naar de
de pen
pen grijpen.
grijpen. In
In een
een
was
zijn
hand
ijverig
doende
weerlicht
hing
zijn
hoofd
gebogen
en
weerlicht hing zijn hoofd gebogen was zijn hand ijverig doende
over de lange cijferreeksen
boek.
cijferreeksen in
in het dikke boek.
Was
... Als
maar niet
niet zien
zienkwam!
kwam!
Was het
het dan
dan al
al zoo
zoo laat?
laat?....
Als vader
vader nu
nu maar
angstigde het plots
plots door
door zijn kop en verward
verward tastten zijn gedachten
gedachten
naar een uitvluchtsel.
Michiel
hart begon
hevig te kloppen,
kloppen, hij
hij voelde
voelde zich
zich rood
rood
Michiel zijn
zijn hart
begon hevig
worden en half-luid
half-luid prevelden
prevelden zijn
zijn lippen
lippen de
decijfers.
cijfers.
Daar
en over
over zijn
zijn schouder
schouder werd
werd hij
hij het
het lange,
lange,
Daar ging de deur open en
na.arzijn
zijn werk
gele gezicht van
van vader
vader gewaar
gewaar die
die zich
zichonderzoekend
onderzoekendnaar
boog.
bog.
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„Nog niet
"Nog
niet verder
verder dan
dan dat?"
dat?ttviel
viel het
hettraagzaam
traag~aam uit
uitvader
vaderzijn
zijnmond.
mond.
"Waaraan
uwen tijd
tijd nu
nu weer
weer verdroomd?
verdroomd? En
En dat
dat op
opeen
een
„Waaraan hebt
hebt ge uwen
maandagmorgen?
iemand nevens
nevens uu moeten
moetenstaan,
staant
maandagmorgen? Zal
Zal er
er dan altijd iemand
Michiel?tt
Michiel?"
Gelukkig daar rammelde
rammelde het
het twaalf
twaalfuur
uuren
ende
demachine
machineschuifelde.
schuifelde.
Seffens daarop viel 'tOt geronk
geronk der
der fabriek
fabriekstil
stilen
enover
overde
dekoer
koerstroomde
stroomde
een haastig
ha~stig geklepper
gepakte rumoer
rumoer van
van
geklepper van
van holleblokken
holleblokken en
en 'ttt gepakte
mannenstemmendede ronde
ronde fabriekspoort
fabriekspoortuit
uit die
mannenstemmen
die vlak
vlak naast
naast het
het
kantoor heur blauwe deuren open
open hield
hield op
op de
desmalle
smalle straat.
straat.
Met een diepen,
diepent hollen
hollen zucht
zucht keerde
keerde vader
vader zich
zich af
af van
van Michiel,
Michielt en
en
plaatste zich,
zicht de
de handen
handenop
opden
denrug,
rugv(56r
hetvenster
vensterken
kenwaarachter
waarachter
t vóórhet
het werkvolk
werkvolk haastig voorbij
voorbij draafde.
draafde.
"Wanneer
gaat gij
gij eens alleen leeren werken?"
gromde hij
hij tusschen
tusschen
„Wanneer gaat
werken?" gromde
de tanden en dan
dan kwam
kwam er
er een
een angstige
angstige stilte
stilte tusschen
tusschen hun
hunbeiden
beiden
staan
Michiellichtte
even het
hethangende
hangendehoofd
hoofdop
oporn
omasem
asem tetehalen
halen
staan,t Michiel
lichtte even
en lonkte daarbij verstolen
verstolen naar
naar vader.
vader. Hij
Hij zag
zag hoe
hoe de
de smalle,
smallet afhanafhangende
ingehouden ergernis
ergernis zenuwachtig
zenuwachtig op
op en
en neer
neer
gende schouders van ingehouden
schokten en hoe de
de gele,
gelet geraarntige
gel;'aamtige handen zich
zich wrongen
wrongen en
en draaidraaiden op den rug als hielden
hem bang.
bang.
hielden ze
ze iets
iets omsloten.
omsloten. Het
Het maakte hem
Zijn
vreemde t beangstigende
beangstigende gebagebaZijn heele
heele leven
levenhad
had Michiel
Michiel die
die vreemde,
ren gezien.
gezien. Iederen keer als zijn hart poogde
poogde te ontsnappen
ontsnappen uit dit
dit
grijze
hun verschrikking
verschrikkingde
denieuwe
nieuwe
grijze,t eento~ge
eentonige bestaan hadden zij met hun
banen afgesloten
afgesloten en alle verheuging
verheuging gestikt. Wanneer zou
zou dat
dat toch
toch
eens ophouden? Kon hij
hij van
van hier
hier maar
maar weg,
wegtnaar
naarandere
anderemenschen,
menschent
om nooit meer terug
terug te
te keeren
keeren en
en dat
datnooit
nooitmeer
meermoeten
moetentetezien!....
zien!. •••
Hij
wie daar
daar zou
zou
Hij dacht zich een uitkomst
uitkomst bij
bij het
het oude huisje en wie
komen
wonen
en
hij
liet
toen
rap
de
hand
over
de
reeksen
cijfers
komen wonen en hij liet toen
de hand over de reeksen cijfers
glijden
••••
glijden....
Het werkvolk
wer kvolk geraakte nu buiten
buiten en
en de
de poort
poortwerd
werdmet
meteen
eendoffen
doffen
bons achter hen
h~n toegetrokken.
toegetrokken.
"Toet
uit. Op
Op tt
zoudt gij
gij alles
alles willen
willen afaf't laatste knipken zoudt
„Toe, schei er uit,
doen en dan verbrodt
verbrodt gij
gij het
het natuurlijk.
natuurlijk.Kom
Kommaar
maarmee!"
mee!"beveelde
beveelde
vader
het kantoor
kantoor verliet.
verliet.
vader binst hij het
Michiel
en draaide
draaide de
de deur
deurop
opslot.
slot.Langs
Langshet
het
Michiel sloeg
sloeg het boek toe en
zwarte tuindeur
kennaast
naasthet
hetafdak,
afdaktstapte
staptehij
hijzwijgzaam
zwijgzaamachter
achtervader
vader
tuindeurken
door de bochtende
bochtende hofwegskens
hofwegskens naar huis toe
toe en
en verstolen
verstolen zochten
zochten
zijn oogen het witte puntgevelken
puntgevel ken waarop
waarop de
de zon
zon lag.
lag.
Van
paviljoentje zat
oude huisje
huisje tete
Van in
in het
het paviljoentje
zat Michiel
Michiel naar
naar het
het oude
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kijken en zijn oogen verheugden
verheugden zich
zichaan
aan al
al die
diehelderheid
helderheiden
enfrissche
f~issche
kleuren,
midden in het
het bruin
bruin en
enpurper
purper der
derbottende
bottende tuinen,
tuinen,
kleuren, die
die midden
waren lijk een eerste lach van de komende
komende lente.
lente.
Zoolang
geZoolang het werk duurde was
was er
er een kwellende onrust in hem geAl dat
dat geklop
geklop en
engehamer
gehamervan
vanijverig
ijverigwerkvolk,
werkvolk,dat
datheeldere
heeldere
weest. Al
dagen
open vensters
vensters weerklonk,
weerklonk, hadden
hadden de
devrees
vreesgewekt
gewektdat
dat
dagen uit de open
aan
miskomen.
aan het huisje iets zou miskomen.
's Noens na het eten, en
en ts
plaats van in de
de
's avonds na het werk, in plaats
broeikas zijn planten en bloemen te verzorgen,
verzorgen, of
ofboven
bovenwat
wat weemoeweemoedige muziek uit
uit zijn
zijn viool
viool te
testreelen
streelenzooals
zooalshij
hijdan
dangewoonlijk
gewoonlijkdeed,
deed,
hing zijn hoofd hier over het muurken
muur ken om te
te zien
zien wat
wat er
er uitgericht
uitgericht
wierd. Hij had
had er
er de
de metselaars
metselaars en
en timmerlie
timmerlieaan
aanden
denarbeid
arbeidgezien.
gezien
verlichdaarna
daarna den
den schilder
schilder en
en den hovenier, en het had een danige verlich
ting gegeven te
huisje bleef
bleef voor
voor de
de woonst
woonstvan
van
te merken
merken dat
dat het een huisje
menschen en er
er geen
geen werkhuis
werkhuis of
ofmagazijn
magazijn van
van gemaakt
gemaakt werd.
werd.
Drie dagen had het werk
werk geduurd en het deed
deed Michiel
Michiel deugd
deugd aan
aan
het hert het weerom vredig en stil
stil te
te wetens
weten'J één
één met
metden
denvrede
vredeen
ende
de
stilte van het
het middaguur
middaguur waarin
waarin niets
niets weerklonk
weerklonkdan
danwat
watvogelenzang
vogelenzang
en van achter het hout een
een sleepend
sleepend kerklieken
kerklieken van
van Folimeen
Folimeenbij
bijden
den
afwasch
open keukenvenster.
keukenvenster •
afwasch aan het open
Hoe schoon
schoon helderde
helderdehet
hetdaar,
daar, wit
witen
enrood
roodin
inde
dezilveren
zilverenzon
zondie
die van
van
schuin
boven den
den gelen
gelenSint-Gommarustoren
Sint-Gommarustoren heur
heur witte,
witte,warme
warme
schuin boven
purperl:11ozend geboomte
de omsluitende
omsluitende
lichtarmen
lichtarmen over
over het
het purperblozend
geboomte en
en de
warmtonige, geelachtige
geelachtige witsel,
witsel,
punt- en trapgevelen
trapgevel en open
open rok.
rok. Het warmtonige,
tt deurken
deur ken en
en de
de beluiken,
beluiken, de
degewasschen,
gewasschen,
het frissche
frissche groen
groen van
van 't
Spiegelende
ruitjes en
en de
de gesnoeide
gesnoeidearmen
armenvan
vanden
denpezigen
pezigendruivelaar
druivelaar
spiegelende ruitjes
maakten
blij van,
van, lijk
lijk voor
voor een
eeneerste-communiefeest
eerste-communiefeest
maakten er
er iets jong en blij
of voor een bruiloft.
bruiloft. Onder
Onder den
den bepinten
bepintenhagedoorn
hagedoornkleurde
kleurde donkergroen het
hetregenwatervat
regenwatervat met
met vinnig-zwarte
vinnig-zwarte banden
banden en
en het
hetronde
ronde
gras-om-zoomd
midden van
van het
hetopgereven
opgereventuintje
tuintje
gras-om-zoomd bloemenbed
bloemenbed te midden
Degrond
grondlangs
langshet
hetwater
water
droeg
jonge rozenstokken.
rozenstokken. De
droeg een boschken jonge
was met
met paaltjes
paaltjes vastgeklopt
vastgeklopt en
enzuiver
zuiverbelegd
belegdmet
metrusschen,
russchenten
enhet
het
je dat
dat rap
rap van
vantusschen
tusschendededon
donker-bruine
muurkens kwam
kwam
vliet
vlietje
ker-bruine muurkens
diekleuren
kleuren
aangespoeld wimpelde en
en reepelde
reepeldemet
metklaar
klaargekabbel
gekabbelalaldie
gulzig door
door elkaar,
helders gevonden
gevonden te
te hebben
hebbenvoor
voor
elkaar, als
alsblijde
blijde iets
iets helders
het spel zijner golfjes.
golfjes.
Michiel werd welgezind
welgezind lijk
lijk hij
hij sinds
sinds lang
langniet
nietmeer
meergeweest
geweestwas
was
en een glimlach hield zijn
zijn mond
mond open.
open.
Hij
de pilaren
pilaren van
van het
het pavilpavilHij zette
zette zich
zich schuin
schuin op
op de
de bank
bank die de
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joentje in een kring
kring verbond,
v~rbondt lei
lei de
de armen
armen op
op de
de leuning
leuning en
en steunde
steunde
het hoofd
hoofd gemakkelijk in de
de handen.
handen.
En
En wie zou daar nu
nu komen
komen wonen?
wonen? Voor
Voor wie
wie waren
waren die kieuren,
kleuren,den
den
nugingen
gingen
de druiven
druiven die
die er
er nu
balsem van den hagedoorn, de rozen en de
bloeien?
jong meisje
meisje was,
was, iemand
iemand licht
lichten
enblij
blijlij
lijkk het gevelAls het eens een jong
gebaren wat
wat
heur aangenaam
aangenaam gezicht en
en vroolij
vroo!i; ke gebaren
ken zelf, die met heur
hier in
in zijn
zijn nabijheid....
nabijheid ••••
jong leven bracht hier
Heere! als dat eens
eens waar
waar mocht
mocht zijn!....
zijnl ••••
Michiel kreeg
kreeg er een kloppend
kloppend hert van
van en
en zijn
zijn oogen
oogen groeiden
groeiden
Michiel
open als
als zag
zag hij
hij dat
dat daar
daar aan
aanden
denoverkant
over kantvan
vanhet
hetvlietje
vliet jeververopen
•••
schijnen
schijnen...
geen geluid
geluid in
in het
het huisje?
huisje?
Maar was daar plots geen
Hij hefte
hefte het hoofd op en draaide
draaide het
het oor
oor naar
naarde
de deur
deurom
ombeter
betertete
hooren. Waarachtig,
Waarachtig, een klink
klink kiepte,
klepte, stemmen
stemmen gingen
gingen holkiinkend
holklinkend
op en af,
daar, achter
achterde
degroene
groene
af,voeten
voeten schuifelden
schuifelden over de plaveien en daar,
kleine ruitjes waarin het vlokkige geel
glanzen hing,
hing,
geel van
van een
een wolk
wolk te glanzen
kwam
onduideli;k gezicht
gezicht naar
naar buiten
buitenkij
kijken.
kwam een onduidelijk
ken.
Zou hij iets te weten
weten krijgen?
krijgen?
Onwillekeurig,
gewone vrees voor menschen, deed hij
hij een
een
Onwillekeurig, uit zijn gewone
gebaar
staan; maar
maar dan
danvermande
vermande hij
hij zich
zichen
ensloeg
sloegzijn
zijn
gebaar om
om op te staan;
oogen neer naar de kleuren in het stroomende
stroomende water.
water.
ofer
erwas
was een
een metalen
metalengeluid
geluidvan
vanweggeschoweggeschoHij wachtte niet
niet lang
lang of
ven grendels, de half-deuren
zakten de
de een
een na
na de
de ander
anderopen
openen
enuit
uitde
de
half-deuren zakten
blauwe
kleine gestalte
gestalte van
van een
een pastoor
pastoor gegeblauwe schaduw
schaduw trad
trad de ronde,
ronde, kleine
volgd van een oude metser op groene sokken en kalk-plekken
kalk-plekken op
op zijn
zijn
bruin gezicht.
gezicht. Michiel verschoot
verschoot en voelde
voelde het rood
rood over
over zijn
zijn voorvoorhoofd springen als hij het voldane gelaat van den onderpastoor
van het
het
onderpastoor van
Begijnhof
ver kende.
Begijnhof verkende.
Wat kwam die hier doen?....
doen? ....
Verward
knikte beschaamd
beschaamd tegen
tegen den
denpriester
priesterdie
die
Verward stond
stond hij recht, knikte
met een kort gebaar zijn tikken-haan
tikken-haan afnam
afnam en
en trok
trok zich
zich gauw
gauw terug
terug
van
het paviljoentje.
paviljoentje.
van onder het
nWat
komtdie
diehier
hierzoeken?"
zoeken?ttvroeg
vroeg hij
hij zich
zich gespannen
gespannen af
af binst
binst hij
hij
,Wat komt
De
het
zakkende wegsken
wegs ken tusschen
tusschen de
de seringenstruiken
seringenstruiken afging.
afging. De
het zakkende
nieuwsgierigheid
hem en als
als hij
hij ongezien
ongezien wist
wist bleef
bleef hij
hij
nieuwsgierigheidklom
klomin
in hem
staan en luisterde om toch iets
iets te wete
wete .•
„Dat's eerste
"Da!'s
eerste klas.
klas. Jan!
Jan! Beter
Beter kan
kan het
hetalal niet!"
nietl ttzei
zeide
devette,
vette,flauwflauwzoete preekstem van den
den pastoor.
pastoor.
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„Ni-waar, mijnheer
"Ni-waar,
mijnheer Pastoor?"
Pastoor?tt kwam
kwam er
ergemaakt-vriendelijk
gemaakt-vriendelijkachachterna.
term.
'k zou
zou er
er wel
wel geerne
geerne zelf
zelfwillen
willenkomen
komenwonen.
wonen. 't
"Geloof
mij, Jan,
Jan, 'k
„Geloof mij,
Valt echtig mee. Zij zal hier goed zitten stil
stilen
enrustig,
rustig,zonder
zondergebugeburen, beter nog dan op het
het Begijnhof.
Begijnhof. ja,
Ja,wat
watmoesten
moestenwij
wijer
ermee
meedoen,
doen,
geen plaats meer is
is op
op het Hof. Hier
Hier zal er toch ook geen
geen
Jan, nu dat er geen
zijn!'
gevaar
gevaar zijn."
„Bijlange ni. Mijnheer
"Bijlange
MijnheerPastoor!"
Pastoor!tt
Dan was er een wijle een stilte.
Dan
stilte. Daarna
Daarna zei
zei de
de pastoor
pastoor nog
nog een
een woord
woord
over den druivelaar
de
druivelaar en
en de
de druiven die hij
hij zou dragen, en toen werd de
deur op hun stemmen gegrendeld.
gegrendeld.
't Leek Michiel
Michiel of
ofer
er plots
plotsiets
ietsuit
uitzijn
zijnhert
hertwegvloeide.
wegvloeide.
„Zou dat
vroeg hij
"Zou
dat nu
nu voor
voor een
een begijnhof-vrouwken
begijnhof-vrouwken zijn?"
zijn?" vroeg
hij zich
zich
gevel ken
ontgoocheld
ontgoocheld af
af en
en draaide
draaidezijn
zijnonthutst
onthutst gezicht
gezicht naar
naar het
het gevelken
achter de
de bruin-groene
bruin-groene ruigte
ruigte der
der seringen
seringen zijn
zijn punt
punt liet blekken.
dat achter
blekken.
Zou dat nu de uitkomst
uitkomst zijn....
zijn ....
Een wijle st0nd
nutteloos over na te peinzen.
peinzen. Een
Een gegestond Michiel er nutteloos
voelen van verlatenheid drukte zijn gedachten
gedachten naar
naar beneden en gebogebogenshoofd wandelde hij onder
genshoofd
onder de
de zwarte
zwarte boomen
boomen den
den tuin
tuindoor
dooren
en
zoo naar
naar het kantoor
kantoor waar
tijd,aan
aan het
hetwerk
werk
waar hij
hij zich,
zich, veel
veel vóór den tijd,
zette
••••
zette....
Dien noen,
noen, na
na 't'teten,
eten,binst
binsthij
hijininhet
hetvroeger
vroegerwerkkamertje
wer kkamertjeboven
boven
de keuken, zijn eigen gelukkig poogde te
te maken
makenmet
metwat
watweemoedig
weemoedig
vioolgespeel, zag Michiel ineens
ineens een
een blauw
blauw rookzuiltje
rookzuiltje ginder
ginder uit
uit de
de
kave
kastanjenboom omhoogkrullen.
omhoog krullen.
kave bezijds den kastanjenboom
Was
huize ken dan
dan bewoond.....
bewoond? ...
Was het huizeken
De strijkstok
strijkstok viel met
met een
een snik
snikstil
stilen
ennieuwsgierig
nieuwsgierigduwde
duwdehij
hijzijn
zijn
gezicht tegen het
het venster.
venster.
Waarachtig,
kale hout zag hij
hij gordijnen
gordijnen achter
achter de viervierWaarachtig, door
door het
het kale
kanten
open half-deur,
half-deur,waarwaarkaziten raampjes
raampjesblanken
blankenen
en de
de ronding der open
naast een voge1enkevietje
vertoonde soms
soms het
hetvaag
vaagbeweeg
beweegvan
van
vogelenkevietje hing, vertoonde
een
schaduw. Michiel
voelde een triestige
triestige stemming
stemming over
over zijn
zijn
een schaduw.
Michiel voelde
hart komen.
Daarmee
hij voorgoed verdreven
verdreven van het eenigste
eenigste plekje
plekje van
van
Daarmee was
was hij
den tuin waar
hij zich 's
nooit
den
waar hij
's zomers
zomers ongezien
ongezien vermeien
vermeien kon,
kon, en nooit
meer zou hij onder het paviljoentje de goedheid
goedheidkennen
kennender
dereenzaameenzaamheid. Hij moest
moest aldoor
aldoor aan
aan dat
dat verlies
verlies peinzen,
peinzen, want
want de
de droom
droom van
van
een stille vriendschap
vriendschap met
met den
dennieuwen
nieuwengebuur
gebuurwas,
was,sedert
sederthij
hijererden
den
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onderpastoor van
verzwonden en niet
niet
onderpastoor
Van't't Begijnhof
Begijnhof gehoord
gehoord had,
had, verzwonden
meer weergekeerd.
weergekeerd.
viool van
van onder
onder de kin
kin zinken
zinken en
en met
met hangende
hangende armen
armen
Hij liet de viool
naar het witte
witte gevelken.
gevel ken.
tuurde hij naar
Hij meende
meende zich
zichom
omtetedraaien
draaienen
enterug
terugnaar
naarbeneden
benedentetegaan,
gaan,maar
maar
half-deur ging
ging open
open en
en uit
uitde
deschaduw
schaduwkwam
kwameen
eenjong
jong
zie! de groene half-deur
zon.
meisje naar buiten in de zon.
Michiel kreeg
kreeg er
ereen
eenschok
schokvan
vanenenblijzaam
blijzaamverrast
verrastbleef
bleefhij
hijstaan.
staan.
Michiel
een licht-grijs
licht-grijs kleed
kleedvan
vanouwerwetsche
ouwerwetschesnit
snitwaarover
waarovereen
een
Ze droeg een
borstdoek spande en
en op
op den
denbreeden
breed enplooi-rok
plooi-rokhelderde
helderdeeen
een
witten borstdoek
bracht dadelijk
dadelijk de
de hand
hand plat
plat boven
boven de
deoogen
oogen
klein rond schortje. Ze bracht
om wille
wille van
van de
de vinnige
vinnige zon
zon en
en wendde
wendde heur
heul' blond
blondhoofd
hoofdnaar
naar de
de
boomen, de
en den
denSint-Gommarustoren
Sint-Gommarustoren waarrond
waarrond eenige
eenige
bowmen,
de huizen en
kraaien lui
de armen
armen op
op den
den
kraaien
lui te
te touteren hingen. Daarna wandelde ze, de
om de
derozenstokken,
rozenstokken,daalde
daaldehet
hetscheptrapken
scheptrapkenafaftot
tot
rug, lichtvoetig om
water om
om seffens
seffensdaarna
daarna met
met even
evenopgelichten
opge1ichtenrok
roknaar
naar
vlak bij het water
springen waar
waar heur
heul' opgeheven,
opgeheven, roze
roze gelaat
gelaat tegen
tegen het
hetwipwipboven te springen
kevie te
te spreken
spreken begon.
begon.
pende vogeltje in de kevie
Michie1zijn hart begon te jagen
jagen en zijn oogen groeiden
groeiden groot
groot open.
open.
Michiel
zagen
enover
overzijn
z.ijnziel
ziel
Hij kon
kon zijn oogen
oogen bijna
bijna niet
niet gelooven
geloovenals
alshij
hij dat
datzag
kwam er
een blijdschap
blijdschap lijk
lijk hij
hij nog
nog nooit
nooit gekend
gekend had.
had. Hij
Hij lei
lei
kwam
er een
haastig de
kastje vóór
vóór den
den plaatsteren
plaatste ren Sint-Antonius,
Sint-Antonius,
haastig
deviool
viool op
op het
het kastje
schoof het
het venster
venster omhoog en zette zich
er stond.
stond.
zich op
op den
den stoel
stoel die
die er
was heur
heur
Hoe slank
slank stond
stond het
het meisje
meisje daar
daar geprofileerd
lacht was
geprofileerd en
en hoe locht
gebaar
van het kevietje
kevietje een
een
gebaarals
alsze
zeeven
even daarna
daarna tusschen
tusschen de
de tralies
tralies van
klontje sui
suiker
waarinhet
hetvogeltje
vogeltjeseffens
seffensbegon
begontetepipikken.
ker vastmaakte,
vastmaakte, waarin
k ken..
't Leek hem
herinnehem iets
iets uit
uit een
een droom
droom en
en hij
hij meende
meende zich vaag
vaag te herinnewasdat
datook
ookweer?...
weer? ..
ren dat hij zooiets ergens
ergens nog
nog gezien
gezienhad.
had.Waar
Waarwas
ze liep
liep plots
plots naar
naar binnen
binnen en
en Michiel
Michiel
Niet lang bleef ze daar
daar of ze
hond.
hoorde 't geblaf van een hond.
Achter
opsprong en dien
dien ze
ze
Achter een
een zwarten
zwarten poedel
poedel die
die luid-blaffend opsprong
!Speelsch
op zijn
zijn krullen
krullenklopte
kloptebracht
brachtze
ze een
een witbebaarden, ouden man
speelsch op
steunend op een tastend stokje het tuintje in. Ze
Ze leidde
leidde hem
hem aan
aan den
den
arm rond
rond het
het bloemenbed tot bij
arm
bij het vlietje,
vliet je, bleef
bleef met
met hem
hem voor
voor den
den
hij zich
hagedoorn
naar buiten waarop hij
hagedoorn staan
staan en
en haalde
haalde dan
dan een stoel naar
was de
de blinde uit het
voorzichtig neerzette. Michiel herkende hem: 't was
Sint-Jans-Godshuis, dien
dien hij
hij elken
eiken zondag
zondag in
in de
de hoogmis
hoogmis zag.
zag.
"Wat
komt
die
daar
doen?"
peinsde
hij
verwonderd.
„Wat
daar doen?" peinsde hij verwonderd.
Maar
begon te spelen deed hem
hem al
al
Maar het
het meisje
meisje dat
dat met
met den
den hond
hond begon
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gauw
het gezicht
gezichtvolgde
volgdehij
hij
gauw den
den blinde
blindevergeten
vergetenen
en met
met een lach op het
heur vroolij
k beweeg.
beweeg.
vroolijk
Ze kreeg
kreeg een tweede
tweede klontje
klontje uit
uit heur
heurschortzakje
schortzakje en
en stal;
stal. de
dehand
hand
hoog boven heur hoofd.
hoofd. Ze
Ze liet
lietden
denpoedel
poedelspringen
springendat
datzijn
zijnkrullen
krullen
ervan
voorste en dan
dan op
op de
de achterste
achterste
ervan openwolden,
openwolden,liet
liet hem
hem op
op de voorste
pooten loopen en wierp
wierp met
met een
een kinderlijk
kinderlijk gebaar
gebaar het
het beetje
beetjede
delucht
lucht
devlucht
vluchtmet
metrappe,
rappe,witte
wittetanden
tandensnapte.
snapte.Daarbij
Daarbij
in dat
dat hij
hij dan
dan ininde
luidopdat
dathet
hethelder
heldertot
tothier
hierdoordrong,
doordrong, en
enze
zestreelde
streelde het
het
lachte ze luidop
dier over zijn zwarte yacht.
vacht.
Michiel
zijn hart
hart werd opgewekt
opgewekt als een
een jong
jong vogelken
vogel ken en
enzijn
zijn
Michiel zijn
gemoed ging open van een schoon geluk.
Zie! hoe helder blankte het gevelken
gevel ken tegen
tegen het
hetlievevrouwenblauw
lievevrouwenblauw
der lucht, hoe frisch en
en jong
jong vlekten
vlekten de
de zoden
zodenbestippeld
bestippeldvan
vanmademadelieven, en hoe blijzaam zongen de vogelen in de geelgeel- en
en purperuitgepurperuitgeslagen boomen en strui
struiken
den malmalken die
die welfden
welfden lijk
lijk van
van goud
goud over den
schen
draai der palmbezoom,de
palmbezoomde wegskens!
wegskens!
schen draai
met lochte
lochte hand
hand de losgelosgeEn hoe schoon
schoonwas
washaar
haarlalach,
ch, terwijl ze met
raakte
wegstreek!
raa ktehaarkens
haarkensuit
uit heur
heur blozend
blozend gezicht
gezicht wegstreek!
Wie had kunnen
kunnen denken
denkendat
dater
ernog
nogzooiets
zooi etsininzijn
zijnleven
leveniterkelij
werkelijkkzien,en
en
heid kon worden, dat
dat hij
hij dees
dees meisje
meisjealle
alledagen
dagenzal
zalkunnen
kunnenzien.
zijn hart
hart ophalen aan
aan haar
haar gelukkige
gelukkige aanwezigheid?
aanwezigheid?
dichter bij
bij zien!
zien! Als
Alshij
hij achter
achterin
inden
den
Kon hij haar nu maar eens van dichter
tuin ging, het hout
hout der seringen stond
stond nog
nog kaal
kaal en open,
open, zou
zou hij
hij ongeongezien bij haar kunnen komen,
komen, heur
heur stem
stem hooren
hoorenen
ende
deblijde
blijdewoordjes
woordjes
die ze spreekt tot den blinde
blinde en
en den
den poedel.
poedel.
hij op de
de trap
trap was
was
Gejaagd
ach! als
als hij
Gejaagd ging hij
hij naar
naar beneden.
beneden. Maar acht
bleef hij aarzelend
aarzelend en beschroomd
beschroomd staan.
staan. Als
Als ze
zehem
hem eens
eens ontdekte,
ontdekte,
daarvanden
denken?
wat moest
moest zezedaarvan
ken?
Het gekuch van
het huis
huis
van vader
vaderin
in de
de woonkamer
woonkamerdeed
deed hem
hem plots het
gewaar worden en haastig keerde
keerde hij
hij terug
terugnaar
naar boven.
boven.
,/k
Zal 't morgen doen!" peinsde hij.
„'k Zal
zie! het
het spel
spel was
was nu
nu uit.
uit. Naast
Naastden
denblinde
blindezat
zathet
hetmeisje
meisjestil
stil
Doch zie!
op een stoel, de
de handen
handen in
in den
den schoot
schoót en
en het
hethoofdje
hoofdje zedig
zediggebogen.
gebogen.
In de dunne schaduw
schaduw van
van den hagedoorn
hagedoorn zat een zuster-marol
zuster-marol uit
uit het
het
Weezenhuis op 't Begijnhof, wier breed-vleugelige huive
huive bij
bij elke
elke bebeweging van het bleeke, bebrilde
bebrilde gezicht, wiekte
wiekte lijk
lijk de
de vleugels
vleugels van
van
een meeuw. Haar
Haar mond ging
ging traagzaam
traagzaam open en toe
toe en
en alal sprekend
sprekend
een wijsvinger,
wijsvinger, die
die nip
nipuit
uitdedebreede,
breede,zwaarplooiende
zwaarplooiendemouw
mouw
liet ze een
stak, op en
en afgaan.
afgaan.
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"Wie
toch?tt vroeg
vrOE:'g Michiel zich
zich af.
„Wie is dat meisje toch?"
Hij zag het nonneken, hij
hij dacht
dacht aan
aan de
de woorden
woorden van
van den
den onderpasonderpaswel te
te mogen
mogen gelooven
gelooven dat
dat het
heteen
eenweesmeisje
weesmeisje zijn
zijn
toor en
en meende
meende wel
moest,
ontslagen uit het
het Marollen-gesticht,
Marollen-gesticht, in
in dit
ditafgezonderd
afgezonderd
moest, die ontslagen
nie~lw leven begon. Ze
Ze heeft
heeft misschien
misschien niemand
niemand meer
meer op
op
huisje een nieuw
hart werd
werd verteederd
verteederd en
en week.
week. Het
Het deed
deed
de wereld, dacht hij. En zijn hart
hem droomen.
De non
non stond
stond weldra
weldra op,
op, schudde
schudde heur
heur grijs-blauw
grijs-blauw kleed
kleed in de
de
nam afscheid.
afscheid. Daarna
Daarna haalde
haalde het
hetmeisje
meisje een
eenborduurraam
borduurraam
plooi en nam
buiten en zette zich
zich op
op een
een laag
laag stoelken
stoel ken te
te werken
werken met
met den
denhond
hond
naast haar. De blinde
blinde ontstak
ontstakeen
een steenen
steenenpijpje.
pijpje.
Michiel heeft
heeft ook
ook niemand,
niemand, niemand op de wereld.
wereld. Kon hij af
Michiel
af en
en
toe eens met heur
heur spreken
spreken en
en heur
heur vriend
vriendworden.
worden.Hij
Hij zou
zou haar
haar blocbloemen dragen die
die hij
hij zelf
zelf gekweekt
gekweekt heeft:
heeft:geraniums,
geraniums,balsamienen
balsamienenof
of
hij zou
zou voor
voor haar
haar zijn
zijn viool
viool laten
laten zingen
zingen
een van zijn aarons-kelken;
aarons- kelken; hij
seiz;oen laten
laten meegenieten
meegenieten van al het fruit
fruit dat
dat de
detuin
tuin
en haar in 't'tseizoen
draagt. Hoe
Hoe schoon
schoon zou
zou dat
dat zijn!....
zijn!. ...
ze heeten?
heeten? Amalia
Amalia misschien.
het
En hoe
hoe zou ze
misschien. Hij
Hij wist
wist niet
niet hoe het
kwam
hoofd schoot, maar
maar hij
hij vond
vond hem
hem schoon
schoon
kwam dat die naam in zijn hoofd
en dierf
dier! naar
naar geen
geen anderen
anderen meer
meerzoeken....
zoeken ••••
Het rood-baaien slaaplijf
slaaplijf van den hovenier
hovenier ginder
ginder bij
bij de
de kegelvorkegelvormige perelaars trok
trok zijn
zijn oogen
oogen ineens
ineens naar
naar beneden
beneden De vent plooide
het dubbel ladderken
ladder ken open,
open, klom
klom er
er op
open
enliet
lietzijn
zijnsnoeischaar
snoeischaar knipknippend door het hout
hout gaan
gaan
lawaai
Plots rammelde het half-twee
half-twee Achter
Achter den
den tuinmuur
tuinmuursteeg
steeg't'tlawaai
van binnenstroomend werkvolk en door het wegsken
wegs ken dat om het
het vijvijhijVaders
Vadersgebogen
gebogengestalte
gestaltewegwegvertje naar de
de fabriek
fabriek lochtte
lochttezag
zaghij
wandelenwandelen
Was het dan ineens
ineens zoo
zoo laat?
laat? En tijd
tijd voor
voor het
het werk?
werk?
Michiel
verlegen uit het
het venster
venster terug
terugen
en
Michiel schrok
schrok even,
even, trok
trok zich
zich verlegen
diep van
van het
het kamerken.
kamerken.
.
verborg zich in 't't diep
Voorbij
staan en
en draaide
draaide onderonderVoorbij het witte Dianabeeld bleef vader staan
het
zoekend zijn gezicht om als zocht hij iets. Daarna verdween hij in het
deur
ken onder den linde.
linde.
deurken
Traagzaam,
Michiel het
het vensterken
vensterken toe
toe
Traagzaam, tegen
tegen goesting,
goesting, deed
deed Michiel
keek
meisje en den blinde en
en dan
dan daalde
daalde hij
hij naar
naar
keek nog
nog eens
eens naar het meisje
beneden.
boven!.. .. en
en zoo
zoo moeilijk
moeilij k om
om
Ach! 't was er z66 goed geweest hier boven!....
kantoor stonden
stonden zijn
zijn oogen
oogen al
al maar
maar door
door op
op het
het
weg te gaan! Op het kantoor
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verre
hij het
het voorbije
voorbije uur.
uur.
verre gevelpunt
gevelpunt en in zijn verbeelding herleefde hij
„Zal ik haar
zuchtte hij
"Zal
haar leeren kennen?"
kennen?" zuchtte
hij en zijn
zijn hart
hart beefde
beefde van
van
blijde ontroering.
blijde
ontroering.
BLOEI
BLOEI

Sedert Michiel het jonge weesmeisje dien middag gezien had wanwanhon~
delde heur gestalte
gestalte bij
bij dag
dagen
enbij
bijnacht
nachtdoor
doorzijn
zijnverbeelding
verbeeldingenenhonL.
derd ontroerende droomen bewogen
bewogenzijn
zijnhart.—
hart....
. Hoe vreemd waren de dingen
dingen om
om hem
hemgeworden,
geworden,onwezenlij
onwezenlijk
lijk
k lijk
herinneringen
grijzen droom,
droom, die
die even
even weer
weer opdoken:
opdoken:
herinneringen uit een verren
verren grijzen
en Folimeen, het
vader en
het huis
huis en
en de
de fabriek
fabriek en
en alles
alles wat
wat hij
hij wist van
van de
de
geburen,de
de kleine
kleine stad
stad en
en van
die op kostgeburen,
van zijn zuster
zuster Pharailde
Pharaïlde die
kostschool was te Leuven.
Soms, als hij
hij zich
zich zelf
zelfbekeek,
bekeek,verbaasde
verbaasde het
hethem
hemnog
nogmeer
meerwat
wathij
hij
geworden was, zoodat
zoodat hij
hij zich
zich nutteloos
nutteloosafvroeg
afvroegwat
wathij
hijhier
hierverrichverrichten kwam. Hoe ver
ver stond dat
dat alles af van hem, en
en met
met den
den dag
dag ververwijderde
nog steeds
steedsmeer.
meer.
wijderde en vervreemde het zich nog
was één
één
Zijn
hart kende
kende maar
maar eene
eene werkelij
werkelijkheid
dat was
Zijn hart
kheid meer
meer en dat
groot verlangen
verlangen naar
naar haar. Hij wist
wist niet
niet hoe
hoehet
hetkwam,
kwam,maar
maar 't maakte
lij keen
eentraag-drijvende
traag-drijvendevogel,
'Vogel,
hem ijl en ruim
ruim en
en zoet-gedachteloos
zoet-gedachtelooslijk
gindèr
diepst van
van 'den
"den blauwen
koepel de over
over de
de
ginder in het diepst
blauwen lentehemel
lentehemel die koepelde
zingende
zingende tuinen, de daken
daken en de
de torens.
torens.
vroegte, als
als hij
hij naast
naast vader
vader ter Groote-Kerk
Groote-Kerk
Van '5
's morgens in de vroegte,
naar het
waarden zijn gepeinzen
gepeinzenreeds
reedsnaar
naar den
den
naar
het zes-urenmisken
zes-urenmisken ging, waarden
hij vol spannend ongeduld
ongeduld de
de uren
uren af
af
middag, en op 't kantoor
kantoor telde hij
waarop hij
kunnen teenen
teenenen
enhaar
haar weerom
weeromvan
vanverre
verre
waarop
hij naar
naar boven
boven zou kunnen
Dat is
is het
het schoonste
schoonste uur
uur van
van den
den dag!
dag! Hij
Hij denkt
denkt aan
aan niets
niets
kon. Dat
zien kon.
••• In
In de
de eetzaal
eetzaal slaapt
slaapt vader
vader in
in den
dengroen-trijpen
groen-trijpen volvolanders
anders meer!.
meer!....
zijn stil in
in de
demiddagzon,
middagzon, in
in slaap.
slaap.
taire-zetel. De
taire-zetel.
De tuin
tuin en
en het huis zijn
vogelen-getjilp springt
springt over
over de
de effen
eff.engroentebedden
groentebedden en
en
Alleen wat vogelen-getjilp
Jteuken hommelen
hommelen gedempt
gedempt de
de stemmen
stemmenvan
van Filomeen
Filomeenen
en
onder in de keuken
hovenier, en
en het
hetkanarievogeltje
kanarievogeltje dat
dat zingt.
zingt.
den hovenier,
Michiel doet
doethet
hetvenster
venstergeruischeloos
geruischeloosopen
openenenzijn
zijnoogen
oogengaan
gaandoor
door
Michiel
in dat
dateen
eenvagelijk
vagelijkbeweeg
beweeg
seringen-struiken het open
open deurken
deur ken in
de seringen-struiken
vertoont.
Een gelukkige
gelukkige lach
lach verheldert
verheldert zijn
zijn gezicht
gezichten
envan
vanverwachting
verwachtinggaat
gaat
klop rapper.
rapper.
zijn hart een klop
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weet het,
het, seffens
seffens zal
zal zij
zij wel
wel buiten
buiten komen;
komen; heur
heurborduurraam
borduurraam
Hij weet
staat reeds
reeds onder
onder den
denmeidoorn.
meidoorn.
staat
neemt de
de viool
viool van den
den muur,
muur, stemt
stemtze
zezorgvuldig
zorgvuldig met
methet
hetoor
oor
Hij neemt
ze vol
vol innigheid
innigheid onder
onder de
de kin.
kin.De
Destrijkstok
strijkstok
de snaren
snaren en
en legt
legt ze
op de
streelt en
en aait
aait de
de snaren
snaren zoo
zoo licht
licht als
als een
een pluimpje.
pluimpje. Door
Door de
de bottende
bottende
streelt
boomen
huppelt het
het lied
lied naar
naarhaar
haar toe
toe en
en brengt
boomen huppelt
brengt haar
haar zijn
zijn groet.
groet.
komt ze
ze in het
het ronde
ronde deurken
deur ken staan,
staan, licht
licht en
en rank.
rank. Hij
Hij heeft
heeft
Daar komt
ontplooit zich
zich tot
toteen
eengejubel
gejubel
geen oogen genoeg en het lied zwelt en ontplooit
Even blijft
blijftze
ze staan,
staan, legt
legtals
als aangedaan
aangedaan de
de hand
handop
op
in de gele zonlucht.
zonlucht. Even
haar borst
ze het
hetgelaat
gelaatonderzoekend
onderzoekend naar
naaralle
alle
borst en
en langzaam
langzaam heft
heft ze
omhoog.
kanten omhoog.
Michiel weet zoo
wat ze
ze doen zal en toch
toch ontroert
ontroert het
hethem
hem
zoo goed
goed wat
hij heur
heur voor
voor den
den eersten
eerstenkeer
keerzag.
zag.
toen hij
telkens dieper nog dan toen
klontje heeft
heeft wandelt
wandelt ze,
ze, met
metde
de
Als het vogeltje boven de deur zijn klontje
en om
om de
de
den rug
rug saamgevingerd,
saamgevingerd, langs het
het vlietje
vliet je en
handen laag op den
rozenstokken, bukt zich
zich over
over het
het half-ronde
half-ronde bloemenbed
bloemenbed onder
onder het
het
rozenstokken,
wat onkruid.
onkruid.Af
Afen
entoe
toeheft
heftze
zehet
hethoofd
hoofdeen
eenwijle
wijleop
op
venster en wiedt wat
staat haar
haar gelaat
gelaat recht
recht naar
naarhier
hiergericht.
gericht •
als trof haar iets en soms staat
Michiel zich
zich af....
aL ..
.,Zou
,,Zou ze mij zien?" vraagt Michiel
mÇ>gelijkheid
verwart
hem
en
beschroomd
trekt hij
hij zich
2;ich terug,
terug,
Die mpgelij
kheid verwart hem en
trekt
om een beetje later opnieuw in het venster
venster te
te staan
staan en
en breeder
breedernog
noghet
het
lied te laten opendeinen....
opendeinen ....
het uur
uur voor.
voor. Maar
Maarvandaag
vandaag komt
komthij
hij
Als de
de blinde
blinde komt, is 't er nu het
zij zich
zich aan
aan het
het werk
werk onder
onderden
denhagedoorn.
hagedoorn.Hij
Hijlegt
legteen
een
niet. Dan
Dan zet
zet zij
doorzichtige,
hoofd en
en op
op
doorzichtige,perlemoeren
periemoerenschaduw
schaduwom
omhaar
haar blond
blond hoofd
heur handen,
handen, die
die traagzaam
traagzaam over
over den
den gespannen
gespannen tulle
tulle het
hethaakje
haakje
laten draaien.
draaien.
eens dicht, heel
Hoe
hoe goed
goed moet
moet het
het wezen eens
heel
Hoe schoon
schoon is
is zij,
zij, en hoe
was het
het maar
maar van
van onder
onder het
het
dicht bij haar te zijn
zijn en
en heur
heur te
te zien,
zien, al
al was
paviljoentje
..... Maar
Maar dan
dan moet
moet Michiel
Michielonwillens
onwillensaan
aan zijn
zijn eigen
eigen peinpeinpaviljoentje.....
zand van
van tusschen
tusschen de
de
zen en al zijn geluk vloeit weg
weg uit
uit zijn hart, lijk zand
vingeren.
Klaar lijk
mager en
lij kgeschilderd
geschilderdziet
ziethij
hijzijn
zijneigen
eigen vóór
vóór haar
haar staan: mager
bedeesd
in
het
kale,
gele
kantoor
kieltje,
met
zijn
lang,
smal
gezicht
bedeesd
kale, gele kantoorkieltje, met zijn lang, smal gezicht
dat beschaamd
handen waar
waar hij
hij
beschaamd voorover
vooroverhangt
hangten
en de
de witte,
witte, slappe handen
geenen blijf mee weet en
zenuwachtig over
en over
over
en die
die zenuwachtig
over den
den rug
rug in en
elkaar
wanhopen. Ze zal
zal bang
bang worden
worden van
van
elkaar grijpen.
grijpen. Het
Het doet
doet hem wanhopen.
hem
uitlachen misschien!
misschien!
hem en hem uitlachen
wistI ....
Ach!
Ach! als
als ze
ze alles
alles eens wist!....
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Met een korten,
korten, klagenden
klagenden toon
toon breekt
breekt het
het lied
liedaf
afen
ende
destrijkstok
strijkstok
hangt
moedeloos
naast
hem.
Hij
gaat
van
het
venster
weg,
legt de
de
hangt moedeloos naast hem. Hij gaat van het venster
viool op
op het
het tafelken
tafel kenen
envan
vanachter
achterininde
dekamer
kamerblijft
blijfthij
hijnog
nognaar
naarhaar
haar
kijken.
kij ken.
ze van
van heur
heur werk
werk op
open
enweer
weetstaat
staathaar
haargelaat
gelaatnaar
naar hier
hier
Even ziet ze
„Als ze mijn
gekeerd. "Als
mijn muziek
muziek nu
nu gaarne
gaarne hoort en ze wist
wist dat
dat het
het van
van
zemij
mi;niet
nietuitlachen?"
uitlachen?" troost
troost hij
hij zich
zich en
endat
dat
mij
komt dan
dan zal
zal ze
mij komt
gedacht trekt
trektzijn
zijnhart
hartterug
terugnaar
naaromhoog.
omhoog. Kon
Kon er maar
gedacht
maar eens
eens iets
iets
dat hem bij
bij haar
haar zou
zou brengen
brengenof
of dat
dat hij
hijiets
iets kon doen
gebeuren dat
doen voor
voor
kunnen;
heur!
heur! Want
Want er
erz66
zóó blootweg
blootweg naar
naartoe
toe gaan,
gaan, dat
datzal
zal hij
hij nooit kunnen;
••••
hij
hij voelt het
het....
Den heelen
hee1en achternoen
achternoen op het
het kantoor
kantoor denkt
denkt Michiel
Michiel aan
aan niets
niets
anders
moet
anders meer. Het cijferwerk valt zoo moeilijk alsof hij een huis moet
verzetten. Vader ziet het en wordt
wordt nijdig.
nijdig. Michiel
Michielbegrijpt
begrijpt zijn
zijn eigen
eigen
niet, maar
maar vaders
vaders gesakker
gesakker· en dreigementen
dreigementen gaan
gaan langs
langs zijn
zijn ooren
ooren
voorbij
Het laat
laat hem
hem onverschillig
onverschillig vanvanvoorbij lijk
lijk de
de wind langs een huis. Het
daag.
daa g.
„En dat durft dan nog lachen!"
"En
lachen!" roept vader bevend uit,
uit, terwijl hij
hij
met een schok uit
uit den
den zetel
zetel oprijst
oprijst en
en het
het van
van toorn
toorn vertrokken
vertrokken gegezicht over het groene
groene laken
laken van
van den
den lessenaar
lessenaar uitsteekt
uitsteektnaar
naar Michiel.
Michiel.
"Ik
en 't komt hem voor alsof
„Ik lach niet, vader!" antwoordt
antwoordt Michie'
Michie en
....Dezen
er tusschen vader en hem een v~akte
viakte iigt
ligt van mijlen en mijlen
mijlen....Dezen
overuren moeten doen
doen bij
bij lamplicht,
lamplicht,maar
maar het
het
avond zal hij weerom overuren
laat
onverschillig ••••
laat hem onverschillig....
Een poos gaat de punt
punt der
der pen
pen over
over de
decijferreeksen
cijferreeksen op
op het
hetroodroodgelijnde papier en even houden zijn gedachten
gedachten de
de klimmende
klimmendegetallen
getallen
vast. Vader
Vadér zet zich opnieuw
opnieuw neer,
neer, raapt
raapt met een zucht
zucht zijn
zijn pen
pen op
op en
en
dan rijst
Dochlang
lang duurt Michie1
Michiel zijn inspanrijst de
de stilte weer om hen. Doch
hij aan
aan een
een nieuwe
nieuwe bladzij
bladzij begint
beginten
en
ning niet, geen tien
tien minuten.
minuten. Als
Als hij
het boek dichter
schuift,
zit
hij
met
zijn
heele
wezen
weerom
top
in
dichter schuift,
hij met zijn heele wezen
top in
zijn droomen....
droomen ••••
In zijn verbeelding
geluid leeft
leeft er
er in
in de
de kleine
kleine
verbeelding is
is het nacht. Geen geluid
stad die vreemd
huis isis
vreemd en
en donker
donker onder
onder den
den zwarten
zwartenhemel
hemelligt.
ligt. Het huis
stillijk
een graf
graf en
enalleen
alleende
descherpen
scherpentik
tikvan
vande
dekasthorlogie
kasthorlogieininde
de
stil lijk een
gang klinkt hol tot boven
boven en
en klopt
klopt tegen
tegen zijn
zijn kamerdeur.
kamerdeur. Vader
Vader slaapt
slaapt
en hij
hij zelf
punt in
in te
te doeselen.
doeselen.
zelf is
is op het punt
Maar
uit den
denSint-Gommarustoren
Sint-Gommarustoren een
eenlanggerokken
langgerokken
Maar plots
plots valt uit
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hoorngetoet naar beneden en seffens
seffens daarop
daarop de
de brandklok
brandklok die
die te
te storstormen begint. Michiel
Michiel springt
springt zijn
zijn bed
bed uit
uit en
en met
met een
eenangstig-kloppend
angstig-kloppend
hart rukt hij
open.
hij het venster open.
stijg een
In de straat
straat stijg
eenrumoer
rumoer van
van opengetrokken
opengetrokken ramen
ramen en
en stemstemmen die naar elkaar roepen dat het brandt.
brandt.
Ineens rijzen de gevelen
gevelen aan
aan den
den overkant
over kant der
der straat
straat rood
rood verlicht
verlicht
uit den nacht en in de open vensters vlekken koperkleurig
koperkleurig menschenmenschengezichten. Overal
gezichten.
Overal schieten er
er wijzende
wijzende armen
armen naar
naar buiten,
buiten, gericht
gericht
over
den tuin
tuin afsluit
afsluit en
enererwordt
wordtgeroepen:
geroepen:
over den blinden muur die den
„Ginder is
"Ginder
is het.
het. Achter
Achterin
inden
denhof
hofbij
bijBrandts!"
Brandtsl tt
Michiel krijgt
krijgt er lijk een slag van
van op
op den
den kop.
kop.'t'tBrandt
Brandtbij
bijhaar!
haar!
Hij vliegt naar beneden en den
den tuin
tuin door
door die
diedaar
daar rood-opengaat
rood-opengaat en
waggelt
zwarte boomschaduwen.
boomschaduwen. Ginder
Ginder uit
uit
waggelt van
van de
de verschietende, zwarte
het dak wappert het krakende
krakende vuur met honderd
honderd walmende
walmendewimpels
wimpels
en slaat den nacht
nacht open.
open.
ûjl Hij
Hij moet
moethaar
haar redden!
redden! Er staat een,
een sterkte
En onder dat vuur is
is zij!
in hem
hemom
ombergen
bergenteteverplaatsen.
verplaatsen.
en een wil op
op in
In een weerlicht is hij
hij het
het inuurken
muur ken over,
over, waadt
waadt met
met groote
groote spronsprongen het vlietje
vliet je door dat rood lijk een vloed van vuur om hem golft en
en
ûjn schouders stoot hij het
het venvenspat, rukt
rukt de beluiken open en met
met zijn
sterken in. Een
Een rookwolk
rookwolk slaat
slaat hem
hem in
in het
hetgezicht
gezichten
enhet
hetregent
regentgengensters rond hem, op zijn
ûjn hoofd
hoofd en op
op zijn
zijn handen.
handen. Hij kan
kan bijna niet
niet
niet voelen,
voelen,
asemen en zijn oogen pikken
pikken pijnlijk.
pijnlijk. Maar
Maar hij
hij wil het niet
stormt de steile trap
trap op, springt
springt door
door de
de vlammen
vlammen en
en dringt
dringt in
in heur
heur
kamer
ken, waar
begijnenkamerken,
waar hij
hij heul'
heur op
op den
den grond
grond vindt
vindt vóór het witte begijnenbed, bezwijmd.
bezwijmd.
In zijn
ûjn armen draagt hij heur
heur naar
naar beneden,
beneden, terug
terug het
hetvlietje
vliet je door
door
hij haar
haarneer.
neer.
en op het grasplein
grasplein onder
onder den
den kastanjeboom
kastanjeboom legt
legt hij
Vader
ook Filomeen
Filomeen komen
komen angstig,
angstig, met
met de
de handen
handen boven
Vader en ook
het hoofd,
hoofd, aangeloopen.
aangeloopen. Als ze
ze zien
zien wat
wathij
hijgedaan
gedaanheeft
heeftslaan
slaan
ze
de handen
handen in
in elkaar
elkaar en
envan
vanverwondering
verwondering kunnen
kunnen ze
zehaast
haast
ze de
niets zeggen.
ze haar
haar op
op en
en dragen
dragen heur
heurvoorzichtig
voorzichtignaar
naar het
het kakaSamen nemen ze
merken van Pharailde,
Pharai1de, waar
heul' gezicht
gezicht en
en
waar men
men heur
heur te bed legt en heur
de polsen wascht met
met water
water en
en azijn.
azijn.
De kaarsen
kaarsen branden
Spiegelende marmel'
branden helder
helder en
en schoon
schoon op
op het spiegelende
mariner
der kommode
kommode en verlichten
verlichten fijn
fijn heur
heul' bleek
bleek gelaat
gelaat en
en den
den blonden
blonden
lossen haarwrong die over heur
heur schouder
schouderligt.
ligt.
Michiel zet zich naast haar en wacht stil tot z,
ze de
deoogen
oogen zal
zal open
open
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doen. Vader
beneden en Filomeen
Vader gaat haastig
haastig terug
terug naar
naar beneden
Filomeen bidt
bidt om
om
bedanken voor
voor de
de redding.
redding.
God te bedanken
een groot
groot rumoer
rumoer door
door den
dennacht.
nacht.Stemmen
Stemmenroepen
roepen
Buiten golft een
en de
de bel
bel der
der pompiers
pompiers
verward dooreen,
dooreen, de klok stormt lijk bezeten en
nadert met het gedokker van de brandspuiten.
brandspuiten. Soms
Soms kaatst
kaatst de
de traptrapnadert
overkant der
der straat
straat het
het roode
roode schijnsel
schijnselvan
vanden
denbrand
brand
gevel aan den overkant
gele vlak
vlak der
der neergelaten
neergelaten store.
store.
op het gele
ûjn hart klop om te
te bersten,
bersten, van
van groot
groot geluk....
geluk ••••
Michiel zijn
oogen opent
opent verschiet
verschiet ze
ze en
enkijkt
kijktverbaasd
verbaasd rond,
rond, niet
niet bebeAls ze de oogen
grijpend. Hij zegt heur alles. Ze luistert met
met groote
groote verschrikte
verschrikte oogen
oogen
en de handen
handen op
op het
het hart.
hart. Dan
Danzwijgt
zwijgthij.
hij.Tranen
Tranenblinken
blinkenaan
aanheur
heur
ze zijn
ûjn hand
hand om
om ze
ze aan
aan
schoonen glimlach
glimlach grijpt
grijpt ze
wimpers en met een schoonen
drukken ••••
den mond te drukken..,.
't Is of
of de
de hemel
hemel opengaat
opengaat voor Michiel
Michiel en
en hij
hij huivert
huivert van
van verrukverruk••••
king
king....
De
meestergast die op
op 't't kantoor
kantoor binnenkomt
binnenkomt doet
doet Michiel
Michielmet
meteen
een
De meestergast
pijnlij
doopt rap
rap de
de pen
pen
pijnlijken
kenschok
schokontwaken.
ontwaken. Hij
Hij trekt
trekt de beenen in, doopt
in den inkt
inkt en
en schiet
schietaan
aan het
hetcijferen.
cijferen.
ziEin van
van den
den brief
brief dien
dien hij
hij aan
aan 't schrijven is vraagt
vraagt
Zonder
Zonder op te zien
vader: nHewel,
Batist?"
„Hewel, Batist?"
„Baas," zegt de man, „van
nemen voor
voor die
die
"Baas,"
"van welk
welk haar
haar moeten we nemen
commande
kunnen
commande kleerborstels
kleerborstels uit
uit Tongeren?
Tongeren? Binnen een half-uur kunnen
ze er al mee beginnen."
beginnen:'
,,'k Heb het
het toch
tochgezegd
gezegddaarstraks,"
daarstraks," antwoordt
antwoordt vader.
vader. „Van
"Van 't
zwart,
zwart, no. 44."
,"
"Goed,"
zegt Batist
Batist en
en gaat
gaat weg.
weg. Door
Doorde
deopen
opendeur
deurzwelt
zwelteven
evenhet
het
„Goed," zegt
geronk der fabriek. Vader schrijft voort en de
de stilte
stilte welft
welftzich
zichweerom
weerom
over
de boeken
boeken en
en
over den groenen lessenaar,
lessenaar, de
de twee
twee gebogen
gebogen hoofden, de
de handen.
"Wat
minu„Wat is Batist daar komen doen?" vraagt
vraagt Michiel
Michiel zich twee minuten later af. Maar
besten wil
wil niet...
niet...., en dan
Maar hij
hij vindt
vindt het niet, met den besten
geeft
....
geeft hij
hij het
het op
op....
Gieten,
gieten, gieten;
gieten; dagen
dagenachtereen;
achtereen;een
eenechte
echtezondvloed....
zondvloed ••••
Gieten, gieten,
De daken, de straten en tuinen ratelen
ratelen van
van het
het water....
water •.••
Voor
deur van
van vader
vader zijn
ûjn slaapkamer
slaapkamer staat
staat Filomeen
Filomeen in
in den
den
Voor de deur
nu eens
eens
vroegen morgen te lamenteeren:
"Menheerl Menheer!
Menheer! komt
komt nu
lamenteeren: „Menheer!
onder, tot tegen
tegen het
het plafond! God-en-Heere!"
God-en-Heere!"
zien! 't't Huis staat onder,
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Vader in
en Michici
Michie1 met
met haastig
lH~l.Stig wat
wnt aleeren
kleeren
in zijn
zijn groen
groen kam~rkleed
kamerkked en
over
loopcfdoordoorover zijn
zijn nachthemd
nachthemd staan
staan op
op de
de trap waarvan
waarvan de
de roode
rook looper
'w::.tc,:staat.
st:,:'.t.Vacter
Vaderkreunt
kreunt
weekt
weekt isis en
enzien
zienininde
degang
gangdie
diehoog
hoogonder
ondertce
slaat ontzet de handen om het
en slaat
hü hoofd.
hoofd.
Het cijferblad der kasthoelosile
kasthorlogie steekt
en kijkt
kijkt met
meteen
een
steekt er boven uit en
zwart-omlijste schilschilrond, verbaasd, gezicht naar
naar de
de half-verdronken,
half-verdronken, zwart-omlijste
derij aan
aan den overkant, waarop
bieeken zonneblak
zonneblak drie
drie vlievliederij
waarop in een bi?ek.:::n
gende engelen het water schijnen te ontvluchten.
ontvluchten.
De room-gele, dubbele deuren
deuren van
van de eetkamer$
eetkamers en de
di: zaal zijn ingeduwd
kloppen bij
bij de
de minste
minsterimpeling
rimpeling
geduwd en twee drijvende stoelen kloppen
met de pooten in het
met
het verguldsel
verguldsel der paneelen.
paneelen. D
Degele
gelewandelstok
wandelstok
een kerkker kvan
tusschen strooipijltjes
van vader
vader zwemt
zwemt er
er tusschen
strooipijltjes en
en p'~.f'iertjes,
ppierties, een
boek drijft er
boek
er en
en in
in 't'tlicht
lichtder
derglazen
glazen tuindeur
tuindeur een
een open
open sigarensigarenAmalia,
bakje
bakje met
met doodsbeeldekens
doodsbeeldekensrond.
rond.Michid
Michieldenkt
denkt plots
plots aan
an Amalia
Hij springt het werkkamertje in, sleurt
sleurt het
het venster
venster open
open en
en giridus
ginders
midden van de
de grijze,
grijze, omgevelde
omgevelde watervlakte
watervlaktewaarboven
waarbovenals
alseilandjee
eilandjee
de
zwarte boomkruinen
kraaien in, ziet
ziet hij
hij het
hetoud.
oud.
de zwarte
boomkruinen uitsteken
uitsteken met kraaien
huizeken.
door het
het brokkelige.
brokkelige, gat
huizeken. Een
Een hoek ervan is ingestort en door
ten
ziet hij geen hand boven het klotsende
klotsende water,
water, een
een slaapkamer
slaapkamermet
metcen
begijnen-bed
hoek een
een meisje
meisje dat zich
zich ontzet
ontzet tegen
tegen het
het
begijnen-bed en
en in den hock
is zij!
zij! Michiel
Michiel zijn
zijn hart
hart klopt
klopt in
in zijn
z;ijnbloed
bloed
deurken
deurken drukt.
drukt. Dat is
van schrik...
schrik •••
Hij wringt het hoekschapraaiken
hoekschapl'aaiken door
door het
hetvenster,
venster,laat
laater
errich
zichlangs
langs
den druivelaar op neer en
en roeit
roeit met
met een
een stnk
stukho-at
hout tusschen
tusschen de
de !-!':uiuinen naar haar toe.
Datisis een
eenzware
zware toer.
toer. Het
ding
waggelt
onder
hem
toe. Dat
Het ding T.vitg ,-: onder hen/
en zijn beenen hangen
hangen in
in het
het koude
koude water.
water.
Hij
ze zet
zet zich
zich op de
de kast
kast en
en voorzchtig
voorzichtiggaat
gaat de
de
Hij komt bij haar, ze
en klaagt
klaagt angstig.
angstig. De
De schotschotterug. Ze
Ze klampt
klampt zich
zich aan
aan hem
hem vast
vast en
tocht terug.
sche sjaal die ze
hen aan
aan en
en
ze omgeslagen
omgeslagen heeft
heeft drijft
drijft loshangend achter hen
hij voelt heul'
hem- handen
handen beven op zijn schouders.
schouders.
i t Is
,/t
1.. niets.
niets. Amalia!"
Amalial" zegt hij troostend en
en gexuststeilend.
geruststellend. "Seffens
,Seffens
hij werkt
werkt gespannen
gespannen voort.
voort.
zijn we er!" En hij
het venster
venster staan
staan vader
vader en
en achter
achterhem
hemFitomeen
Filomeenmet
metangstige
angstige
In het
Uitde
deandee
;1nder,;;ge-v
gevden
gezichten en
hem. Uit
gezichten
en steken
steken de
de handen
handen uit naar /um.
den
zijnwerk
werkenenopop
den
tOl'W
ziet hij
hij nylnmankijken bleeke gezichten naar 4n
den
tofen
:74et
Michid voelt
voelt zich
zich fier
ha<ir
hem wijzen.
wijzen. Michirl
nen die naar hem
fier en
en ttt geluk van haar
hebben doet
doet zijn
zijnborst
borstzwellen.
zwellen.
gered te hebben
hun vlot
vlot naderbij.
naderbij.Vader
Vaderen
enFilomeen
Filomeen
Aan den druivelaar
druivelaar trekt
trekt hij hun
helpen het bevende
bevende meisje
meisje door
door het
het raam
raam en
en hij
hij volgt
volgt dan.
dan.
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ze pas
pas binnen
binnen zijn, stort het oude huizeken
Als ze
huize ken met
met een
een klagend
klagend gegekraak ineen. De
kraak
Dekraaien
kraaienvliegen
vliegenkrassend
krassenduit
uitdedehalf-verdronken
half-verdronken
boomen, menschen
menschen gillen
gillen tete allen
allenkant
over het
het water
water breiden
breiden
boomen,
kant en over
verder open....
open ....
zich schuimende
schuimende golfkringen
golfkringen verder en verder
dat hoort
hoorten
envalt
valtweenend
weenendaan
aanzijn
zijnschouschouAmalia krest ontzet
ontzet als
als zij dat
der....
doet de oogen
toe. Hij tilt
•••• Michiel
Michiel doet
oogen toe.
rilt van
van geluk.
geluk.
der
Zijn naam
klinkt, doet
doet zijn
zijn hand
hand van
van
naam die
die plots luid in zijn ooren klinkt,
voor zijn oogen wegvallen en trekt zijn hoofd
hoofd met
met een
een schok
schokomhoog.
omhoog.
„Zijt gij doof, Michiel?tt
Michiel?" roept vader en hij kijkt
doordringend
"Zijt
kij kt hem doordringend
aan, terwijl hij zijn bevende handen opheft.
„Wat is er?"
"Wat
er?" stamelt
stamelt Michiel
Michiel verward.
verward.
handenplots
plotsvallen,
vallen,zijn
zijngegeEen poos is er een stilte. Vader laat de handen
zicht ontspant zich
zich en
en hij
hij kijkt
kijktmet
metgroote,
groote,verwonderde
verwonderdeoogen.
oogen.
„Wat is er
"Wat
er vader?"
vader?tt herneemt
herneemt Michiel.
Michiel.
"Gij
.zoo bleek. Zijt gij
gij dan
dan ziek?
.ziek? En ge
ge zegt
zegt er
er niets
niets van?"
van?"
„Gij ziet zoo
„Ga naar
vraagt vader. "Ga
naar huis
huis Michiel.
Michiel. Kom
Komterug
terugals
als 't over is. Dat 's
zoo geen werken...."
.zoo
wer ken •••:'
Onafgebroken werkte de Lente voort in de lucht,
lucht, de
de struiken
struikenen
ende
de
botten barstten
barsttenen
enbet
hetgroen
groenornhuld.e
omhulde de
de takken
takkenen
ende
de
boomen. De botten
n
twijgen.
tuin met
metee
een
twijgen. Weldra
Weldra zouden de seringenboschkens die den tuin
hooge haag afsloten er toptig mee omhangen zijn en ook de kastanje-hogeafsltnrpimeohagzjndkestailaar zou op zijn vingerend
vingerend loof
loof zijn witte
witte kaarsen
kaarsen opsteken.
opsteken.
Michiel zag het met spijt gebeuren.
gebeuren. Eiken
EIkennoen,
noen,als
als hij
hij boven
bovenkwam
kwam
was het moeilijker haar
haar te
te zien
zien en
en de
de tijd
tijdwas
was niet
nietver
veraf
afmeer,
meer,dat
datvan
van
het oude huisje niets meer
meel' zou te bespeuren
bespeuren zijn
zijn dan
dan het
hethobbelig
hobbeligdak
dak
en tusschen twee takken van den kastanjelaar
kastanjelaar een stuk
stuk van
van het
het viervierkanten gevelvenster
gevelvensterken.
ken.
ge kunnen, hij
hij zou
zou den
dengroenen
groenenvloed
vloed die
die hooger
hooger en
en
Had hij het
het gekunnen,
ingeclwongen+ Maar
Maar
hooger
den bruinen
bruinengrond
grondhebben
hebbeningeciwongen.
hooger steeg
steeg terug den
daar was niets tegen te doen
doen en
en zijn
zijn hart
hartwas
wasbedroefd....
bedroefd ••••
malsch,
In de week na Paschen kwam
kwam een warme
warme zon
zon en
en een
een mals
eh, law
luw
winde
ken het werk der
der aarde
aarde nog
nog verhaasten.
verhaasten. Na
Natwee
tweedagen
dagenzag
zaghij
hij
windeken
van in het werkkamertje
werkkamertje bijna
bijnaniets
nietsmeer
meervan
vanhet
hethuizeken:
huizeken:alleen
alleenwat
wat
wit van den gevel pinkte
hier en
en daar
daar door
door het
hetritselende
ritselendeseringenloof,
senngenloof,
pinkte hier
naast den kastanjenboom
kastanjenboom kleurde helder den
den rooden
rooden rug
rug van
van het dak
en in het openstaande gevelvensterken
gevelvenster ken liet een
een zonnebalk
zonuebalk een
een witbewitbegordijnd begijnenbed zien.
zien.
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Haar
niet laten
laten eiken
eIken noen
noen
Haar zag
zag hij
hij niet
niet meer,
meer, en
en toch
toch kon
kon hij
hij het niet
naar
laten zingen,
zingen,in
inherinnering
herinneringaan
aan
naar boven te gaan en er zijn viool te laten
de voorbije
voorbije dagen toen hij heur zien kon....
kon ••••
,,Kwam ze
"Kwam
ze nu
nu maar
maar eens
eens boven
boven in
in dat
dat vensterken,"
venster ken," zuchtte
zuchtte MiMichiel. „Eens
"Eens heel
heel even
even maar,
maar, dan
dan was
was dit
dit hert
hert weer
weer gerust
gerust gesteld!"
gesteldl"
Op zijn
zijn viool
viool riep
Hij beeldde
zich in, als
Op
riep hij
hij haar.
ha"r. Hij
beeldde zich
als hij
hij het
het straf
straf
wenschte en zijn verlangen in schoone klanken
klanken over
over den
den groenen
groenen en
en
witten tuin naar
hemonbewust
onbewustmoest
moestverstaan
verstaan
naarginder
ginderzond,
zond,heur
heurhert
he hem
'in het
hetvierkanten
vierkanten raampje
raampje zou
zou laten
laten zien.
zien.
en zij zich wel
wel in
Hij
en speelde.
speelde. Zijn
Zijn hart
hart zuchtte
zuchttevan
vanverlangen
verlangen en
enzijn
zijn
Hij speelde en
oogen stonden starlings in het
het verre
verre kamerken.
kamer ken.
Maar
rammelde kwart
kwart over
dan 't half-kwartierken
Maar het
het rammelde
over een, dan
half-kwartierken en
zon op
op de
de rechte
rechte plooien
plooiender
der
daarna
daarna half-twee
half-twee en ginder was niets dan zon
toegeschoven
bedgordijnen, den boog
boog van
vat} een
eendoorzakkenden
doorzakkenden balk
balk
toegeschoven bedgordijnen,
en het gele hout
hout van
van een
een stoelrug.
stoelrug.
Morgen zou hij terug
terug komen....
komen ....
was lijk
lijkgisteren,
gIsteren,en
enovermorgen
overmorgenhijk
lijk vandaag
vandaag en
en met
met
Doch
morgen was
Doch morgen
den dag
dag groeide
groeide zijn
zijn verlangen.
verlangen.
Ach! waarom
waarom was hij zooals hij was?
was? Waarom klopte dat
dat hert
hert zoo
zoo
zoo te
te hijgen
hijgen van
vanals
alshij
hijer
ernog
nogmaar
maaraan
aan
wild en waarom
waarom begon hij
hij zoo
zien.
peinsde naar
naar het paviljoentje
paviljoentje te
te gaan
gaan en
en heul'
heur eens even te zien.
En toch kon hij het niet laten
laten er meer en meer
meer aan
aan te denken. De
De
paden van den tuin lagen daar
bochtend onder
onder de
de bloesemende
bloesemende
daar open,
open, bochtend
appelaren
tuin waar
waar het
hetgevel
gevelken
ken schemerde
schemerde
appelaren naar
naar achter
achter in
in den tuin
dool'
het paviljoentje
paviljoentje zijn
zijn strooien
strooien dak
dak met
metden
den
door den kastanjenboom en het
houten kelk er op, verhief.
verhief.
hij dien
dienweg
wegging?
ging?
Wie zou er iets achter
achter vermoeden
vermoeden als
als hij
Vader sliep onder
onder het
het glazen afdak, het hoofd
hoofd met
met het
het zwarte
zwarte solideesolideeken op schuin gezonken op de borst, en de
de handen
handen op
op de
de knieën.
knieën.De
De
hovenier
tuin van
van den
den nonohovenier zat
zat in
in de keuken bij Filomeen, en uit den tuin
el' niet
niet het
het minste
minste geluid.
geluid.
taris
kwam er
tans kwam
nu al
al voorbij
voorbij gegaan, zonder dat
dat hij
hij haat'
haar
Hoeveel
Hoeveel dagen waren er nu
gezien had? En hoeveel zouden er nog voorbij gaan, als hij zoo schrik-gezinhad?Eovluenrgobija,lshzcrkachtig bleef? Ach! haar
haar eens te mogen
mogen zien, eens heel even maar, dan
dan
ware zijn hart
hart weer
weervol
vol voor
voor lang....
lang ....
De noen
noen daarbuiten
daarbuiten is
is zoo
zoo stil
stil en
en het
hetverlangen
verlangen van
vande
deziel
zielzoo
zoo
groot! Ontroerd gaat Michiel naar beneden
beneden en
en slentert
slenterthet
hetmiddenpad
middenpad
in waarover
waarover de
de boomen
boomen fijn-geaderde
fijn-geaderde schaduwen
schaduwenleggen.
leggen.
Ondel;'wegen
kt hem een vogel die onder de
de groene
Onderwegen verschri
verschrikt
groene bezie-
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struiken
hij
struiken wegloopt
wegloopt of
of een brommende
brommende vlieg
vlieg langs
langs zijn
zijn gezicht,
gezicht, en hij
blijft wel twintig keeren
keeren staan.
staan.
Ginder schemert
schemert een
een kant van het gevelken
Ginder
gevel ken achter
achter de seringenseringenstruiken.
wegsken in
in en
en zonder
zonder dat
dathij
hij
strui ken. Michiel
Michiel draait
draait het klimmende wegsken
het fijn weet
weet staat
staat hij
hij onder
onder het
het paviljoentje
paviljoentjedat
dateen
eenklein
kleingordijn
gordijnvan
van
wilden-wijngaard
wilden-wijngaard van zijn dak laat hangen.
Daarover,
ken, met
zon er
er op
op en
en den
den
Daarover,rijst
rijsthet
het gevel
gevelken,
metde
de volle
volle zon
weerslag maakt
maakt de
de schaduw
schaduw in
in het ,Paviljoentje
paviljoentje ijl en wit. De
Dewelige
welige
weerslag
druivelaaren
en de
de blauwe
druivelaar
blauwe beluiken temperen
temperen aangenaam
aangenaam die hevighevigeen
heid en in de schaduw van den hagedoorn hangt het kevietje met een
sijs
ken in.
sijsken
Michiel glimlacht aangedaan
aangedaan en
gevoelen alsof
alsof hij
hij in
in
en hij
hij heeft het gevoelen
een schoonen droom
droom staat.
staat.
De deur
deur staat
staat open
open en
en daar
daar binnen
binnen leeft
leeft zacht
'zacht 't'tgeklir
geklirvan
vanvaatvaatwer
k, de
de horloge
horloge die
dietikt
tikten
endan
dangaat
gaater
ergedempt
gedempteen
eenliedje
liedjeop
opdat
dat
werk,
binnensmonds geneuried wordt.
binnensmonds
wordt.
Michiel doet er
er eenige
eenige stappen
stappen voor
voor achteruit
achteruit zoodat
zoodathij
hij de
derozenrozenHettuintuinstokken niet meer
meer ziet,
ziet, de
de waterton
waterton noch
nochhet
hetborduurraam.
borduurraam. Het
muur
ken, met
blinkend klimop
klimop overhangen,
overhangen, verbergt
verbergt hun
muurken,
met blinkend
hun zicht
zicht
alsook de onderste helft der deur. Hij weet zich alzoo
alzoo min gezien
gezien en
en
dat laat hem gemakkelijker
gemakkelijker adem halen.
halen.
A1leert het
het vlietje
vlietje kabbelt
kabbelt en
en binnen
binnen uit
uitde
de
Voorts
Voorts is
is het hier stil. Alleen
groene schaduw
schaduw van den
den kastanjelaan
kastanjelaan perelt
perelt er
er wat
wat vogelenzang.
vogelenzang.
Plots roept een fijne,
fijne, aangename
aangename stem
stem uit
uitde
dekamer:
kamer:„Pitje,
"Pitje,Pitje!"
Pitje!"
De merel
merel die
die zoo
zoo juist
juistop
opden
denhagedoorn
hagedoorn neerviel
neerviel en
endrie
drieheldere
heldere
waterbellen uit zijn bek liet
liet rollen,
rollen, verschiet
verschiet ervan
ervan en
en snort
snorttusschen
tusschen
de bruine muren over het
het water
water weg.
weg.
Het sijsje begint te piepen
piepen en
en wipt
wipt speelsch
speelschvan
vanhet
heteene
eenepolderken
polderken
naar
naar 't andere.
Michiel zijn hart klopt luid en zijn
zijn handen
handen gaan
gaan open op
op zijn
zijn rug.
rug.
„Nu zal
"Nu
zal ze
ze komen!"
komen!" peinst
peinst hij
hij en
en houdt
houdt den
den adem
adem in.
in.
Uit de
deblauwe
blauweschaduw
schaduwziet
ziethij
hij heur
heurzacht,glimlachend
zacht,glimlachend
En ze komt. Uit
gezicht met de ronde kin
kin en
en de
de smalle,
smalle, lange
lange oogen
oogen in
in de
dezon
zonkomen
komen
die veel
veel goud
goudop
ophaar
haar blond
blondhaar
haarpoedert
poederten
enhet
hetrood
roodder
derfijfijngekrulde
nge krulde
lippen ophaalt.
ophaalt. Ze draait
draait heur
heur leest naar
naar het
het sijsje,
sijsje, heft
hefthet
hetgelaat
gelaat
ernaar
heur witte
witte handen
handen maakt
maakt ze
zeeen
eenstukje
stukjesuiker
suiker
ernaar omhoog
omhoog en met heur
tusschen de tralies
tralies van het
het kevietje
kevietje vast.
vast.
Hier is uw klontje,
:klontje, Pitje!" zegt ze. Met
Met een
eenglimlach
glimlach op
opheur
heur teerblozig gezicht blijft
blijft er
er ze
ze een
een wijle
wijle opzien.
opzien.
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Michiel voelt zich opgeheven. Er waait
Michiel
waait een zoetigheid
zoetigheid door
door zijn
zijn
hoofd, nog nooit gevoeld....
gevoeld••••
Even wandelt ze rond,
rond, zet
zetzich
zichdan
danbij
bijhet
hetborduurraam,
borduurraam,waarbij
waarbij
ûj
muur ken verdwijnt.
verdwijnt.
zij achter het muurken
Michiel doet de oogen toe omdat beeld goed vast
vast te houden.
houden. Dan
Dan
doet
hij voorzichtig een paar
paar stappen vooruit
vooruit om
om heur
heur opnieuw
opnieuw te
te
doet hij
zien. Maar plots houdt hij
hij stil.
stil. Haar
Haar gezicht
gezicht staat
staat verwonderd
verwonderd op
op het
het
zijne gericht. Ze
ûjne
z'e verschiet, heft
heft plots
plots de
de handen
handenop
open
enlaat
laateen
eenklein
klein
kreetje. Doch
seffens daarop
daarop verheldert
verheldert heur
heur gelaat,
gelaat, heur
heur oogen
oogengroeigroeiDoch seffens
en groot open en
en een
een glimlach
glimlach krult
krult haar
haar lippen
lippen omhoog.
omhoog. Ze
Ze bekijkt
bekijkt
••••
hem,
heng, alsof
alsof ze
ze in
in hem iemand herkent
herkent....
Als Michiel dat
dat gewaar
gewaar wordt, schiet het
het bloed
bloedhem
hemnaar
naar den
den kop.
kop.
Ze is niet bang van hem! 't Is of de grond onder zijn voeten wegzinkt.
wegzinkt.
Een'regen
van geluk
gelukdaalt
daalt over
over hem
hem neer.
neer.
Eenregen van
"Amalia,
...... fluistert
bevende stem en
en doet
doet
„Amalia, Amalia
Amalia...."
fluistert hij
hij met
met een bevende
weer een stap nader.
nader.
Maar dan,
dan, alsof ze zich
zebeschaamd
beschaamd
Maar
zich plots
plots bewust
bewust wordt,
wordt,staat
staat ze
recht,
oogen zinken
zinken en
en blozend,
blozend, met
met den
den zoom
zoomvan
vanheur
heur
recht, laat
laat de
de oogen
ze ineens
ineens naar
naar binnen....
binnen ••••
schortje
schortje tusschen
tusschen de vingeren, vlucht ze
Even blijft Michiel daar
daar nog staan, ontroerd lijk
lij k voor een schoon
schoon
hij zich
zich terug,
terug, ijlt
ijltden
denbloesemenden
bloesemendentuin
tuin
wonder.
dan trekt
trekt hij
wonder. Doch dan
door en recht naar boven, waar hij
opwelling van
van dankdankhij in een warme opwelling
baarheid,
ûngen en
en jubelen
jubelenhaar
haar ter
ter eere....
eere ••••
baarheid, zijn
zijn viool laat zingen
LIElIDE
LIEFDE

Rillend van de sterren en frisch
frischdoorgeurd
bloemendoorgeurd van
van loof- en bloemenroken
nacht van Meie de
de wereld
wereld met
met zijn
ûjn lichten
lichten
roken omhing
omhing de éérste nacht
in den
den mond,
mond, lag
lag
lach. Met het hoofd
hoofd vol
vol blijde
blijde droomen
droomen en
en een
een liedje
liedje in
Michie1
door zijn
ûjn venster
venster in
inden
dennacht
nachttetekij
kijken.
Michiel door
ken.
Hij
bij de
de Witte
Witte Paters
Paters gegeHij had Amalia
Amalia dezen avond
avond in het meilof bij
ûen
hoop dat
dat ze
ze daar
daar nu eiken
eIken avond
avond komen
komen zal,
zal, vulde
vuldezijn
zijnziel
ziel
zien en de hoop
met zooveel vreugde dat
dat hij
hij er niet van
van slapen kon.
kon.
Fluweelig ineengedoezeld lag het
het slapende
slapende stedeken
stedeken om
om hem,
hem, ververtoonend
wazigen rand
rand der bestemde
besternde hemelstulp
hemelstulp de
de dondontoonend tegen den wazigen
slechts
kerblauwe
kerblauwe lijn
lijn van
van ûjn
zijn torens,
torens, daken
da kenen
enboomenkoepels,
boomenkoepels,met
met slechts
hier en ginds den
den arm
arm van een
een verborgen
verborgen straatlantaarn die een gevelgevelpunt eruit oplichtte.
oplichtte.
Het trof Michiel
Michiel aangenaam
aangenaam hoe
hoe weinig
weiniggeruchten
geruchten er
erwaren:
waren:een
een

494

DE
DROOMER
DE MOONIER

poort die toeviel, een
een uitstervende
uitstervende stap
stap in
in de
deverte
verteen
endan
danniets
nietsmeer
meer
dan
rustige ruischen
ruischen van
van den
dentreurwilg
treurwilgdaar
daar over
overden
denblee
bleeken
dan het rustige
ken
bij de poort aan
aan den overtuinmuur, het sjirpen van den muurkrekel bij
overen ginder onder de brug, waarvan de leuning
leuning glom
glom in
in het
het schijnschijnkant ~n
de Nethe die lispelde.
sel van een geel kapellantaarntje,
kapellantaarntje, de
lispelde.
Fijn was
muziek!....
was de nacht, één zoete muziek!....
Een verdwaald wolksken meidoornreuk door
door het
het windje
windje langs
langs den
den
gevel
uiteengerupeld deed
verrast het
hoofd omomgevel uiteengerupeld
deed Michiel
Michiel verrast
het hoofd
hoog heffen.
Hij snoof den geur gretig op, look lichtjes de oogen
Hij
oogen en
en kreeg
kreeg toen
toen
al meteens het aangenaam
aangenaam gevoel alsof
alsof hij
hij in
in het
hetpaviljoentje
paviljoentje zat
zattetegenover het oude huisje....
genover
huisje ....
Zijn hart
hart sprong
sprong er blijzaam
van op en
Zijn
blijzaam van
en hij
hij rilde
rilde aangedaan
aangedaan alsof
alsof
h'et wer
werkelij
kheid was....
h'et
kelij kheid
was ....
Daar boven,
laaggezolderde gevelkamerken
gevelkamer kenwaar
waar hij het
het witwitboven, in het laaggezolderde
nu en
en sliep.
sliep.
begordijnde bed staan wist, lag ze nu
Dat beeld verteederde
verteederde Michiel
Michielen
enhij
hij peinsde
peinsdeeraan
eraan hoe
hoe goed
goedhet
hetnu
nu
wezen moest
moest in
in het
hettuintje,
tuintje,onder
onderden
dengeurenden
geurendenhagedoorn
hagedoornwaar
waarzij
zij
overdag
simpel als
als een
een kind
kind van
van
overdag zit
zit te werken, om er ongeweten en simpel
heur aanwezentheid
heur
aanwezentheid te genieten.
genieten.
Als hij er nu
nu eens
eens naar
naar toe
toe ging?....
ging? ....
Micruel
draaide luisterend
naar binnen. Het huis
huis sliep.
sliep.
Michiel draaide
luisterend het
het hoofd naar
Op vaders kamer was het st
stll
ook van
van bij
bij Filomeen,
Filomeen,die
diedaarstraks
daarstraks
il en ook
kwa.m niet het minste gegenog luidop haar gebeden aan
aan 't lezen was, kwam
Niemand zou
zou er
er iets
iets van
van weten
weten als hij het deed. Het
Het huisje
huisje
rucht meer. Niemand
ondiep zijn
zijn
ongezien, het
het vlietje
vliet je was danig smal, en ondiep
lag er eenzaam en ongezien,
zöuer
ertoch
tochzóó
zóógoed
goedzijn
zijnin
indezen
dezenschooschoo:'
steenen en
en zand
zand en
en't'tzou
bed van steenen
Michiel glimlachen
glimlachen en
enhij
hij wandelde
wandeldetot
tot
nen nacht.
nacht. 't Gedacht deed Michiel
aan
had de
de klink
klink reeds
reeds in
in de
de hand
hand toen
toener
erineens
ineenshet
het
aan de
de deur. Hij had
zachte, onduidelij
onduidelijke
verwijderde muziek
muziek voor
voor het
het
zachte,
ke geruisch
geruisch eener verwijderde
venster kwam
kwam hangen.
luisterde even,
de klink
klink los
los en
ènstak
stak
venster
hangen. Hij
Hij luisterde
even, liet de
door het
het raam,
raam, zoekend
zoekend van
van waar
waar dit komen
komen mocht.
mocht.
terug het hoofd door
nuergens
ergens
Doch dadelijk
dadelijk daarop,
daarop, den
den verren
verren zang
zang overklinkend,
overklinkend,steeg
steegnu
Doch
het Belfort,
Belfort, het
het teere
teere spel
spel van
van violen
violengedragen
gedragen op
op het
het getokkel
getokkel
bij het
eener luit, en een mannestem zong. Michiel, niet begrijpend watenrluit, masenzog.Michl,tberjpndwa
beduiden moest,
moest, luisterde
luisterde gespannen.
gespannen. Het
Hetdeed
deedontroerend
ontroerendaan
aan
dit beduiden
in den
den geurenden
geurend en Mei-nacht....
Mei-nacht ....
Danwerd
werdde
deandere
andereweer
weerhoorhoorkorte zang viel de
de eene
eene sta.
stil.Dan
Na een korte
ginder te
te
keer en van
van dichterbij.
dichterbij. 't Leek van ginder
baar, duidelijker
duidelijker dezen keer
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komen,
Begi;nhoftorentje, hoog
hoog boven den
den zwarten
zwarten
komen, waar
waar het slanke Begiinhoftorentie,
bochtenden dam
dam der
der vesteboomen,
vesteboomen, zijn spits opstak.
Plots, uit de
de tegenovergestelde
tegenovergestelde richting, viel
viel het
het tweede
tweede dan
danweer
weer
in en zoo wandelden ze van hier naar ginder
door
de
donkere
stad.
ginder door de donkere stad.
'te, en het
het windeken
winde ken
Soms
Soms zongen
zongen ze
ze beiden
beiden tegelijk
tegelijk en
en dan
dan om
om beUl
beurte,
ontplooide het melodieus geruisch over de daken en de tuinen. „Wat
nWat
vroeg Michiel
Michielzich
zichherhaaldelij
herhaaldelijk
af. Hij
Hij
màg
beteekenenP tt vroeg
mag dat toch beteekenen?"
k af.
al rneteens
meteens in
in hem
hem
dacht aan
aan 't't een en
en dacht aan
aan 't't ander.
ander, totdat het al
klaar werd: de Meizangers!
Meizangers!
zij waren
waren het, met hun kransen,
't Kon niet anders of zij
kransen, hun
hun muziek
muziek
en hun liederen op ronde om
om aan
aan hun
hun meisjes
meisjes den
den Mei-groet
Mei-groet aan
aan te
te
bieden!
Michiel kreeg er een jagend hert
hert van.
van.
Vorige jaren had hij ze soms ook gehoord,
gehoord, maar
maar nu
nueerst
eerstvoelde
voeldehij
hij
de schoone
sehoone beteekenis van hun
hun nachtelij
nachtelijken
omgang. Was
Was het
het daardaarken omgang.
zooveel sterren waren?
waren? En
En de
de stilte
stiltezoo
zoo iji,
ijl, als
als wachtend
wachtend
voor dat er zooveel
naar dit schoon
schoon gebeuren?
gebeuren?
Opeens aan den hoek van
van de
de smalle
smalle straat,
straat, donker
donkerafgesloten
afgesloten door
door
den Sint-Gommarustoren die er hoog
hoog en
en zwart
zwart tegen
tegen den
densterrensterrenhemel oprees, klonken er
er vele
vele stappen.
stappen.
in? En
En voor
voor wie
wie zou
zou dat
dat zijn?
zijn?
Kwamen ze
ze de straat in?
Michielleunde
heel
ver
uit
het
venster
en
tuurde
naar den
den hoek.
hoek.
Michiel leunde heel ver uit
naar
Op het dunne, rosse
rosse schijnsel
schijnsel van
van den
denhoe
hoeklantaarn,
bewogenzich
zich
klantaarn, bewogen
zwarte gestalten
Vóór den winkel van den kruidenier,
kruidenier, die
die
zwarte
gestalten naderbij.
naderbij. Vóór
boven de
wijze van
van schild
schild een
een klein
kleinolifantje
olifantjeprofileerde,
profileerde,
boven
de deur
deur bij wijze
Een hunner stond
stond ladderken
ladder ken tegen
tegen den
den muur,
muur,een
een
hielden ze
hielden
ze stil.
stil. Een
krans vast
vast.
andere klom op
op zijn
zijn schouder
schouder en maakte een toegereikten krans
gedaan was
ruiboven de
boven
de deur.
deur. Als
Als 't gedaan
was gingen
gingen de
de violen
violen zoet
zoet aan
aan 't't ruiioetzagerigonder
onderoverentweer,
overentweer,en
eneen
eenklare
klare
schen, de luit
luitronkte
ronkteererzoetzagerig
stem
met veel
veel gevoel
gevoel een Meilied.
Meilied.
stern zong met
ttDatisisvoor
voorAnneken
Anneken van
van den
denkruidenier!"
kruidenierl"zei
zeiMichiel
Michielblijzaam
blijzaam
,Dat
bewogen.
gerucht van
vanandere
anderevensters
venstersdie
diegeopend
geopendwerden
werden om
om
Maar 't't gerucht
Maar
nieuwsgierige koppen
deden hem
hem schuw
schuw het
het
nieuwsgierige
koppennaar
naarbuiten
buiten te
te laten,
laten, deden
Als hij
hij heur
heur
binnentrekken.
trekken.Hij
Hijdacht
dachtaan
aanAmalia.
Amalia.Als
hoofd terug naar binnen
den Mei
Mei ging
gingzingen
zingenop
opzijn
zijnviool.
viool.God!
God!hoe
hoeschoon
schoonzou
zouhet
het zijn!..
zijn!..
eens den
Gedacht overweldigde
overweldigdehem
hemen
enhij
hijvoelde
voeldezich
zichplotslijk
plotslijkopgeheven.
opgeheven.
't Gedacht
hield de
de zang
zang op.
op. Beneden
Beneden in
inde
destraat
straatgingen
gingendedeMeizangers
Meizangers
Nu hield
was
stil gelach
gelach en
en hun
hun fluisterende
fluisterende stemmen
stemmenen
endan
danwas
voorbij met hun stil
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er een wijle niets meer daarbuiten
daarbuiten dan
dan het
hetgefezel
gefezel van
van den
den wilg
wilg en
en 't
geluid van een venster dat
dat opnieuw
opnieuw gesloten
gesloten werd.
werd.
Er kwam
kwam een vlugheid in
in Michiel
Michiel en
en een
een groote
grootehaast
haastom
ombeneden
beneden
te zijn. Lijk in een
een lichte
lichte roes,
roes, met
met de
de handen
handen vooruit
vooruit en
en ingehouden
ingehouden
asem, schoof hij
trap af,
af, haalde
haalde op
opden
dentast
tastzijn
zijn
hij over den looper de trap
viool
werkkamertje en
en daar
daar stond
stondhij
hijininden
denkoelen,
koelen,
viool uit het donkere werkkamertje
blauwen tuin onder
onder de
debloesernende
bloesemende boomen
boomen die
diegeurden.
geurden.
en
Wat moest hij plukken
plukkenvoor
voor haar?
haar? Hij
Hij wist
wist daar
daar zooveel:
zooveel: pioenen
pioenen en
tusschen de
ken, tulpen
late paaschlelies tusschen
de beziestrui
beziestruiken,
tulpenin
inde
deperkjes
perkjesop
ophet
het
bleek-bewaasde grasplein en dáár, naast de glazen tuindeur,
tuindeur, witte
witte seseringen, brekend van
van geuren.
geuren.
Ineens
kreeg hij het schoone
schoone gedacht heur
heul' iets
iets van
van de
de eigen
eigen gegeIneens kreeg
kweekte bloemen uit de broeikas als Mei te schenken.
schenken. Hij
Hij liep
liep er
er naar
naar
toe en haalde
haalde zijn twee schoonste
schoonste balsaminen
planten
balsaminen van
van het rek, planten
gang onder
onder
dik in het loof en zwaar
zwaar van
van de
de bloemen.
bloemen. En
En dan
dan ging de gang
het witte gewelf
en zoo
zoonaar
naar
gewelfder
derappelaars
appelaarsde
dedraaiende
draaiende paden
paden door en
het paviljoentje
Lij
gevel ken van achter de
de seringenseringenLijkk een zacht gelaat bloeide het gevelken
struiken uit
uit den
den nacht,
nacht" en
ende
dekleine
kleine ruitjes
ruitjesvan
vanhet
hetkamervensterken
kamervensterken
weerspiegelden de sterren van den hemel.
hemel.
Met eene
eene hand
hand werkte
werkteMichiel
Michielzich
zichover
overhet
hetklin:iop-behangen
klil\1op-behangen
mUJrken,
het bleeke
bleeke water
water van
van het
hetvlietje
vlietje en
enklom
klomhet
het
mu irken, waadde door het
houten scheptrapken op.
op.
Een opgejaagde vogel
wegsnarde boven zijn hoofd,
hoofd, deed
deed hem
hem
vogel die wegsnorde
de geur
geur van
van
lichtjes schrikken, maar de witheid
witheid van
van het
het gevelken
gevel ken en de
den hagedoorn legden zich over die vrees en trokken
trokken zijn
zijn hart
hartdadedadelijk weer
weer omhoog.
omhoog.
en
Hoe licht en blank
blank was
was alles
alles hier, omhangen
omhangen met
met een
een innigheid
innigheid en
een wijding als in
in een
een heiligdom!
heiligdom!
Even stond hij daar, aangedaan tot in 't't diepste
diepste van
van de
de ziel,
ziel, zonder
zonder
te durven roeren....
roeren ••••
Vol eerbiedigen
deureerbiedigen schroom
schroom stelde hij de balsamienen voor het deurheurvensterken,
venster ken,lei
leide
deviool
vioolaan
aande
dewang
wangen
en
ken hief het gelaat na<Jr
mar heur
zoetjes, zoetjes
of het
het ruiruizoetjes als
als was
was het
het iets
iets dat uit het lispelende water of
schende windeken
winde ken groeide, streelde de strijkstok
strijkstok zijn
zijn Mei-lied
Mei-lied uit
uitde
de
snaren ••••
rillende snaren.,,.
Hij vraagt haar niet
niet boos te zijn om de bloemen die hij heur
heul' brengt,
brengt,
en den Mei dien hij nu
nu zingen
zingen komt.
komt. Ze
Ze kan
kan niet
nietgelooven
gelooven hoe dankdankbaar hij is voor het
het schoone
schoone geluk
geluk waarmee
waarmee ze
ze zijn
zijn dagen
dagen heeft
heeft omom-
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hangen, en voor
zingt heur
heurvan
van
voor haar
haar glimlach,
glirnlach, dien
dien zonnigen
zonnigen noen. Hij zingt
zijn liefde
liefde en
en zijn verlangen, van zijn eenzaam, beloken leven en van
zijn
van
al zijn
zijn
zijn
zijn doode
doode moeder.
moeder. Diep woelt
woelt hij
hij in zijn binnenste, haalt er al
verdoken leed uit op, zijn angsten en zijn treurnis
treurnis om
om zijn
zijn hulpelooze
hulpe1oO!i!;e
verlatenheid....
verlatenheid
....
hij van iemand gedroomd
gedroomd die
die eens
eens in
in zijn
zijn
Doch altijd, altijd heeft hij
zou komen met licht en goedheid, wier koesterende handen
leven zou
handen zijn
zijn
hart zouden opheffen. En nu is
is zij
zij gekomen,
gekomen, gouden lijk een zonnestraal,
aanwezentheid heeft
leven gewekt
gewekt schoon
schoon lijk
lijk
straal, en
en heur
heur aanwezentheid
heeft een leven
van den
den Meie..—
Meie ....
Geeft zulk
zulk diepgaand
diepgaand genot
genot alles
alles eens
eens uit
uit het
het
Daarvan zingt hij. 't't Geeft
hart te mogen
mogen halen
halen en open
open te
te vouwen
vouwen aan
aan de
de voeten
voeten van
van haar
haardie
die
men lief heeft.
er niet
niet meer
meer aan
aan dat
dathij
hijleelijk
leelijk isis en
en onbeonbeheeft. Hij denkt er
holpen. De viool juicht
juicht en jubelt
jubelt en
en draagt
draagtzijn
zijnziel
ziel hooger
hooger en
en hooger,
hooger,
hooger meer
meer kan
kan en
en de
de groote,
groote, zalige
zalige stilte
stilte intreedt
intreedtwaar
waar
tot ze niet hooger
geene geluiden
geluiden meer zijn....
geene
zijn ••••
Dan sterft de strijkstok
strijkstok uit
uit op
op een
een hoogen,
hoogen, helderen
helderen toon.
toon. Michiel
Michiel
krijgt een gevoelen alsof hij zacht en langzaam
langzaam naar
naar beneden
beneden zweeft,
zweeft,
Zijn oogen worden weerom de sterren
sterren van
van den
dennacht
nachtgewaar
gewaaren
endaardaartegen
witte, vooroverhangende
voorover hangende punt van
van het
hetgevelken
gevel ken die
diezich
zich
tegen de witte,
over hem schijnt neer
neer te
te buigen.
buigen.
dakgoot die
die plomp
plomp in
inde
deregenwaterton
regenwatertonneerkomt
neerkomt
Een lek van de dakgoot
daar de
de witte
witte baan
baanvan
vaneen
eenvallende
vallende ster
sterbrengt
brengtonwillens
onwillenszijn
zijn
en daar
oogen
oogen naar beneden.
beneden.
uit een
een droom,
droom, kijkt
kijkt hij
hij rond.
rond.
Met een schok, als ontwakend uit
Staat hier
iemand
naast
hem?
hier iemand naast hem?
Maar er staat
staatniets
nietsdan
dandedehagedoorn,
hagedoorn,dedebalsamienen,
balsamienen,de
derozenrozenstokken en het zwarte
zwarte vierkant
vierkant der
der toeë
toeëbeluiken
beluikenonder
onderden
denband
band
van
ruischt donker
donker de
detuin
tuinen
en
van den
den druivelaar.
druivelaar. Over
Over het
het vlietje
vliet je ruischt
ginder,
achter de
de fabriek
fabriek waar
n~ast een
een olmenolmenginder, achter
waar de Nethe
Nethe loopt
loopt naast
beplante kaai,
kaai, beginnende Meizangers
Meizangers een
een nieuw
nieuwlied.
lied.
ineens de
de kleine
kleine stad
stadom
omhem
hemgewaar
gewaaren
enonwilleonwilleMichiel wordt ineens
keurig wordt hij
hij angstig.
angstig.
kij ktnog
nogeens
eens
schikt de
de balsamienen
balsamienen dichter
dichter bij
bijhet
hetdeur
deurken,
ken, kijkt
Hij schikt
het gevelvensterken
gevelvenster ken en
en schuw
schuw om
om alles
alles wat
wat zich
zich plots
plots opdringt
opdringt
naar het
waadt hij terug het
het water
water door.
door.
op zijn
zijn kamer
kamer isis vraagt
vraagt hij
hij zich
zichvoortdurend
voortdurendafafwat
wat
Als hij terug op
bloemen doen
doen zou?
zou? Even
Even komt
komter
ereen
eenadem
ademvan
vanangst
angst
Amalia met zijn bloemen
over zijn
nu moest
moest weigeren?"....
weigeren?"....
zijn harte „Als
"Als ze die nu
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Michiel voelt zijn eigen koud
koud worden.
worden.
„Maar dat
dat zal
zal immers
immers niet,
niet, dat
dat kan
kan niet"!
niet"! zegt
zegt hij
hij in
in een opwelling
"Maar
opwelling
het hoofd
hoofdvol
voldroomen
droomenslaapt
slaapthij
hij in ....
van groot vertrouwen. En met het

lentetuinen met hun bloesemende boomen
Over de lente-tuinen
boomen en
en perelenden
perelenden
vogelenzang
....
vogelenzang welfde
welfde de
de noen zijn
zijn zonnige stilte
stilte....
Met ingehouden adem en
en huiverend
huiverend van
van een
een blijden
blijden angst
angst draaide
draaide
Michiel ten
Michie1
ten tweede
tweedemale
male vandaag
vandaag het
het blauw-overschaduwd
blauw-overschaduwdwegs
wegsken
kenin,
in.
doorhet
het ruischende
ruischende seringenboschken
seringenboschken naar
dat door
naar het
het paviljoentje klom.
klom.
na de
de mis, was hij ook dezen weg
In den vroegen
vroegen morgen,
morgen, na
weg opgeopgeof Amalia
Amalia zijn
zijn Mei
Meiaanvaard
aanvaard had.
had.
gaan, verteerd door dezelfde onrust of
Maar hij
hij was
was te
te vroeg
vroeg gekomen
gekomen toen: het huisje sliep nog,
Maar
nog, de
de bektiken
beluiken
hingen
gesloten vóór
vóór het
het venster,
venster, en
en teer-kleurig
teer-kleurig in
in den
denblauwen
blauwen
hingen gesloten
uchtenwasem
balsamienen nog wachtend
wachtend vóór het
het
uchtenwasem stonden
stonden de
de twee balsamienen
toeë deurken.
deur ken.
uur hem
hem thans
thans brengen?
brengen?
Wat zou dit uur
Vóór het groen-bemoste
groen-bemostetra.pken
trap ken van het
het paviljoentje
paviljoentje bleef
bleefhij
hijaaraarzelend
staan en hief het
het vragende
vragende gezicht
gezicht naar
naar het
het witte
witte gevelpunt
gevel punt
zelend staan
dat hem alover
alover het
hetklimopoverspreid
klimopoverspreida.chtermuurken
achtermuur ken stil
stil bekeek.
bekeek.
nu eens
eens geweigerd
geweigerdwas?
was? spookte
spookte het
hetopnieuw
opnieuwdoor
doorzijn
zijn
Als zijn Mei nu
De handen
handen wringend
wringend van
van vertwijfeling,
vertwijfeling, precies
precies of
ofhet
hetwerkewerkehoofd.
hoofd, De
lijkheid was, wendde hij
hij angstig
angstig het
het gelaat
gelaat van
van het
hetgevelken
gevel kenaf.
af.
Michie1 eraan
eraan dat het misschien
misschien beter
beter ware
ware terug
terug
Zuchtend dacht Michiel
keeren. Maar
Maar de
de vertrouwelijke,
vertrouwelijke, goede
goede geruchten
geruchtendie
dievan
vanover
overhet
het
te keeren.
gepeinzen.
vliet je naar hem toe kwamen, verdreven al gauw die zwarte gepeinzen.
vlietje
den rustigen
rustigen tiktak
tiktak der
der horlogie
horlogie die
dieuit
uit
Hij hoorde het sijsje piepen, den
de holle kamer
kamer naar
naar buiten gewa,ndeld
dan den
den lichten
lichten
gewandeld kwam en even dan
stap van voeten over de
de plaveien....
plaveien ....
hij hief
hiefopnieuw
opnieuwhet
het
maakte zijn ziel licht,
licht, hij
Een zachte stemming maakte
ken en
zijn keel,
keel,
hoofd naar
naar het
het gevel
gevelken
en met
met een
een hart
hart dat
dat klopte
klopte tot
tot in zijn
hij langzaam
langzaam de drie steenen treden
treden op.
op.
klom hij
Hij rok het
het hoofd,
hoofd, en
en over
over den
denblinkenden
blinkenden klimop
klimop gleden
gleden zijn
zijn
Hij
oogen vol verwachting na,ar het witte huize ken.
ogenvlrwachti e uzkn.
gelaat klom
klom het
het open
open gevelvenstergevelvensterSamen met zijn gespannen, wit gelaat
baI:!dvan
van den
dendruivelaar,
druivelaar, de
de
nadien de
de welig-groene
welig-groeneband
ken in het zicht, nadien
hagedoorn waarin
waarin vogelen zongen,
zongen, de
de boog
boogder
derdeur
deuren
enhet
het
bloeiende hagedoorn
bovenste van
van het
het venster
venster,met
,met het
het harten-paar
harten-paar der
der open
openbeluiken.
beluiken.
vensterrichel, in
in de
de volle
volle zon
zondie
diehun
hungroen
groenen
en
dáár op den vensterrichel,
En toen, dåár
een kleurigen
kleurigen gloed,
gloed, de
detwee
tweebalsamienen!....
balsamienenI. •••
rood ophief tot een
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Ze heeft zijn Mei
Mei aangenomen!....
aangenomen!. ...
Lijk vastgenageld blijft Michiel op het bovenste ,rapken
trap ken staan.
staan.Hij
Hij
wordt wit en dan
dan weer
weer rood
rood en
en een
een lach
lach opent
opentzijn
zijnmond.
mond.Starlings
Starlings
:5taan
bloemen, als
als kan
kan hij
hij het
hetnog
nogniet
nietgoed
goedgelooven.
gelooven.
staan zijn oogen op de bloemen,
't Is of hij voor een wonder staat
....
staat,...
De vogelen die ineens uit den meidoorn
meidoorn wegsnorren
wegsnorren en
endan
danhet
hetgegeluid van een stap over de plaveien,
plaveien, zeggen
zeggen hem
hem dat
datAmalia
Amalia naar
naarbuiten
buiten
komt. Verward
om de ontroering die hem doet
komt.
Verward en verlegen
verlegen om
doet beven,
beven,
:5chuift
stap het
het paviljoentje
paviljoentje binnen.
binnen. Achter
Achter
schuift Michiel met een grooten stap
een groene loof-vlecht door den wilden wingerd van het strooien
strooien dak
dak
neergelaten, verbergt hij zich met
neergelaten,
met de
de gauwte.
gauwte.
Roerloos als een beeld, de onderste
onderste lip
lip tusschen
tusschende
detanden
tandenge
geklemd,
klemd,
:5taat
door het
het loof
loof dat
dat zacht
zacht ritseit.
ritselt.
staat hij daar en kijkt door
Uit de
de doorzichtige,
doorzichtige, blauwe
blauwe schaduw die de
de hagedoorn
hagedoorn over
over het
het
ronde deurken
deur ken hangt,
hangt, kleurt
kleurtheur
heurzacht-blozend
zacht-blozendgezicht
gezichtboven
bovenhet
het
kruis van den witten borstdoek.
borstdoek. Ze
Ze glimlacht
glimlacht en
en houdt
houdtde
deoogen
oogen naar
naar
omlaag. Zonder naar
naar het
hetsijsje
sijsje te
te kij
kijken
luid-piependoverentweer
overentweer
ken dat luid-piepend
ze tot
totaan
aanhet
hetvenster
vensteren
enbuigt
buigthaar
haarblond
blond
wipt in zijn kevietje,
kevietje, wandelt
wandeltze
hoofd over de balsamienen. Ze draait de planten
planten traagzaam
traagzaam omendom,
omendom,
en daar
daar een
een verweikt
verwelkt blaadje
blaadje uit
uit het
hetdoorschijnende,
doorschijnende, zonplukt hier
hier en
doordrenkte
loof en
en heft
heft de
de roode
roode bloemen
bloemeneen
eenwijle
wijle tusschen
tusschende
devinvindoordrenkte loof
geren
op.
geren op.
ze weet
weet van
van wie
wie de
de bloemen
bloemen komen!
komenl
Michiel ziet het, hij voelt
voelt het,
het, ze
Ze neemt zijn liefde aan!.. ..
Zenmtzijlfda!.
't Is
Is of
of de
de bruin-steenen
bruin-steenenvloer
vloervan
vanhet
hetpaviljoentje
paviljoentjeonder
onderzijn
zijnvoevoeten wegzinkt. Alles draait
draait rond
rond en duizelt.
duizelt.Hij
Hijmoet
moetzich
zichaan
aaneen
eenpilaar
pilaar
vasthouden om niet neer te struiken van
van al
al 't'tgeluk
gelukdat
dathem
hemberoert.
beroert.
opde
de knieën
knieënlaten
latenvallen
vallenen
en
Hij zou naar haar
haar toe
toe willen
willen loopen,
loopen, zich
zich op
zijn gelaat in heur
heur handen
handenverbergen!
verbergen!
zon licht
licht gouden
gouden in
in
Maar ze staat daar zoo stil en zoo
zoo schoon. De zon
den krans van losse haarlokjes,
den slanken
slankenhals
hals
haarlokjes, en
en heft perzikrood den
en het schuinhangende
schuinhangende gezicht
teeren glimlach,
glimlach, uit
uit den
den
gezicht met
met den teeren
witten
haar ronde
ronde schouders
schouders spant.
spant. Zoo
Zooschoon
schoon
witten borstdoek die om haar
kan hij haar niet droomen!....
droomen! ....
Michiel voelt zich lijk opgeheven en kijkt en kijkt.,..
kijkt ....
Plots krijgt hij schrik dat
dat hij in zijn klimmende
klimmendeontroering
ontroeringonwille.onwillekeurig een gebaar zal doen of een kreetje laten dat hem
hem verraden
verraden kan.
kan.
Datwil
wilhij
hij
Hij zou haar doen verschieten
verschieten en naar
naar binnen
binnen vluchten.
vluchten. Dat
niet, voor alles op de wereld niet.

500

DB,DROOMiR
DE ,DROONIHR

Michiel
wordt bang voor zijn eigen. Hij
Hij trekt
trekt zich
zichgeruchteloos
geruchteloos
Michiel wordt
weg te
te steken
stekenen
enschuift
schuiftaan
aanhet
hetsteenen
steenen
achteruit, bukt zich om zich
zich weg
trap
ken af.
in de
dedichte
dichteschaduw
schaduwvan
vanden
denkastanjekastanjetrapken
af. Op het grasplein, in
laar waaruit
laar
waaruit helder en
en frisch
frisch vogelenzang
vogelenzangneerregent,
neerregent, blijft
blijfthij
hijeven
even
staan. Daar overweldigt hem de
de ontroering.
ontroering.
"Ze
heeft den
den Mei
Meiaanvaard!"
aanvaard!" zingt
zingt het
het op
ophonderd
honderdwijzen
wijzenininzijn
zijn
„Ze heeft
ooren. De vogelen
vogelen zingen
zingen het
het mee,
mee, en
enhet
hetruischend
ruischendwindeken
winde kenloopt
loopt
er mee van boom
boom tot
tot boom
boom die
die roos
roosen
enwit
witlichten
lichtenop
opden
denblauwen
blauwen
lente-hemel. 't Wordt
machtig. En
En uitgelaten
uitgelaten in
in de
de handen
handen
lentè-hemel.
Wordt hem
hem te machtig.
wrijvend,
rijken
gelaat en
en gelukstranen
gelukstranen in
in de
de
wrijvend, met
met een rij
ken lach
lach op het gelaat
oogen, begint
begint hij
hij plots
plots rond
rond den
den stam
stam te
tedansstappen,
dansstappen,terwijl
terwijlhij
hij halfhalfluid het blijde liedje verklankt dat binnen in zijn ziel jubelt en zingt....
zingt ••••
Hij zal haar
Hij
haar nog veel
veel bloemen
bloemen dragen,
dragen, en
en eiken
eIken nacht
nacht zal
zalhij
hij haar
haar
dehemel
hemeldie
dieopenopenden Mei
Mei gaan
gaan zingen!
zingen! God!
God! hoe
hoeprikkelend!
prikkelend!'t'tIsIsde
gaat!
••.• Wie
nog voor
voor hem
hem was
was
gaat!....
Wie had
had kunnen
kunnen peinzen
peinzen dat
dat zoo
zoo iets nog
weggelegd!.
•••
weggelegd!....
De rammel
rammel die
rap uit
uit den
denSint-Gommarustoren
Sint-Gommarustoren neerneerdieluid
luid en
en rap
sprenkelt, meldend het uur, en seffens daarop
daarop het
het scherpe
scherpe geschuifel
geschuifel
der fabriek, trekken hem ruw
ruw uit
uit zijn
zijn vreugde-roes
vreugde-roes bij
bij de
de dingen
dingenvan
van
alle dagen.
Haastig,
vader tè
mijden en ook
ook den
den hovenier,
hovenier, wiens
wiens roodroodHaastig, om
om vader
te mijden
baaien slaaplijf en blauw schort van onder
onder den
den schaduwenden
schaduwenden moermoerbezie
boom in de zon
zon draait,
draait, loopt hij
hij ineens langs
langs een
een achterwegsken
achterwegsken
bezieboom
naar het kantoor.
kantoor.
Maar
Diana-beeldnaar
naar het
hetzwarte
zwartefabrieksfabrieksMaar als
als hij
hij van achter het Diana-beeld
poortje
wil,
staat
hij
plots
voor
vader.
poortje
hij plots voor vader.
Bedremmeld blijft Michiel
Michiel staan, niet
niet wetend
wetend wat
wat doen
doen om
om zijn
zijn opopgewondenheid te verbergen.
verbergen.
Vader heft zijn lang, geel gezicht naar hem op en bekijkt hem doordoordringend van onder zijn saamgetrokken,
saamgetrokken, grijze
grijze wenkbrauwen.
wenkbrauwen.
Er komt een vreemde
vreemde stilte
stilte over
over hen
henstaan,
staan,waarin
waarin de
de waterstroe
waterstroelende pomp
pomp van naast de keukendeur
keukendeur luid
luid schreeuwt.
schreeuwt.
-lend
,,'t
half-twee," stamelt
stamelt Michiel
Michiel ineens
ineensom
omiets
ietstetezeggen
zeggenen
endaardaar„'t Is half-twee,"
vestzak en
enknikt
knikter
ertegen.
tegen.
bij haalt hij
hij zijn horlogie uit den vestzak
"Ja,"
vader, ,/t
half-twee. Kom
Kom dan."
dan:' En hij
hij zucht
zucht en
en
„'t is half-twee.
„Ja," zegt vader,
schrijdt
hoofdschuddend het bochtend
bochtend paadje
paadje door,
door, waarover
waarover de
de
schrijdt hoofdschuddend
zilverlinde laag te ritselen
ritselen hangt.
hangt.
"Maar dat
"Zou
hebben?" vraagt Michiel zich
zich af.
af. ,,Maar
,,Zou vader iets gezien hebben?"
kan
een opwelling
opwelling van
van
kan niet!
niet!Dat
Datmag
magniet!"
niet!"verzekert
verzekerthij
hijzich
zich in
in een
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En zijn
zijn ontroering
ontroering plots
plots verbergend
verbergendachter
achter een strak gemaakt
gemaakt
verzet. En
stapt hij
hij het
het ronde fabriekspoortje
fabriekspoortje door.
gezicht stapt
door de
de blijde
blijdezekerheid,
zekerheid,precies
precieslijlijk
denvorigen
vorigennacht
nacht
Gedragen door
k den
weerom het gevelvenster
gevelvensterken
zijn spel,
spel, haastte
haastte
weerom
kenopen
open te
te vinden naar zijn
Michiel
Michiel zich
zich met
met de
de viool
viool onder
onder den
den arm
armdoor
doorde
destilte
stilte van
van den
den
nachtelijken
het paviljoentje.
paviljoentje.
nachtelij
ken tuin
tuin naar het
liedje dat
dat zijn
zijn mond
mond neuriede,
neuriede, gleden
gleden en
en streelden
streelden
Samen met het liedje
snaren, binst
binsthij
hij met
metden
denstrij
strijkstok
zijn ongeduldige vingeren over de snaren,
kstok
naar de
de sterren
sterrenmoo
maakte
die hem
hem door
doorhet
hetwelwelkleine, blijde gebaren naar
kte die
appelaars volgden
volgden in
in zijn
zijn gang
gang naar
naar haar.
haar.
vende web der appelaars
Zooeven had
klok heur
heur laatsten
laatsten galm
galm uitgebromd
uitgebromd en
en
Zooeven
had de elf-uren klok
lijk
de spleten
spletenin
inde
degevelenrij
gevelenrijweer
weer
hijk een
een ijl
ijl water
water vloeide
vloeide de stilte door de
toe over de droomende
droomende lente-tuinen.
lente-tuinen.levers
leversheel
heelver
verhief
hiefeen
eenecho
echoeen
een
laatste klokgerommel
klokgerommel nog
nog flauwtjes
flauwtjes op
op en
endan
danbewoog
bewooger
er niets meer
dan
hier en
en gindsch
gindschde
de ritselende
ritselendezucht
zuchtvan
vaneen
eenwinde
windekeneninde
bleeke
dan hier
ken en in de bleeke
diepten tusschen
tusschen de
deboomen
boomenwat
watwitte,
witte,traag-wentelende
traag-wentelendewasems.
wasems.
Maar zie!
ziel als
donker-koepelenden kastanjelaar
kastanjelaar
als Michiel onder den donker-koepelenden
naar het gevelken
naar
gevel ken speuide,
speullde, zag
zag hij
hij ter
terplaatse
plaatsedaarvan
daarvan een
eenwolkje
wolkje
blond lamplicht hangen.
hangen.
Zou Amalia nog beneden
beneden zijn?
zijn?
Aangenaam
donker wegsken
wegsken tustusAangenaam verrast
verrast haastte
haastte Michielzich
Michiel zich het donker
schen
seringen door,
door, klom
klom geruchteloos
geruchteloos het
het paviljoentje
paviljoentje in
in en
en
schen de seringen
schoof
wilde-wingerd gordijn met eene hand uiteen
uiteen om
om beter
betertete
schoof het wilde-wingerd
zien. Onder den valen gevel-driehoek teekende het open deurken
deurken een
een
ronde opening van
geel licht en uit het hartenpaar
hartenpaar der
der beloken
beloken
van dun, geel
blinden tastten
tastten schuin
schuintwee
twee armen
armenlicht
lichtnaar
naarde
dewitte
wittebloemen
bloemenop
opden
den
kastanjenboom.
Daarbinnen is zij!....
zij!. •••
Het ontroert Michiel
Michiel zoo
zoo ongewoon,
ongewoon, dat hij
hij niet
nietspelen
spelenclurft.
durft.
In de blonde schemering
schemering die
die de
de laaggezolderde
laaggezolderde kamer
kamervult
vultziet
ziethij
hij
den
koperen horlogie-slinger,
opzij gekeerd
gekeerd oog
oog
den koperen
horlogie-slinger,lijk
lijkeen
een rond
rond opzij
tegen
den. achtermuur overentweer
overentweer gaan.
gaan. Daarnaast
Daarnaast rijst
rijst donker
donkerde
de
tegen den
hooge
daarop, weerskanten
weerskanten van
vaneen
eenonduidelij
onduidelijkk
hooge schapraai
schapraai en
en daarop,
heiligenbeeld
lichtje vóór,
vóór, droomen
droomen zijn
zijn
heiligenbeeldmet
meteen
een klein,
klein, rood
rood lichtje
twee
balsamienen.
twee balsamienen.
Achter het wee
toeë venster,
venster, vanwaar
vanwaar het
het lamplicht
lamplichtover
overden
dentichelvloer
tichelvloer
openwaaiert, vermoed hij
hij Amalia.
Amalia.
Michiel
den uitersten
uiterstenhoek
hoekvan
van
Michiel doet
doet eenige
eenige stappen
stappen opzij,
opzij, tot in den
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het paviljoentje
paviljoentje en
muur ken in
in de
dehoop
hooplets
iets
en buigt zich ver over het muurken
van haar te kunnen
kunnen zien.
zien. Maar
Maar hij
hij ziet
ziet niets
nietsdan
daneen
eendeel
deelvan
vanden
dénzijzijlijsten er
er tegen
tegen én
en het
het voorste
voorste stuk
stuk der
muur met twee ovale
ovale lijsten
der uituitspringende leuvensche
leuvensche stoof.
stoof.
Met ingehouden
ingehouden adem
zich voorzichtig
voorzichtig terug
terug om
om den
den
adem trekt
trekt hij zich
klimop
klimop niet te doen kraken.
kraken.
„Ze zal voorzeker
zijn," peinst hij.
"Ze
voorzeker nog
nog aan
aan 't werk zijn'"
hij. „Een
"Een haastig
haastig
werk misschien.
misschien. Want morgen is het Vrijdag
Vrijdag en dan
dan wordt
wordt de
de kant
kant
•• ,
binnengedragen
binnengedragen."
Het verteedert
verteedert Michiel
Michiel te
te moeten
moeten denken
denkendat
datzij
zij daar
daarop
op't'tlaat-van
laat-van
slaapt, nog over
over heur borduurraam
borduurraam zit
den dag, als iedereen en alles slaapt,
ziten
en
arbeidt.
Ach! haar leven is bijlange
schoon. Den
Dengodganschen
godgansehendag
dagzit
zitzeze
bijiange niet schoon.
over heur raam
raam gebogen
gebogen en
en alleen
alleen 's noenens, na het eten, pitst ze
ze er
er
vijf minuutjes uit voor heur
heur sijs
sijs ken
bloemen. En nooit is
is er
er
ken en
en heur bioemen.
iemand te zien dan
dan af
af en
en toe
toe den
denwitbebaarden
witbebaardenblinde
blindemet
metzijnstokszijn stoksken
zijn poedel.
poedel.
ken en zijn
Michiel zijn
zijn hart
hart wordt er week
wil haar
haar troosten.
troosten. En
En
Michiel
week van. Hij
Hij wil
daarom
viool onder de
de kin
kin en
enspeelt
speeltheur
heureen
eenbeetje
beetje
daarom brengt
brengt hij de viool
troost toe.
Zacht, als een stem van het
het seringenloover
seringenloover waardoor
waardoor het
het ritselend
ritselend
zang een
een
windje loopt, ruischt over
over het
het kabbelende vlietje
vlietje zijn lochte zang
h~ngen.
kort eindeken
einde ken den
den nacht
nacht in
in en
enblijft
blijftvoor
voorhet
hetgevelken
gevel kenhangen.
Michiel
buigt zich
zich met
met de
de viool
viool over
over het
het
Michiel speelt
speelt en
en speelt,
speelt, en hij buigt
muurken,
muur
ken, om den zang
zang dichter bij
bij haar
haar te
te brengen.
brengen.
't Geeft een zoet en goed
goed genot iets te
te kunnen
kunnendoen
doenvoor
voorhaar!....
haarI ••••
Maar ginder in den hoek
hoek der
der kamer
kamer waar
waar een
een vierkant
vier kantdeur
deurken
ken dondonziethij
hijlangzaam
langzaameen
eenschaduw
schaduw
kert met een
een mantel
mantel aan
aan een
een haak,
haak, ziet
recht staan en plots
plots verneemt
verneemt zijn
zijn oor
oor het
het korte
kortegeschuifel
geschuifel van
van een
een
stoel
verschoven wordt.
rood en vloer
vloer en recht
recht op
op den
den
stoel die verschoven
wordt. Over den rooden
schemerigen zijmuur, glijdt
glijdt de
de schaduwbaan
schaduwbaan naderbij.
naderbij.
"Ze
komt de
de deur
deur toe
toe doen,"
doen,"peinst
peinstMichiel
Michielspijtig.
spijtig.De
Deviool
vioolzwijgt
zwijgt
„Ze komt
en angstig kijkt hij
hij toe.
toe.
Doch op de ronde
ronde deur
deurdie
die schuin
schuin open
open hangt,
hangt, houdt
houdt de
de schaduw
schaduw
stil en beweegt niet meer.
gedacht dat
dat ze
ze toch
toch de
de deur
deur zal
zal komen
komen
Michiel
Michiel asemt
asemt op.
op. Maar 't gedacht
nu
sluiten, maakt hem
hem angstig.
angstig. Zoo
Zoo dicht
dicht is
is hij
hij thans
thansbij
bij hem!
heur!Als
Alshij
hij nu
eens naar haar toe ging? Ze heeft immers zijn
zijn Mei
Mei aanvaard
aanvaard en
en veilig
veilig
hangt de nacht om hem....
hem ••••
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Hij bedenkt zich niet
niet verder,
verder, laat
laat zich
zich van
van den
den klimop
klimop glijden
glijden en
en
opnieuw spelend waadt hij het
het waterken
water ken door.
door.
Binst
scheptrapken opklimt, ziet hij
hij de
de schaduw
schaduw op
op het
het
Binst hij
hij het scheptrapken
deurken ineenkrimpen en
deurken
en daaruit
daaruit groeit
groeiteen
eenvrouwen-silhottët.
vrouwen-silhouet.
fijnen toon sterft de strijkstok
Op een hoogen, fijnen
strijkstok uit.
uit.
Het neergestreken windeken
winde ken zucht in den
den hagedoorn
hagedoom en
en doet
doetde
de
blaren van den druivelaar
druivelaar zachtjes
zachtjes klepperen....
klepperen ••••
Als
Michiel het
het tuintje
tuintje
Als aangetrokken
aangetrokken dObr
door die schaduw schrijdt Michiel
door. Zonder dat
dat hij
hij het
het weet
weet staat
staat hij
hij op
op den
den dorpel,
dorpel, keert
keertzijn
zijnhoofd
hoofd
de kamer
kamer in en
en dan
dan ziet
ziet hij
hijhaar,
haar,slank
slankgeprofileerd
geprofileerd tegen
tegen het
hetgele
gele
nu op
opeen
eenhoe
hoek
tafel heur
heurlicht
licht
schijnsel der porceleinen lamp die
die nu
k der tafel
op het witte borduurraam
borduurraam legt.
legt.
Michiel
bersten. Hij
Hij doet
doet den
den mond
mondopen
open en
en
Michiel zijn
zijn hart klopt om te bersten.
wil iets zeggen.
wil
zeggen.
Maar ineens doet ze verschrikt
verschrikt een
een stap
stapachteruit,
achteruit,laat
laateen
eenkreetje
kreetje
en pakt met
met de
de eene hand
hand naar
naar het
hettafelblad
tafelbladachter
achterheur,
heur,terwijl
terwijl ze de
om hem te weren. In de halve-klaarte
alom
halve-klaarte ziet
ziet hij
hij heur
heul'
andere uitsteekt
uitsteekt al
gezicht vertrekken en
en de
de oogen
oogen die
die angstig
angstig blinken.
blinken.
Verpaft blijft Michiel staan. Viool
Viool en strijkstok
strijkstok hangen
hangen lam
lam naast
naast
Het gevoelen
gevoelen dat hij iets misdrijft
misdrijft jaagt
jaagt het
het bloed
bloedin
in
zijn lichaam neer. Het
z;ijn
doet hem
hem zenuwachtig
zenuwachtig met
met de
de oogen
oogen pinken.
pinken.
zijn gezicht en doet
„Juffrouw Amalia!"
"Juffrouw
Amalia!" stameit
stamelt hij
hij met een
een !latte,
smeekende stem.
natte, smeekende
„Ge moet
"Ge
moet niet
nietbang zijn...."
zijn .... "
volverbazing.
verbazing. Heur
Heur
Een wijle
wijle komt er een
een stilte.
stilte. Ze
Ze bekijkt
bekijkt hem
hemvol
iezicht
zich en de werende hand
hand zakt.
zakt.
gezicht ontspant
ontspant zich
Michiel
voelt haar blik en ineens denkt
denkt hij
hij aan
aan zijn
zijn eigen.
eigen. God!
God! hoe
hoe
Michielvoelt
staat hij hier! Hijgend van
van angst,
angst, den
den jaskraag
jas kraag recht
recht en
enhet
hetonderste
onderste
der broek lekkend
lekkend van
van het
hetwater!
water! Nog
Nognooit
nooitheeft
heefthij
hijzich
zichzoo
zooververgrond weg
weg te
te willen
willen
ward
ward en
en hulpeloos
hulpeloosgevoeld.
gevoeld.'t 'tIsIs om
om in
in den grond
~nken.
Amalia!...:' stamelt
hij opnieuw
opnieuw en
en slaat
slaateven
even
zinken. "Juffrouw
„juffrouw Amalial...."
stamelt hij
o.ogen naar haar op.
op.
de oogen
„Ik hee
Amalia," antwoordt ze lijze. nIk
„Ik heet
"Ik
he~tt niet Amalia,tt
heet Agnes....
Agnes .... En
En ik
ik
ben niet bang van u...."
u ...:'voegt
voegt ze
ze er
er bij.
bij.
't Is
Is of
of er
er een
een steen
steen van
van zijn
zijn hart
hart gewenteld
gewenteld wordt.
wordt.
”God! sedert
ik uu gezien heb
••• :' schiet het rap uit
uit zijn mond.
mond. Maar
Maar
heb,..."
nGod!
sedert ik
meer krijgt hij niet gezegd.
gezegd. De aandoening snoert
snoert hem
hem de
de keel
keel toe
toe en
en
hij begint te zweeten van inspanning.
inspanning.
Hij zou haar willen spreken van zijn liefde en zijn groot, brandend
brandend
verlangen, van den schoonen Mei-nacht,
Mei-nacht,van
vanzijn
zijnangst
angstom
omde
debalsabalsa-
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en van
van het
het geluk
gelukdat
datzezedan
danover
overzijn
zijnhart
hartheeft
heeftgehangen.
gehangen.
mienen en
Doch hij
hij weet
weet niet
nietmet
metwat
watbeginnen
beginnenenendedewoorden
woordenontsnappen
ontsnappen
.....
em....
hhem
"Heet
gij niet
nietMichiel?"
Michiel?"vraagt
vraagtze.
ze.
„Heet gij
"Ja," antwoordt
antwoordt hij
hij en knikt,
knikt, plots
plots ontnuchterd
ontnuchterd door
door die
dievraag.
vraag.
„Ja,"
Eeur oogen gaan naar
naar de
glimlacht schuchter
schuchter alsof
alsof ze
zeiets
iets
Fleur
de viool en ze glimlacht
en niet
niet goed
goed durft.
durft.
te vragen heeft en
„....Ik
" .... Ikboor
hoor dat
dat zoo
zoo gaarne....
gaarne •••• Speel
Speel nog
nog eens
eens iets...."
iets ...." zegt
zegtze
zein
ineen
een
ze een
een tipken
tipkenvan
vanhaar
haar wit
witschortje
schortjeop.
op.
verlegen raapt
raapt ze
zucht en verlegen
heft hij
hij het
het hoofd
hoofd
„Spelen?"
verbaasd en
en met een schok heft
"Spelen?" vraagt
vraagt hij verbaasd
De viool
viool ligt
ligt al
al onder
onder de
de kin,
kin, de
de
op. Dadelijk komt er leven in hem. De
strijkstok buigt
het kamerken
kamer ken wordt
wordt gevuld
gevuld met
met
strijkstok
buigt over de snaren en het
blijden, twcestemmigen
twccstemmigen zang.
zang. Een
Eengelukkigen
gelukkigenlach
lachverheldert
verheldert
een blijden,
gezicht, hij
hij doet
doet de
de oogen
oogentoe
toeen
enmet
meteen
eenedel
edelgebaar,
gebaar,
plots zijn wit gezicht,
lic haam,
haam, laat
laat hij
hij de
desnaren
snarenvertellen
vertellenwat
wathij
hij
heel het
hetlic
meegaande met heel
woorden onmogelijk
onmogelijk gezegd
gezegd krijgt.
krijgt.
in woorden
ger.~d en speelt en speelt....
speelt....
Hij voelt zich gered
haar gezicht nu stilaan openbloeit, schoon
schoon van
van innige
innigeaanaanZie! hoe haar
den blik
blik op
op het
hetboeiende
boeiende spel
spel
dacht.
dacht. Roerloos
Roerloos luistert
luistert ze
ze toe,
toe, met den
zijner vingeren en ze verga
vergaltit in
droamen.
in zoete, weemoedige
weemoedige droomen.
EIken noen bijkans, sedert ze uit het
het weeshuis
weeshuis der
der Marollekens
Marollekens op
op
Eiken
Begijnhof ontslagen
ontslagen is,
is,heeft
heeftzezedeze
dezezelfde
zelfdestem
stemhooren
hoorenopgaan
opgaan
het Begijnhof
van ergens achter den breeden
breeden kastanjenboom.
kastanjenboom.
ze zich
zich niet
nietafgevraagd
afgevraagd wie
wie die
die schoone
schoonemuziek
muziek
Hoe dikwijls heeft ze
maakte
waarom hij
hij het
het deed?
deed?
maakte en
en waarom
'tBrachttochzoo'n
de eendere,
eendere,
't Bracht toch zoo'naangename,
aangename, roerende
roerende afwisseling in de
stille onbewogenheid van heur
heur dagen en hoe
hoe goed
goed was
was het,
het, er
er telkens
telkens
naar
éénen ....
naar zitten
zitten te luisteren onder den éénen....
Wie had toen kunnen peinzen dat al die muziek
muziek voor
voor haar
haar bestemd
bestemd
was?
.... Dat er
er iemand
iemand was
was die
die aan
aan haar
haar dacht?....
dacht? ...
was?....
Het doet haar
haar beven van geluk
geluk en
en brengt
brengt warme
warme tranen
tranen in
in heur
heur
oogen. Ach! het leven is niet mild
mild geweest
geweest voor
voor haar.
haar. Nooit
Nooitheeft
heeftze
zede
de
avonds rond
rond de lamp
innigheid gekend van
van den
denhuiselij
huiselijken
kring 's avonds
lamp
ken kring
bij
het weeshuis
weeshuis op
op het
hetBegijnhof
Begijnhofheeft
heeftgeen
geen
bij vader
vader of
of moeder. En in het
levende
ooit om
om heur
heur be
bekommerd,
heel ver de
de
levende ziel
ziel zich ooit
kommerd, tenzij
tenzij van
van heel
blinde grootvader
een bezoek
bezoek bracht
bracht
grootvaderen
en zijn
zijn poedel,
poedel, die heur al eens een
in heur
heur avondgebed.
avondgebed.
en wiens naam ze vernoemen moest in
Maar
brengt en schoone muziek...
muziek •.•
Maar nu
nu is
is er
er iemand
iemand die heur bloemen brengt
Hoor!
speelt voor
voor haar!
haar!
Hoor! hoe hij speelt
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Ze weet niet hoe het
het komt,
komt,maar
maarze
zeheeft
heefteen
eengevoelen
gevoelenalsof
alsoferereen
een
poort open gedaan wordt waaruit een wolk van licht en geuren
geuren heur
heur
tegenslaat.
Is dat
datwaar
waarze
zesteeds
steedsnaar
naarverlangd
verlangdheeft,
heeft,maar
maarnooit
nooit
tegenslaat. 't Is
kon bepalen, wat thans over
over heur
heur nederkornt!....
nederkomtl ....
Onbewegelijk
de ontroering.
de
Onbewegelijk staat
staat ze
ze daar,
daar, bleek van de
ontroering. Ze
Ze legt de
kij kt ze
ze hem
met een
een glimlach
glimlach op
op de lippen, kijkt
handen
handen op het hert en met
lang en gelukkig
gelukkig aan.
aan.
Nu daalt
daalt de zang
zang langzaam
langzaam naar beneden, sterft zoetjes
zoetjes uit
uit en
endan
dan
doet Michiel de oogen open.
open.
„Gij zijt wel goed,"
goed," ze~
zegt ze overloopend van dankbaarheid
"Gij
dankbaarheid en bebe..
wondering. „En
"En wat
wat speelt
speelt gij
gij toch
toch schoon!"
schoonl"
Een machtige voldoening daalt
daalt neer
neer over hem.
hem.
,,'t
ik voor
voor u
antwoordt hij.
hij. "Wat,:.;ou
„Wat hou ik
„ ' t Is zoo weinig, zoo weinig!" antwoordt
allemaal niet doen!"
ophet
hetbiezen
bie2;ensteel
st!)elken
na.astde
dedeur,
deur, en
en
Hij
de viool
viool neer
neerop
Hij legt de
ken naast
hij nadert
hij
nadert haar
haar met
met uitgestoken
uitgestoken handen....
handen ....
de .fijnen
,;;;ijnen en
en daarop
Vol schoone overgaaf legt
legt ze heur handen in de
da arop
drukt hij
.
hij zacht
zacht en schuchter de lippen....
Het is zoo stil
stil in het
het huisje.
huisje. De
Delamp
lampisisvol
volheilige
aandacht. De
De balbalheilige aandacht.
en
samienen droomen
kleurig naast
de kast
kast en
droomen teer
teerkleurig
naast het
het roo.de
roede lichtje op de
voor de open deur
met de
dewijding
wijdini
deur staat
staatde
de witte
witte geurende
geurende Meinacht met
van zijn
2;ijn sterren.+..
sterren ••••
D E SLA
DI
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Als
Michiel dien
dien nacht
nacht naar
naar Agnes
Agnes wou
wou gaan,
,gaan, verschoot
verschoot hij
hij er
er
Als Michiel
danig
glazen tuindeur te vinden.
vinden.
da nig van, den sleutel niet op de glazen
„Wat is dat nu?"
"Wat
nu?" vroeg hij zijn eigen verwonderd
verwonderd af.
af.
Een tweeden keer, als kon hij het nog
nog niet
niet goed
goed gelooven,
gelooven, tastten
tastten
opnieuw naar,
naar, maar
maar vonden ter
ter plaatse
plaatse van
van het
het slot
slot
zijn handen er opnieuw
inde,
de,
niets dan het killige
killige luchtstraaltje
luchtstraaltje dat
dat door
door het
het open
opensleutelgat
sleutelgatin
handpalmen
kwam kittelen.
kittelen.
handpalmen kwam
't Gedacht dat de deur soms niet
niet op
óp slot
slot mocht
mochtgedaan
gedaan zijn,
2;ijn, deed
hem naar
naar de klink grijpen.
grijpen. Hij draaide
draaide en wrong
wrong tot
tot hij
hij niet
niet verder
verder
meer kon, trok toen,
toen, doch
doch de
de deur
deurwas
waswél
wél op
op slot.
slot.
"Filomeen
kan misschien
misschien den sleutel
sleutel laten
laten vallen
vallen hebben,
hebben, en niets
„Filomeen kan
gehoord,"
hij daarop.
daarop.
gehoord," peinsde hij
Seffens
het ononSeffens boog
boog hij
hij zich
zich en
en stak
stak de
de armen in de duisternis die het
n kort eindeken
derste der deur
deur ee
een.
einde ken in de
de gang
gang lei.
lei. Hij
Hij liet
liet de
devingeren
vingeren
.
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grabbelen over
over de harige
er om heen
grabbelen
harige mat en daarna
daarna er
heen over
over den
den vloer
vloer
vale klaarte
klaarte der
der deur-rosace,
deur-rosace, waarvoor
waarvoor een witte mist
mist hing,
hing,
die in de vale
onduidelijk zijn blauw-en-witte steenen
onduidelijk
steenen liet
liet kleuren.
kleuren.
tuinen en
Daarbuiten, door den
den herfstmist
herfstmist die
dieHi
lijkk een zee over de tuinen
de straten
straten stond
stond kwam
kwam het
het lawijd
lawijd van
van den
den rammel
rammel naar
naar beneden
beneden gegeronkt. De
De gang
gang in het
het traphuis
traphuls zoernden
zoemden van
van het
het klokgetingel
klokgetingel en
ronkt.
zooals altijd
altijd rinkelde
rinkelde de
de losse ruit
rondvensterken
venster ken boven
bovende
de
zooals
ruit in
in 't'trond
voordeur
uit.
voordeur er luid en zenuwachtig boven uit.
Miçhiel
gejaagd maar
maar ze vonden er niets.
niets. Met
Met
Mighiel zijn handen zochten gejaagd
een hollen
hollen zucht
zucht stond
stond hij
hij recht.
recht.
,,Wat is dat
"Wat
dat nu!
nu! Wat
Wat is
is dat
dat nu?"
nu?" vroeg
vroeg hij
hij zich
zich verbaasd
verbaasd af
af en
en be
bekeek de deur vol onrust.
onrust.
Ginder, achter den tuin, wist
wist hij
hij Agnes
Agnes thans
thans wachtende
wachtendenaar
naar hem.
hem.
haar kunnen?....
kunnen? ••• Wat was dat toch?....
toch? ...
En hij zou niet bij haar
Hij
gevoelen alsof
alsof er
er uit
uit de
de grijze
grijze donkerte
donkerte die
die de
de
Hij kreeg plots het gevoelen
sprong weo
weg van
van voor
voor
trap
trap verborg
verborg iemand
iemand naar
naar hem
hem toekwam.
toe kwam. Hij
Hij sprang
het bleeke glas
glas der
der deur en
en drukte
drukte zich
zich plat
plat in
inden
denhoek.
hoek.
Doch hij
hij was
was mis.
mis. Niets
Niets kwam
kwam er.
er. Zijn
Ziin angstig
angstig pierende
pierende oogen
oogen
zagen
gewone dingen
dingen schimmig
schimmig in
in de
dedoezelige
doezeligedonkerte
donkerte
zagen alleen
alleen de gewone
van de gang: den ijzeren kapstok
kapstok met mantels
mantels behangen
behangen lijk
lijk een
een vent
vent
zonder kop,
kop, het
het zwarte
zwarte vlak
vlak der
der schilderij
schilderij en
enaan
aanden
denanderen
anderenkant
kant de
lange, magere kasthorlogie die elf-uren
elf-uren sloeg.
sloeg.
Michiel asemde ervan
ervan op.
op. Doch
Dochseffens
seffens schoten
schotenzijn
zijngepeinzen
gepeinzenweer
weer
naar Agnes. Van ongeduldig verlangen om bij
bij haar
haar te
te zijn,
zijn, begon
begon hij
hij
dubbe~ waar
waal' Filomeen
Filomeen
in de gang onrustig overentweer
overentweer te loopen, dubbeati
den sleutel wel
wel mocht gelegd
gelegd hebben.
hebben.
Plots
schoot een
een aangenaam
aangenaam gedacht
gedacht door
door zijn
zijn kop
kop en
enverrast
verrast
Plots schoot
bleef hij
De deurdeurhij staan.
staan. Als
Alshij
hijdoor
doordedeeetzaal
eetzaalnaar
naarbuiten
buitenmuisdf!?
muiscP De
een beetje
beetje in
in hun
hengsels en
de grendeN
grendels
vensters
iwn hengsels
en de
vensters piepten
piepten wel
wel een
der blinden waren zwaar
zwaar en
als hij
hij het
hetvoorzichtig
voorzichtig
en venoest.
verroest. Doch
Doch als
aanpakte
gekrijsch verloren
verloren zinderen
zinderen in het
het geronk
geronkvan
van
aanpakte zou
zou hun gekrijsch
den rammel!
Waarom
niet eer
eer aan
sari gedacht?
Waarom had hij daar niet
Met een lach op den mond,
mond; en
en de
de oogen
oogen groot
groot open
open terwille
terwille van
van de
koperen
zware
donkerte
die
hij
verwachtte,
greep
Michiel
rap
de
koperen
zware donkerte
hij verwachtte, greep Michiel rap de
duwde zachtjes.
zachtjes.
klink der witte eetzaaldeur en duwde
klinder
Maar ook deze bleek op slot en
en zijn
zijn vreugde
vreugde viel.
viel. Een
Een bang
bang ververmoeden kwam in hem op.
Wiste-n
.... Dat kon
kón toch
toch niet? .... Hoe zouden
ze ietsweten?..,,
ietsweten? ...
',Dud n ze
Wisten ze iets?
iets?....
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Doch daar
om bij
bij
daar mocht
mochthij
hijnu
nuniet
nietaan
aandenken.
denken. Alleen
Alleen aan
aan haar
haar en om
zijn!....
haar te zijn!.
•••
Dan langs
En als
als dat
dat ook
ook niet
niet ging
gingzou
zouhij
hij
langs de keuken geprobeerd. En
zich door het venster op het werkkamertje, langs
langs den druivelaar naar
naar
beneden laten glijden. Maar rap
rap moest
moest het
het gaan.
gaan. Want
Want de
de rammel
rammel liep
liep
weldra af,
af, hoorde hij aan den stand
weldra
stand van
van 't voois
ken en
vooisken
en dan kwam de
stilte die hem
hem verraden
verraden zou.
zou.
De keukendeur
keukendeur was
was ook
ook op
op slot.
Dat moest iets in hebben,
hebben, peinsde
peinsde Michiel.
Michiel. Een
Een kluwen
kluwen van
van verver~
warde gedachten aan
aan allerlei
allerlei mogelij
mogelij kheden draaide door
door zijn
zijnhoofd
hoofd
en zijn hert werd
én
werd beklemd
beklemdals
als door
door een
eenzwaar
zwaargewicht.
gewicht.
Maar het beeld van Agnes en het brandend
brandend verlangen
verlangen om
om bij
bij haar
haar
te zijn, deden
deden hem
hem zijn
zijn eigen
eigen seffens
seffens vergeten,
vergeten. In
In één
één jacht
jacht liep
liep hij
hij
terug de trap op,
op, het
het werkkamertje
werkkamertje binnen.
binnen.
„Ik kom!
"Ik
kom! Ik
Ik kom!"
kom!" riep
riep zijn
zijn hart....
hart ....
Plots
van op
op vaders
vaders kamer
kamer kwam
kwam er
er opmerkelij
opmerkelijk
eengroot
groot
Plots van
k luid een
gestommel het holle traphuis ingevallen.
gestommel
ingevallen.
Michiel
zijn bloed
bloed versteef
versteef in
in zijn
zijn lijf
lijfenenalsalsvastgenageld
vastgenageldbleef
bleef
Michiel zijn
hij staan.
"Wat
dat toch?
toch? Wat
Wat is
is dat
dat toch?"
toch?" angstigde
angstigde het
hij
„Wat is dat
het in
in hem en hij
luisterde in de hoop
hoop dat
dat het
hetgerucht
geruchtover
overzou
zougaan.
gaan.
Een stoel schreepte er over het
het plankier,
plankier,voeten
voetendoffelden
doffeldenrond
ronden
en
kastschuiven
kastschuiven raspten er open
open en
en toe.
toe.
angstvallig die geruchten
niet wetend
wetend wat
wat doen.
doen.
Michiel volgde angstvallig
geruchten niet
Zijn hart klopte
klopte tot in zijn keel,
keel, zijn
en begonnen
begonnen te
en
Zijn
zijn oor
ooren
te tuiten en
zonder dat hij het
het wilde
wilde vloog
vloog hij de tweede trap
trap op
op en
en zijn
zijn karnerken
kamerken
waar hij
~ij zich
zich.met
kleeren en
en al
al in
in het
hetbed
bedverstak.
verstak.
binnen waar
met kleeren
Daarbuiten zoemde
zoemde de
deramme
rammel1 uit. De klok
klok hommelde
hommelde traagz'
traagzaam
Daarbuiten
am
torenwachtertoette
toettedoor
doordedemist
mistnaar
naardedevier
vierwindwindelf slagen open, de torenwachter
streken en daarna
daarna werd
werd alles
alles weer
weer stil.
stil. Ook
Ook het
het gerucht
geruchtop
opvaders
vaders
niet lang
lang meer
meer en
en dan
dan heerschte
heerschte daar
daal' weer
weer het
het geheimgeheim~
kamer duurde niet
vau.de
nachtelijke stilte
stilte waarin
waarin alleen
alleen de
de ijzeren
ijzeren tik
tikder
der
zinnige suizen van
de nachtelijke
kasthorlogie....
kasthorlogie ....
het verglijden
verglijden der
der geluiden
geluiden leefde
leefde Michiel
Michie1 zijn hart stilaan
stilaan weer
weer
In het
af. Maa
MJa1''t'twas
wasom
om dadaop en de pijnlijke tinteling in zijn hoofd nam Z.
delijk aan Agnes te peinzen.
peinzen.
Heur wit
wit gezicht
gezicht met
neergeslagen oogen
oogen en den
den moeden
moed en
Heut
met de neergeslagen
droeven glimlach
glimlach stond
plots weer
weer voor
voor hem
hem en
enmet
metwanhoop
wanhoop
droeven
stond plots
2;id herdacht
in de
delaatste
laatste
in de ziel
herdacht hij
hij hoe
hoe stil
stil en
en tereggetrokken
teruggetrokken ze
ze in
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dagen geweest was
dagen
was als
alsverteerd
verteerddoor
doorzwaren
zwarenkommer
kommeren
enverdriet.
verdriet.
Ach!
gindert wachtend
wachtend naar
naar hem,
hemt vol onrust
onrust en
en niet
nietweweAch! nu zat ze ginder,
kon toch
toch
tend
wat te peinzen
peinzen over
over zijn
zijn ongewoon
ongewoon wegblijven!
wegblijvenl Dat kon
tend wat
niet! Meteen gleed Michiel weerom
nuseffens
seffens
niet!
weerom het bed
bed uit.
uit. Hij
Hij wou
wounu
naar
en als
als 'tttkwartier
kwartierrammelde
rammeldezou
zouhij
hijerer
naar het werkkamertje sluipen en
rap
profiteeren om
door 't
tt versterken
venster ken te
te werken
werken en
ennaar
naar
rap van
van profiteeren
om zich
zich door
Agnes te loopen. Even
Even luisterde
luisterde hij
hij achterdochtig
achterdochtig of
of er
er niets
niets meer
meer te
te
hooren was
was bij
bij vader
vader en opende toen voorzichtig de deur.
deur.
hooren
Maar
hem op
op den
den wit-blinkenden
wit-blinkenden
Maar wat
wat verschoot
verschoot hij
hij vlak tegenover hem
muur een groot
groo.t vierkant van geel kaarslicht
kaarslicht te zien dat
dat uit
uit vader
vader zijn
~mer in een schuinen balk naar buiten viel en de donkerte weg sloeg.kamerinschublkaritenv dokrwegsl.
Verpaft, 'ttt en kon
Verpaft.
kon niet
niet meer,
meer, keek
keekMichiel
Michielnaar
naardat
datlicht
lichten
enhij
hij meende
meende
toen haastig
haastig de deur terug toe te doen.
„Nuu komt
,tN
komt vader,"
vader /t dacht
dacht hij
hij en rilde.
Doch hij
bleef
Doch
hij vermande zich, beet
beet den
den eersten
eersten schrik
schrik al
al gauw af en bleef
angstvallig
roerde er,
zucht ....
angstvallig luisteren.
luisteren. Niets roerde
er, geen steek, geen zucht....
De deur
deur van
van het
het werkkamertje
werkkamertje dat hij ginder in den
den halvendonkehalvendonkeren op den palier
palier grijs
grijs vlekken
vlekken zag,
zagt wekte
wekte heviger
hevigernog
noghet
hetverlangen
verlangen
naar Agnes.
naar
had zich
zich laten
laten afschrikken
afschrikken
Waarom
Waarom was
was hij
hij daar
daar niet
niet gebleven en had
door dat onnoozel
.... Dadelijk
Dadelij k ging
ging het misschien
misschien rammerammeonnoozel gestommel?
gestommel?....
nu moest
moest hij
hij door
door dat
dat licht!....
lichtl ....
len?
.... En nu
len?....
dit toch
tochallemaal,
allemaal, dezen
dezennacht?
nacht? Om wanhopig
wanhopig te
Wat beteekende dit
worden!.
... Met
Met ingehouden
ingehouden asem,
asem, trok
trok hij
hij de
de deur
deurachter
achter zich
zich toe
toeen
en
worden!....
zette heel traag
traag den voet op den
den rooden
rooden looper,
looper, die
dieddaar
zijn
donkere
aa r
krullen naar de trap
trap draaide.
draaide.
inden
denlichtbalk
lichtbalkkwam
kwam
Maar zoodra zijn gezicht van uit de schaduw
schaduwin
machtig en zijn
zijn groot-open
groot-open oogen
oogen gingen
gingen
werd de angst hem weer te machtig
naar
naar binnen of hij toch vader
vader niet
niet zag.
zag.
Neen, hij
hij zag hem niet....
niet .... Doch
Dochhoe
hoevreemd
vreemden
engeheimzinnig
geheimzinniglag
lagde
de
Neen,
kaarsen die bezijds
bezijds
kamer daar
daar in
in de
de gele kerkklaarte der twee wassen kaarsen
den zilveren kruis-lievenheer op
op de
de zwart-marmeren
zwart-marmeren schouw,
schouw, uit
uit ankandelaars hun groene stengels met
met de
deroerlooze
roerlooze viammetulp
vlammetulp
tieke kandelaars
bloeien.
erop, lieten bloeien.
In zijn gulden, ovale
ovale lijst
lijst glimlachte
glimlachte zoet
zoethet
hetgeschilderd
geschilderdportret
portret
van Pius IX
IX en
en op
ophet
hetgroen-vilten
groen-viltentafelkleed
tafelkleed van
van den
dengueridon
gueridon te
te
van
der kamer
kamer lagen
lagen zwarte
zwarte getijde-boeken
getijde-boekenmet
metgouden
goudenen
enroode
roode
midden der
dan de
deamber-kleurig
amber-kleurigdoorlichte
doorlichte linnen
linnenbed-gordijnen
bed-gordijnen inin
snee. En dan
plooienafhangend
afhangend tusschen
tusschen de
degedraaide
gedraaidestijlen
stijlendie
dieden
denbaldabaldarechte plooien
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kijnachtigen bed-hemel
wist niet
niet
kijnachtigen
bed-hemel droegen!
droegen!Het
Het pakte
pakte MichieI.
Michiel. Hij
Hij wist
kwam, maar
maar 't't leek
leek hem
hem wel
wel of
ofdaar
daar een
een doode
doode achter
achter lag
lag en
en
hoe het kwam,
onwillekeurig.•.•
hij huiverde onwillekeurig....
en van
van heel
heel diep,
diep,raspte
raspte vader
vader zijn
zijn hoest
hoest door
doorde
destilte
stilte
Plots, schor en
en uit de
de gordijnen
gordijnen tastte
tastte zijn
zijn lange,
lange,gele
gelehand
handnaar
naarhet
hetnachttafeltje
nachttafeltje
waar
een tafel-bel
tafel-bel blonk
blonk en
en ook
ook een
een glas
Wat ging die
waar een
glas met water.
water. Wat
die
hand doen?....
doen?.... Filomeen
Filomeen opbellen?....
opbellen? ... En
dan? .... 't Bloed
Bloed zonk
zonk
hand
En dan?....
in de
de beerven.
beenen. Versteven
sprong hij
hij vlug
vlugnaar
naar
Michiel in
Versteven v~n
van schrik sprong
binnen en sloot
haastig
zijn
deurken
....
De
bel
rinkelde
niet
...
God!
sloot haastig zijn deurkeu....
bel rinkelde niet... God!
wat mocht
toch beteekenen?
beteekenen? De gesloten
gesloten deuren,
deuren, dat
dat gegewat
mocht dit
dit alles toch
stommel
nu de
de vreemde
vreemde doening
doening met
met het
het licht
licht van
van
stommel nadien
nadien en
en nu
gewijde waskaarsen?....
waskaarsen? ....
Wisten ze iets?....
iets? ....
Wisten
handen wringend
wringend van
van vertwijfeling
vertwijfeling en
en hijgend
hijgend onder
onderden
denlast
last
De handen
van honderd
honderd kwellende
kwellende gedachten
beelden, die plots
plots door
door zijn
zijn
van
gedachten en
en beelden,
hoofd
Michiel zich
zich op
op een
eenstoel
stoelneervallen....
neervallen ....
hoofd spookten,
spookten, liet Michiel
het, dezen
dezen nacht
nacht zou
zou het
het niet
niet gaan....
gaan .... hij
hij mocht
mocht nu
nu
Neen, hij voelde het,
bij
Agnes
niet
komen
....
Alles
was
tegen
hem
....
bij Agnes
komen.... Alles was tegen hem....
Als zij nu maar niet te onrustig
onrustig werd of
of te
te lang
lang bleef
bleefwachten
wachtenin
inden
den
nacht!
Om
briefje uituitOm heur
heur angst
angst te
te verkorten
verkortenzou
zou hij
hij haar
haaralles
allesinin een
een briefje
leggen en dat morgen, vóór hij naar
naar de
het
de mis ging, in 't geniep over het
vliet
je in heur
heur tuintje
tuintje gaan
gaan werpen.
werpen.
vlietje
Hij deed zijn deur op slot, hing een doek aan de klink
klink om het
het sleusleutelgat te bedekken en
en ontstak
ontstak toen
toen zijn
zijnkaars.
kaars. Met
Meteen
eenpapier
papierdat
dathij
hij
uit een oud schrijfboek scheurde,
scheurde, zette
zette hij
hij zich
zichaan
aan het
hettafeltje
tafeltje bij
bij het
het
venster.
Als zijn potlood „Lieve
"Lieve Agnes"
Agnes ttgeschreven
geschrevenhad
hadwerd
werdhet
hetverdriet
verdriet
hem plots te machtig. Hij kreeg
kreeg een krop
krop in zijn keel,
keel, zijn
zijn hoofd
hoofd viel
viel
op zijn borst en tranen rolden op zijn witte handen....
handen ....
Naast
kamer schreepte
schreepte weerom
weerom vaders
vaders hoest.
hoest. Op
Op de
de kast
kast
Naast zijn kamer
zijn
wassen
lach
achter
het
glimlachte het Kindeken
Kindeken Jezus
Jezus van
van Praag
groene
zijn welvende
welvende stulp
stulpenendaarbuiten
daarbuiten in
in den
den herfstherfstgroene glas
glas van
van zijn
mist rammelde het half-twaalf....
half-twaalf....
Het
hert beklemd
beklemd van
vanangstige
angstigeverwachting,
verwachting, keerde
keerde Michiel
Michiel
Het hert
dien morgen van de mis naar
naar huis.
Wist vader iets? Wat was die nacht toch
toch vreemd
vreemd geweest?....
geweest? ....Ach!
Ach!
hij
kop aan
aan krijgen!
krijgen!
hij kon er maar geen kop
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Een ding troostte hem;
hem; 't'twas
wasdat
datAgnes
Agnesnu
nuwel
welzijn
zijnbriefje
briefjegevongevonden had en gerust
gerust gesteld
gesteld zou
zou zijn. Wie weet, wanneer
wanneer zagen
zagen ze
ze elkaar
elkaar
t erug.,..
terug
....
1.1 de
eetkamer was
was het danig
danig stil.
stil. De
De stilte
stiltelag
laglijk
lijkeen
eenblanke
blanke
de eetkamer
schemer
over de
de gedekte
gedekte koffietafel
koffietafel te
te midden
midden der
derdonkere,
donkere,
schemer over
bruine meubels
meubels en van
van buiten
buiten waar
waar de
de mist
mist als
als een
een witte
witte nacht
nacht over
over
het gewone
gewone geronk
geronk
de gele
gele boomen
boomen hing,
hing, kwa,fi1
kwam geen
geengeluid
geluid dan
dan het
der fabriek.
open vuur
vuurop
opzijn
zijnzwart-en-grijs
zwart-en-grijsgegeRoedoos,
Roerloos, met den gloed van 't't open
inden
dengroenen
groenenzetel
zetelen
enlas
laszijn
zijngazet.
gazet.
ruite broek,
broek, zat
zat vader
vaderin
De stilte pakte Michiel.
Michiel. Hij
Hij zei
zei rap
rap „goeien
"goeien morgen,
morgen, vader"
vader"om
omdat
dat
kijken
ken mompelde
mompelde vader
vader binnensmonds
binnensmonds
te verdrijven.
verdrijven. Zander
Zonder op
optetekij
iets terug.
terug.
Michiel zette zich aan tafel, trok een strak,
Michiel
strak, ernstig
ernstig gezicht
gezicht en
en ververteerd door twijfel
twijfel om wat
wat nu
nu komen
komen ging,
ging, keken
kekenzijn
zijnoogen
oogengespangespannen naar den
den grijzen
grijzen kop
kop van
van vader.
vader.
"Zal
iets zeggen?"
zeggen?" herhaalde
herhaalde hij
hij ringaaneen
ringaaneenininzijn
zijneigen.
eigen.
,,Zal hij iets
kraken
Elk geruchtje,
gerucht je, het knetteren
knetteren van
van een
een kooltje
kooltje in
in 't vuur, 't't kraken
van de gazet
gazet of
of het
het tikken
tikkenvan
vaneen
eenrijzend
rijzendwijngaardblad
wijngaardbladtegen
tegende
de
hed"
deur-vensters, deden hem
hem schrikken:
schrikken: "Nu
„Nu komt het! Nu komt het!"
Maar er kwam
kwam niets en
en traag
traag liet
liet de
de herderinnenklok
herderinnen klok zijn
zijn tiktak
tiktakop
op
de marmeren schouw
schouw verder
verder vallen.
vallen.
,/t
Zal niets
niets zijn
•••• ,. zuchtte Michiel
Michiel verlicht
verlicht en
en hij
hij zag'inet
zag 'metvreugvreug„t Zal
zijn...."
de den uitgesneden
uitgesnedenuurwijzer,
uurwijzer,hij
lijkk een vreemde, spitse vinger
vinger over
over de
de
fijngeteekende klokcijfers
klokdjfers hooger en hooger klimmen tot het acht
acht uur
uur
ging slaan
het kantoor
kantoor moesten.
moesten.
slaan en ze samen naar het
Maar
keerde vader
vader zijn
zijn lang,
lang, geel
geel gezicht
gezicht van
van achter
achter de
de kopkopMaar plots keerde
lappen van den zetel naar Michiel,
Michie1, trok
trok de
de grijze
grijze wenkbrauwen
wenkbrauwenin
inzijn
zijn
voorhoofd en liet zijn heesche stem over de
de tafel
tafel hommelen:
hommelen:
op reis
reis moeten
moeten vandaag;
vandaag; naar
naar Brussel;
Brussel; met
met
"Michiel,
„Michiel, ge
ge zult op
nieuwe stalen van borstels. Daar
Daar zijn veel huizen te
te bezoeken.
bezoeken. Hier
Hierisis
de lijst er van. Maakt uu nu
nu gauw
gauw gereed
gereed voor
voor den trein
trein van
van acht
acht uur
uur
dien van
van zeven
zeven naar huis
huis kunt
kunt komen.
komen. De
De
twintig.
twintig. Ziet
Ziet dat ge met dien
valies staat gereed. ]efken
zal ze mee naar de statie dragen:'
jefken zal
dragen."
Wat was dat nu?
... Hoorde
Hoorde hij
hij goed?....
goed? .... Op
Opreis,
reis,en
endat
datzoo
zoo ineens?..
ineens? ..
nu?....
Verbauwereerd stond Michiel
Michiel op
op en
en lei
lei zijn
zijn servet
servet neer....
neer .... Almeteens
Almeteens
hij erereen
eenroode
roode
schoot er een schoon
schoon gedacht
gedacht door
door zijn
zijn kop
kop zoodat
zoodathij
kleur van kreeg
kreeg en zich
zich bedwingen
bedwingen moest
moest om
om niet
niet tetelachen:
lachen:als
alshij
hij
zich haastte en met den trein
trein van
van vijf
vijf uur
uur afkwam,
afkwam, dan
dan kon
konhij
hij voor
voor
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twee uurtjes naar Agnes!....
AgnesI. ... 'ttt Was
Was vroeg donker,
donker, hij
hij zou
zou de
de laatste
laatste de
de
statie
de vesten
vesten er
er naar
naartoe
toegaan!....
gaan!. ...
static verlaten en langs de
„Ja, vader! Ja!"
"Ja,
Jar t zei hij haastig, nam het
het briefje
briefje met
met de
de adressen
adressen der
der
huizen op en liep naar
naar boven.
boven.
God!
geluk! Hij heeft
heeft zich
zich weer
weer voor
voor niet
niet bang
bang gemaakt,
gemaakt, en
en
God! wat
wat geluk!
zoovee1 vroeger reeds dan hij het
het
dezen avond zal
zal hij
hij bij haar zijn!....
zijn!. ••. zooveel
had durven
durven denken!
denken! Vader
Vader weet
weet niets
niets en
en dezen
dezen nacht
nachtisishij
hijmisschien
misschien
ziek geweest....
geweest .... En een liedje neuriënd, en lachend
lachend tegen
tegen de
de zon
zon die
die
door
stille straten
straten
door den
den morgenmist
morgenmist guldde
guiddehaastte
haasttehij
hij zich
zich door
door de stille
der kleine
kleine stad naar
had om
om hem
hem tete
naar de
de statie,
statie, zoodat
zoodat Jefken
jefken moeite had
volgen met
met de valies.
volgen
valies.
Begeleid
aangename geritsel der blaren
blaren over
over zijn
zijn haastige
haastige
Begeleid van
van het aangename
voeten, liep Michiel onder de donkere
donkere vestenboomen
vestenboomen dobr
door den
denwarmwarmgeurigen herfstavond naar Agnes
geurigen
Agnes toe.
toe.
lijfen
enhij
hijware
warewel
wel
Zijn hert sprong
sprong van
van groorc
groote blijdschap
blijdschapop
opin
inzijn
zijnlijf
pan
kunnen gaan,
gaan, had
had hij
hij zich
zich niet
niet moeten
moeten inhouden
inhoudenvoor
voorde
de
aan 'ttt zingen kunnen
vrijende paartjes die hem
hem donker
donker voorbij
voorbij wandelden
wandelden
del, ange,
ange,
Zonder dat hij het zelf
zelf goed
goed wist, stond hij
hij 'ttteinde
eindevan
vande'.
smalle gang voor haar deurken.
deur ken.
Hij zette de valies neer en
en klopte
klopte zachtjes.
zachtjes.
Dat zou
zou een
een verrassing
verrassing zijn!
zijn! Reeds
Reeds meende
meende hij
hij
Nu ging ze komen. Dat
heur stap te hooren en hij stak de handen uit
uit om
om de
de haren
haren te
te grijpen.
grijpen.
lei zijn oor aan
aan 'ttt sleutelgat
sleutelgat om
om beter
beter te
te
Maar
Maar niets
niets roerde
roerde er.
er. Hij lei
wegen
endaar
daarwas
was
hooren, klopte heel hard,
hard, doch
doch het
hetgeluid
geluidzinderde
zinderdeweg
dan niets meer dan
dan het
het verre
verre vreemde
vreemde suizen
suizen van
van de
destilte,
stilte,zooals
zooals
was er
er niet.
niet.
men hoort in een kinkhoren.
kinkhoren. Agnes
Agnes was
even weg
weg om een boodschap
boodschap en
en kwam
kwam seffens
seffens
Misschien
Misschien was
was ze
ze even
terug, peinsde
peinsde hij.
hij.
Hij
de valies
valies staan
staan en meende
meende heur op
op straat
straat te
te gemoet
gemoet tete
Hij liet de
loopen, als daar onder het kokerende
kokerende gewelf,
gewelf, dat
dat onder
onder een
een huis
huis doordoorlantaarnkendat
dater
er
liep een
eendeur
deuropen-klikte.
open-klikte. In
in het rosse licht van het lantaarnken
van tegen den
donkerte openpinkte,
openpinkte,kwam
kwam de
de zwarte,
zwarte, breedbreedden muur de donkerte
gerokte gestalte van een vrouw
vrouw staan.
staan.
ze weg
weg zou
zou zijn.
zijn.
Micruel
tot ze
Michiel wachtte tot
Ze kuchte luid en
en vroeg
vroeg toen
toen met
met een
een lijze,
lijze, vette
vette stem:
stem:
„Is daar
"Is
daar iemand?"
iemand?"
Michiel
en durfde
durfde niet
nietantwoorden.
antwoorden.
Michiel hield
hield den asem in en
,;k
Vraag of
of daar
daar iemand
iemand is,"
is,ttherhaalde
herhaaldeze
zeWider
luider nu.
nu.
„'k Vraag
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Hij
Ten slotte
slotte antwoordde
antwoordde hij
hij bevend
bevend en
en
Hij wist
wist eerst
eerst niet wat doen. Ten
kort: "Ja."
„Ja."
kort:
„ziede wel dat
en zezedraaide
"Ziede
dat er
er iemand
iemand is,"
is, ft zei
zei de
devrouw
vrouwen
draaide heur
heur
hoofd het
het deurken
hoofd
deur ken binnen.
binnen.
Meisjesstexnrnenvroegen:
vroegen:"Ja,
„Ja,moeder?"
moeder?"en
en seffens
seffens daarop
Meisjesstemmen
daarop zag
zag
Michiel de
de silhouette van twee hoofden die
Michiel
die naar
naar buiten werden
werden gestoken. "Moete
„Moete gij
stoken.
gij daar
daar iets hebben?" hernam de vrouw.
blinMichiel
Michiel kwam nader
nader en in de rosse schemering zag hij oogen blinken
Het maakte
maakte hem bang.
bang.
ken die
die hem groot en nieuwsgierig aankeken. Het
"Is
Agnes .... IsIsjuffrouw
juffrouwAgnes
Agnesniet
nietthuis?"
thuis?" vroeg
vroeghij
hij schuchter.
schuchter.
„Is Agnes....
„Moete gij Agnes hebben?"
"Moete
hebben?" vorschte de vrouw.
vrouw.
„Ja...."
"Ja
... :' zei hij.
hij.
het gewelf
gewelfhangen,
hangen,waarin
waarin
Er
Er kwam
kwam toen een vreemde stilte onder het
scherp
fluitenvan
vaneen
eenvoorbijgaanden
voorbijgaandenstraatjongen
straatjongen weerklonk.
weerklonk.
scherp het fluiten
Hij hoorde het eene
eene meisje
meisje fluisteren:
fluisteren:„Wie
"Wiemag
magdat
datzijn?"
zijn?"waarop
waarop
de andere
andere heur hoofd verder
verder naar buiten stak en
en hem
hem opnieuw
opnieuwaanaankeek. "We!..
„Wel...... 'k
'k geloof
geloofdat
dathet
hetdie
dielange
langevan
vanBrandts
Brandts is....
is ....die
diedaar
daar
keek.
zoo goed
viool speelt
speelt....
2;00
goed viool
.... Wat
Wat komt
komt dien
dien hier
hier doen?"
doen?" fluisterde
fluisterde
ze terug.
terug.
die
"Zie
nu,jal....
;a!.. ..dat's
dat,scurieus!"
curieus'" zei
zei de
de eerste
eerste weer.
weer. ,,Moeder,
"Moeder,'t'tisisdie
„zie nu,
van Brandts."
Brandts."
maakte hem
hem zenuwachtig.
zenuwachtig.
zich herkend
herkend en
en 't'tmaakte
Michiel voelde zich
"Is Agnes....
Agnes: ...IsIsjuffrouw
juffrouwAgnes
Agnesniet
nietthuis?"
thuis?"vroeg
vroeghij
hijopnieuw.
opnieuw.
„Is
„Neen!"
"Neen!" zei
zei de
de vrouw.
vrouw.
„Waar
"Waar is
îs ze dan?"
dan?" stamelde
stamelde hij.
hij.
niet ... :'
vrouw haalde
haalde heur schouders
De vrouw
schouders omhoog.
omhoog. "Dat
„Dat weet ik niet...,"
„Is
"Is ze
ze een
eenboodschap
boodschapgaan
gaan doen,
doen, misschien?"
misschien?"
"Dat geloof
geloof ik
ik niet.
niet.Ze
Zeisisweg.
weg.Met
Meteen
eenvoiture
voiturevertrokken
vertrokkendezen
dezen
„Dat
Was of
of Michiel
Michiel een
een klop
klop op
opden
denkop
kopkreeg.
kreeg.Zijn
Zijnknieën
knieën
noen!" 't Was
noen!"
knikten en
en alles
alles begon
begontetedraaien.
draaien.
„Waar
is
ze
dan
naar
toe?"
"Waar is ze dan naar toe?"
"Dat weet
weet ik
ik niet.
niet.Vraagt
Vraagt het
het eens
eens aan
aan ullie
ullie vader.
vader. Die
Die isishier
hiergege,,Dat
weest
Begijnhof.En
Endezen
dezennoen
noenisiszezedan
dan
weest met
metden
denonderpastoor
onderpastoorvan
van't'tBegijnhof.
de pastoor
pastoor vertrokken
vertrokken in
in een
eenvoiture....
voiture ....Och
Ocharme!
arme!Ze
Zeschreide
schreide
met de
met
zoo, het
het kind....
kind ....Als
Alsgegenunutoch
tochmaar
maareen
eenweesken
wees kenzijt,
zijt,niet-waar?"
niet-waar?"
zoo,
kloeg
de:~vrouw
medelijden en
en ze
zesloeg
sloegheur
heur
kloeg de
Y'vrouwinin een
een opwelling
opwelling van medelijden
hoofd
hoofd zuchtend
zu~htend overentweer.
overentweer.
Michiel moest
moest zich
zichaan
aan den
denmuur
muurvasthouden
vasthouden om
om niet
niettetevallen.
vallen.
Michiel
„Die
"Die doe
doe nu
nutoch
tochzoo
zoovreemd....
vreemd ....Zie
Zienu
nuis,
is,Julja!"
Julja!" zei
zei het
heteene
eene
.
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meisje angstig.
angstig. "Moeder
„Moeder hij
meIsJe
hij gaat
gaat vallen!...."
vallen!...:' kreste
kreste ze
ze ineens
ineens en
en
sloeg
hand voor
voor den
den mond.
mond. De
De vrouw
vrouw deed
deed verschrikt
verschrikt een
een stap
stap
sloeg de
de hand
achteruit.
Michiel had een gevoel alsof men rijn
uit zijn
zijn lijf
lijf haalde
haalde en
en hij
hij
zijn hart uit
„aimii!"
riep onwillens "aimiW'
.verwondering bezien.
De vrouwen bleven hem stom
stom van
van ·verwondering
bezien.
"Misschien
het! .. schoot het
het plots
plots door
door zijn
rijn kop.
kop. Hij
Hij
„Misschien weet de blinde het!"
•••• Goeienavond...."
Goeienavond...... liet zijn
zijn valies
valies staan
staan waar
waar ze
ze
stamelde
stamelde "Merci
„Merci....
stond en midden van de straat liep hij achter de Groote
Groote Kerk
Kerkom
omnaar
naar
het Sint-Jans-Godshuis.
„Agnes!....
Agnes!...,
.•.• Agnes!.
••. kreunde hij.
hij.
"Agnes!
Onder
de laag-gewelfde
laag-gewelfde poort
poort van
van het
hetoude,
oude,middeleeuwsche
middeleeuwsche
Onder de
Godshuis vond hij niemand
Godshuis
niemand als
als een
een bont
bont gekleurden
gekleurden Heiligen-Jozef
Heiligen-Jozef
in een nis met een lichtje
lichtje vóór
vóór in een
een rood
rood glas.
glas.
Een open deur liet
liet onduidelij
onduidelijkk een rood-steenen trap zien
zien die
die steil
steil
naar boven klom.
klom.
„De blinde!....
"De
blinde!. ... De
De blinde!"
blinde!" zuchtte
zuchtte hij
hij almaar
almaar door.
door.
die in
in het
het vierkanten,
vierkanten, witgekalkte
witgekalkte porporHij klopte op al de deuren die
taal uitkwamen,
maar niemand
niemand antwoordde.
antwoordde.Hij
Hijkeek
keekdetrapomhoog,
uitkwamen, maar
de trap omhoog,
riep „hela!"
"hela!" doch
doch er
er kwam
kwam geen
geen bescheid.
bescheid.
Michiel
riep
Michiel wandelde
wandelde er
er gejaagd
gejaagd overentweer,
overentweer, stampvoette
stampvoette en riep
opnieuw: "hela!"
„hela!"
Plots kwam er een kloonstap
kloonstap de steenen
steenen trap
trap af
afen
endaar
daarverscheen
verscheen
de kleine, ronde gestalte van den baas van het
het Godshuis.
Godshuis. Hij
Hij vaagde
vaagde
zijn blauwschort,
blauwschort, nam
nam de
de hollandsche
hollandsche pijp
pijp uit
uitzijn
zijn
zijn hand af aan zijn
kop en
en sprak
sprakbeleefd:
beleefd:
ronden rooden kop
"Zoo
•.••Mijnheer
MijnheerBrandts?
Brandts? Wat
Wat eer
eer van
van uutetezien
zienzoo
zoo laat
laat op
op den
den
„Zoo-hier te
te fel,"
fel," en
en hij
hij wees
weel
avond? Kom binnen, kom
kom binnen!
binnen! 't Trekt hier
avond?
trap.
uitnoodigend naar de trap.
„'t Is niet noodig...."
weerdezich
zichMichiel.
Michiel."Kan
„Kan ik den
,,'t
noodig.•.• " weerde
den blinde
blinde
eens
tootje saam,
saam, trok
trok
eens spreken?"
spreken?" De
De baas
baas neep
neepden
den mond
mond tot
tot een tootje
oogjes en
en stak
stak zijn
zijn pijpsteel
pijpsteel zijdelings
zijdelings uit.
uit.
ronde oogjes
"Dat spijt
spijtme.
me.De
Deblinde
blindeisisjuistekens
juistekensdezen
dezen noen
noen vertrokken.
vertrokken.Wel,
Wel,
„Dat
wel! dat's
spijtig. Hij
Hij is
is afgeschreven
afgeschreven uit
uit den
den boek.
boek. Waar
Waar hij
hij
wel!
dat's nu toch spijtig.
ik! niet. Misschien
Misschien kan
kan Mijnheer
Mijnheerden
denOnder-Pastoor
Onder-Pastoor
naar toe is weet ik
wel zeggen. Die is hem
hem komen
komen halen.
halen. In
Ineen
een
van 't Begijnhof u dat wel
daarin zat
zat ook
ook het
hetmeisje
meisje van
vanzijn
zijndochter-zaliger.
dochter-zaliger.Ze
Zezijn
zijn
koets. En daarin
statiefgereden. Meer
Meer kan
kan ik
ikuuniet
nietzeggen...."
zeggen .... t,
naar de statiegereden.
Michiel liet een zwaren
zwaren zucht vallen
vallen en bedankte
bedankte hem
hem toen.
toen. De
Michiel
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baas
hield de poort
poort open:
open: „Zonder
ttZonderbedanken,
bedanken,Mijnheer
MijnheerBrandts.
Brandts.
baas hield
Altijd tot uw dienst!"
van opstandigheid
opstandigheid en woede,
woede, wilde
wilde hij
hij naar
naar den
den PasIn een gevoel van
Pastoor loopen. Waar
Waar haalde
haalde hij
hij het
hetrecht
rechtAgnes
Agnesweg
wegtetevoeren?
voeren?Het
Hetwas
was
haar trouwen,
trouwen, niemand
niemand zal
zal hem
hem daarvan
daarvan
zijn meisje!
meisje! Hij
Hij wil
wil met
met haar
tegenhouden!
Gevangenpoort onderdoor en dan de
de dondonHijgend draafde hij de Gevangenpoort
kere Begijnenstraat in. Hij sprak half-luid
half-luid in
in zijn
zijn eigen
eigen en
en wankelde
wankelde
dronken. Menschen
ken.
soms lijk dronken.
Menschenbleven
blevenhem
hemvan
vanop
opde
destoepen
stoepennakij
nakijken.
pastoor het
het hem
hem wel
wel
Maar
Maar alloopende,bedacht
al loopende bedachthij
hij zich.
zich. Zou
Zou de pastoor
willen zeggen?
de
zeggen?Misschien
Misschienwas
washij
hijook
ookniet
nietthuis?
thuis? Beter
Beter is
is het naar de
wel weten!..
weten!.. .
statie te loopen; de
de kaartjesknipper
kaartjesknippér zal
zal het
hetwel
God! wat voelde Michiel
Michiel zich
zich ellendig!
ellendig!
Hij liep de straat uit,
uit, en
endan,
dan,over
overde
deeenzame,
eenzame,donkere
donkereBegijnenBegijnenvest die uit
vest
uit zijn
zijnhooge,
hooge,duisterwelvende
duister welvende olmen
olmen een
een bladregen
bladregen liet
liet
neerritselen,
ijlde hij
hij naar
naar de
de static.
statie.
neerritselen, ijide
begreep
Een kolk van gedachten draaide door en om zijn hoofd. Nu begreep
hij alles. Agnes' triestigheid
triestigheiden
ende
de gesloten
gesloten deuren
deurengisteren
gisterennacht
nachtenende
de
van vandaag.
vandaag. Om
Om hem
hem weg
weg te
te hebben,
hebben, had vader het
het gedaan.
gedaan. En
En
reis van
daarvan
had hij
hij niets
niets gezien
gezienen
en niets vermtJed,
blind in
in zijn
zijn schoon
schoon geluk
geluk
daarvan had
vermoed, blind
Maar hij zou Agnes vinden!
vinden! Wat zou hij doen in het
het leven
leven zonder
zonder
en al
al had
had de
de zee
zee tusschen
tusschen
haar!
koppigheid op in hem
hem en
haar! Er stond een koppigheid
hem en Agnes gelegen, hij
hij zou
zou er
er over
over gaan!
gaan!
De static
statie was
was verlaten op dit uur.
uur. De
Dewinketten
winkettenwaren
warentoe
toeen
eneen
een
ijzeren
een kapot
kapot gloeikousje
gloeikousje in,
in, dat
datbibberde,
bibberde, lei
lei een
een
ijzeren lantaarn
lantaarn met een
kwijnend, groen licht op de
ontverfde banken
banken
de uitgesleten
uitgesleten steenen,
steenen, de ontverfde
en de scheefhangende, gescheurde platen.
platen.
In een klein, vuil kamerken
kamerken met
met spinnewebben
spinnewebbenv66r
vóór de
de ruiten
ruitenvond
vond
Michie1
kaartjesknipper sluimerend
op een omgekeerden
Michiel den kleinen kaartiesknippe,,
sluimerend op
bak bij een verroeste stoof.
De vent schoot beduusd uit
uit zijn
zijn slaap,
slaap, trok
trok zijn
zijn klak
klak recht
recht en
envroeg
vroeg
met zijn heesche stem: „Wat
"Wat moete
moete gij
gij hebben?....
hebben? •••De
Debagage
bagageisis toe....
toe ••••
't Is te laat ••• :'
„MijnIeer...."
"Mijnheer
...:'hakkelde
hakkeldeMichiel
Michie1smeekend,
smeekend,vol
volangst
angstvoor
voorwat
wathij
hij
"Kunt ge mij niet zeggen,
zeggen, waar die blinde met het
het
antwoorden zou,
zou, ,,Kunt
waar ze
ze naar
naar toe
toe
meisje,
hier dezen
dezen noen
noen vertrokken
vertrokkenzijn....
zijn ••-••, waar
meisje, die
die hier
gingen?"
Het bruine,
bruine, gerimpelde
gerimpelde gezicht
gezicht van den knipper
knipper vertrok
vertrokzich
zichachachterdochtig en zijn
zijn kleine
kleine oogskens
oogskens monsterden
monsterden Michiel
Michiel van
van het
hethoofd
hoofd

DE'DROOMER
DE'DROOMMR

515

tot de voeten. „Waarom
"Waarom moet
mod gij dat weten?._.
weten? ... Waar
Waar ze
ze naar
naar toe
toe zijn,
zijn,
'k Geloof
Geloof dat ze
ze met
met den
den trein
trein naar
naarLeuven
Leuvenvertrokken
vertrokken
weet ik niet. tk
zijn,"
zei hij
hij langzaam.
langzaam.
zijn," zei
Michiel asemde
Hij zou
zou er
er haar
haar gaan
gaan opopasemde op.
op. Nu wist hij toch iets. Hij
zoeken. Naar 't ende van de wereld als het moest....!
moest ... .!
„Merci...."
"Merci
... :-' zei
zei hij
hij en
en trok
trok zich
zich 'gauw
gauw terug.
Buiten aan
aan de
de deur bleef hij
hij wachten
wachten tot
tot de
de knipper weer
weer het kaBuiten
kamerken
binnentrok,
trok,sloop
sloopdan
danter
terug
de statie
statiein
inen
enzocht
zochtzenuwachtig
zenuwachtig
merken binnen
ug de
uurwijzer wanneer
wanneer er een
een trein
trein naar
naar Leuven
Leuven
met den vinger op den uurwijzer
vertrok.
Inafwachting
afwachtingdaarvan
daarvanen
enom
omzich
zichteteverbergen
verbergenvoor
vooreen
eentoetoevertrok. In
vallige ontmoeting,
ontmoeting,vluchtte
vluchtte hij
hij daarna
daarna haastig
vallige
haastig het
het statieplein
statieplein over
over
en
die
(enwandelde
wandeldelangs
langshet
hetdonkere
donkerekanaal
kanaaleen
eeneindje
eindjeden
den nacht
nacht in,
in die
ritselde van de bladeren en
en den
den wind....
wind ....
Onder een gelen lindeboom,
lindeboom, aan
a~n den
den draai
draaivan
vaneen
eeneenzamen
eenzamenzandzandwegel
omgeploegde akkers en groene
groene rapenrapenwegel bochtend van tusschen omgeploegde
stukken
Nethe, zat
zat Michiel
Michiel en
stukken naar
naar de
de beemden
beemdenininhet
hetdal
dal der
der Nethe,
en
wachtte
den avond.
avond. Vijf
Vijf dagen
dagen lang
lang had
hadhij
hijonafgebroken
onafgebrokengegewachtte naar den
zocht, dol bijkans van de smart en 't'tverlangen
verlangen naar
naar Agnes,
Agnes, en
en niets
niets
was hem te veel
veel geweest.
geweest.
Hij
Leuven 't onderste boven
boven geloopen,
geloopen, de
de nienschen
menschen aan
Hij had Leuven
a, an de
en" huurkoetsiers
huur koetsiers uitgevraagd,
uitgevraagd, was
was aan
aan de
de honhonstatie, pakjesdragers
pakjesdragers en'
derd godshuizen,
godshuizen, kloosters
kloosters en
engesticliten,
gestichten,die
diedeze
dezekristelij
kristelijke
ke stad
stad telt,
telt,
gaan aanbellen, rende binst
binst den
den mistijd
mistijd de
de eerie
eene kerk
kerk na
na de
de andere
andereaf,
af,
maar ach! van Agnes ontdekte hij
hij geen
geen schijn
schijn of
ofschaduw.
schaduw.
Zijn hoofd werd zot
zot en
en ziek
ziek gepeinsd
gepeinsd naar allerlei mogelij
kheden en
mogelijkheden
't einde
was hij
wild geluk
geluk af
afalal de
dedorpen
dorpentusschen
tusschen
einde raad was
hij toen op 't't wild
Leuven en de kleine stad gaan afzoeken,
de waanzinwaanzinafzoeken, gedreven
gedreven door de
nige hoop haar ievers daar te
te vinden....
vinden ....
Doch 't leek allemaal al even nutteloos....
nutteloos ....
Verslagen en gebroken, met
met slechts
slechts één
één groot,
groot, onweerstaanbaar
onweerstaanbaar vernu in
in den
denlaten
laten
langen naar rust
rust en
en vergetelheid
vergetelheid in hem,
hem, zat
zat hij
hij hier
hier nu
suf naar
naar de
de
namiddag op de heuvelhelling en tuurde
tuurde gedachteloos
gedachteloos en
en suf
kleine
vreemd en
en onwerkelijk
onwerkelijk lijk
lijkeen
eenbeeld
beelduit
uiteen
eendroom.,
droom,
kleine stad die vreemd
gelen kring
kring der
der vesteboomen
vesteboomen zijn
zijn torens,
torens, daken
daken en
en draaidraaibinnen den gelen
ende molenwieken liet kleuren in de koperen
koperen herfstzon.
herfst2;on. Was
Was het
het daar
daar
dat hij geleefd had? En dat hij
hij nu
nu terug
terug naar
naartoe
toezou
zougaan?....
gaan? ...
er plots
plots iets
iets
Effen,
luiden van
van een
een kerkkloksken,
kel'kkloksken, sprong
sprong er
Effen, bij
bij het luiden
wakker in
in hem
hem en
en voelde
voelde hij
hij weer
weer de oneindigheid
oneindigheid van
van zijn
zijn verlies.
verlies. De
De
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wanhoop steeg naar
naar zijn keel
keel en
en hij
hij moest
moestnaar
naar zijn
zijnhoofd
hoofdgrijpen.
grijpen.
wanhoop
De moemoe-en
enmatheid
matheid suste
suste die
die beelden
beelden
Doch lang duurde het niet. De
hij voelde
voelde weerom
weerom het
het
die pijn
pijn opnieuw
opnieuw in
in hun
hun zwaren
zwaren sluimer,
sluimer, hij
en die
steken in
in den
den rug
rug en
en feller
feller steeg
steegin
inhem
hem
gloeien van zijn voeten en de steken
Hij kon
kon aan
aan niets
nietsanders
andersmeer
meerdenken?
denken?Wat
Wat
het verlangen naar rust. Hij
nu voorbij
voorbij en
en keerde
keerde nooit
nooitmeer
meerweer.
weer.
zou het baten ook?
ook? Alles was nu
De
kheid niet en ook
De werkelij
werkelijkheid
ook de
de droomen
droomenniet.
niet.Daarom
Daaromwou
wouhij
hijmaar
maar
naar huis en het leven
leven van
van alle
alle dagen
dagen herbeginnen....
herbeginnen ....
terug naar
Waarom had
zelf daaruit
daaruit weggelokt?
weggelokt?
Waarom
had hij
hij zich zelf
hem mocht
mocl}t het
hetimmers
immersnooit
nooitgoed
goedgaan!....
gaan!. •••
Met hem
Samen met
met de blauwe,
zwoele nevels
nevels die uit de
Samen
blauwe, zwoele
de beemden
beemden en
en de
de
Nethe opstaan
opstaan en
enlij
lijk
hangen voor
voor de
de elzenkanten
elzen kantenen
en
Nethe
k wierook blijven hangen
de canadaroten
canadaroten die hier en daar
daar een veld
veld begrenzen,
begrenzen, steeg
steegde
deavond
avond
De zon
zonzakte
zakte weg
wegachter
achter de
destad,
stad,de
dehemel
hemelwerd
werdgroen
groen
uit den grond. De
en de
de lindeboom
lindeboom boven
boven Michiel
Michiel zijn
zijnhoofd
hoofdverzamelde
verzameldeduisternis.
duisternis.
Wegen, akkers en beemden
beemden verdoezelden,
verdoezelden, de
de geruchten
geruchten stierven
stiervenen
en
uit verre boerenhuisjes
boerenhuis;es kwam lamplicht pinken....
pinken ••••
met zijn
zijn leed
leed voort
voort te
te gaan....
gaan ••.•
Nu werd het tijd om met
Michiel daalde
den heuvel
heuvel af en
Michiel
daalde rnoezaam
moezaam den
en langs
langs de
.dehooggetijde
hooggeti;de
Nethe die
die den
den hemel
hemelmet
metzijn
zijnsterren
sterrenweerspiegelde,
weerspiegelde,wandelde
wandeldehij
hij
werktuigelijk, als gedreven door een macht buiten hem,
hem, naar
naar huis.
huis.
ANTOON THIRY.
ANTOON
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Een Blijspel
Blijspel
van
HEINRICH VON KLEIST,
H!INRICH
KLEIST,

vertaald
vertaald door
JAN V. LUMEY.
JAN
LUMBY.

(Vervolg)
(Vervolg)

ZEVENDE TOONEEL

komt
op.op.
De De
vorigen).
(Adam in
in ornaat,
ornaat,doch
dochzonder
zonderpruik,
pruik,
komt
vorigen).
ADAM

(vQor
zich)
(voor zich)
Ei, Eefje. Kijk! en
en daar
daar die boerenkinkel,
boerenkinkel,
Die Ruprecht! ei, wat
wat duivel,
duivel, kijk!
kijk! de
de heele
heele bende.
bende.
Ik word toch
toch bij
bij mij
mij zelf
zelfniet
nietaangeklaagd?
aangeklaagd?
-— Ik
EVA
oO liefste moeder, volg
volg mij,
mij; ik
ik bezweer
bezweer u,
u,
Laat 0!1s
onzaaltge kamer
kamer vluchten!
ons uit deze onzaal'ge
ADAM
Hoor eens, kompeer!
kompeer! wat
wat moet
moet dat
dat alles
alles hier?
hier?
LICHT
Weet ik het? drukte om niets; een nonsens-twist.
nonsens-twist.
Er is een kruik
kruik gebroken,
gebroken, naar
naar ik hoor.
hoor.
ADAM
Een kruik! zoo! ei! -— Wie heeft
heeft die
die kruik
kruik gebroken?
gebroken?
LICHT
Wie haar gebroken
gebroken heeft?
heeft?
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ADAM

Ja juist, kompeertje.
kom peert je.
LICHT

Mijn god, ga zitten, en gij zult het hooren.
hooren.
ADAM
ADAM

(halfluid)

Eefje!
Befjel
EVA

(halfluid)
Ga heen.
ADAM

Een woord.
Ben
EVA

Ik
ik wil niets weten.
ADAM

Wat breng je mij?
EVA

gaan.
Ik zeg u heen te gaan.
ADAM

Befje!
beduiden?
Eefje! asjeblieft!
asjeblieft! wat
wat heeft dat te beduiden?
EVA

rust, ge
ge hoort
hoorthet!
het!
Als gij
gij niet gauw -I
—! Laat mij met rust,
ADAM

(tot Licht)
Licht)
Kompeer, waarachtig, 'ttt is
is niet
niet uit
uit te
te houden.
houden.
maakt mij
mij misselijk;
misselijk;
Mijn open scheenbeen maakt
Behandel gij de zaa
k, ik ga naar bed.
zaak,
bed.
LICHT

bed? —
- gij
gij wilt
wilt —?
-? ge zijt bepaald
bepaald niet
nietfrisch.
frisch.
Naar bed?
ADAM

Moetpok
pokovergeven.
overgeven.
Haal je de drommel! 'k'k Moet
LICHT
LICHT

werklijk waar.
waar. Ge
Ge komt
komt hier
hiernet
net-?
Ge raaskalt, werklijk
—?
- Mij goed. Zeg 'ttt den
den gedeputeerde
gedeputeerde daar.
daar.
Misschien staat
staat hij
hij het
hèttoe!
toe! —
- Wat
Watuubezieltl
bezielt!
ADAM

tot Eva)
Eva)
(weer tot
kind! ik
ik moet
moethet
hetweten!
weten!
Eefjel ganswonden, kind!
Wat is 't,
't, dat
datjeje mij
mij brengt?
brengt?
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EVA

Straks zult
~ult gij 't
't hooren.
hooren.
ADAM

Is
IS 't enkel maar de kruik, die moeder vasthoudt,
ik -Die ik-?
EVA

Ja, enkel de gebroken kruik.
ADAM
ADAM
En anders niet?
EVA

Nee, anders niet.
ADAM

Niet? heusch niet?
EVA

laat mij met rust.
Ga heen toch, zeg ik u —
-laat
ADAM

Hoor eens, bij god, wees jij verstandig, kind.
EVA

Zoo'n onbeschaamdheid!
onbeschaamdheid!
ADAM

Het attest vermeldt nu
Den naam, met vette letters, Ruprecht
Toffel.
Ruprecht Toffel.
Bier
Hier heb ik 't opgevouwen in mijn zak;
Kij k, dat
dat moet
moetjeje
Hoor je het kraken, Eefje? Kijk,
Het volgend jaar, niet vroeger, komen halen,
Om voor jezelf een rouwjapon te ma
maken,
ken,
Als 't blijkt, dat Ruprecht in Batavia
Is gecrepeerd —
-- God weet aan welke ziekte,
't Kan gele koorts,'
koorts,"t't kan roodvonk, 't kan ook pest zijn.
STUURMAN

Spreek voor de ~itting
zitting niet met de partijen,
Mijnheer de rechter! Hier, neem
ne~m plaats, en hoor hen.
ADAM

Wat zegt hij? —
- Wat
Wat beveelt gij, eedle
hee~?
eedie heer?
STUURMAN

Wat ik beveel? Gij hebt het toch gehoord!
gehoordl
Ik wil niet, dat er heimlijk voor de zitting
Met de partijen onderhandeld wordt.
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Dit
Dit isis de
de plaats,
plaats, die
die toekomt
toekomtaan
aan uw
uwambt,
ambt,
verhoor, wat
wat ik
ik verwacht.
verwacht.
En openlijk verhoor,
ADAM
Vervloekt! ik kan
kan 't niet over
over mij
mij verkrijgen!
verkrijgen!
—
Ik hoorde
hoorde iets
iets rinklen,
rinkien, toen
toen ik
ik afscheid
afscheid nam
nam - Ik

-

LICHT

(hem opschrikkend)
opschrikkend)
Mijnheer de
de rechter!
rechter! zijt
zijtgij
gij -?
Mijnheer
ADAM
Ik? beslist
beslist niet!
niet!
ha~ Haar
~aar met
gehangen,
Ik ha..
met veel zorg erop gehangen,
een ezel
ezel zijn
zijn geweest
geweest En moest een
-

LICHT

Wat?
ADAM

Wat?
LICHT

IkvroegIk vroeg
ADAM

Ge vroegt, of ik LICHT
Ja,
of gij
gij doof
doof zijt,
zijt, vroeg
vroeg ik.
ik.
ja, of
Zijn Eedle heeft u telkens al
al geroepen.
geroepen.
ADAM
Ik dacht —
- wie
wie roept
roepter?
er?
LICHT
De gedeputeerde.
ADAM
(voor zich)
zich)
Ei! voor den duivel ook!
ook! er zijn twee
twee kansen,
kansen,
dan breekt
breekt het.
het.
Zoo is 't, meer niet,
niet, en
en als
als 't niet buigt, dan
kom! ik kom!
kom! ik kom!
kom!Wat
UwEedle?
Eedie?
-— Ik kom!
Wat wenscht Uw
Moet nu de
de procedure
procedure een
een aanvang
aanvang nemen?
nemen?
STUURMAN
Gij
Wat scheelt
scheelt u?
u?
Gij zijt wel zonderling verstrooid. Wat
ADAM
- Voorwaar!
parelhoenders,
Voorwaar! Er
Er heeft een·van
een van mijn parelhoenders,
Die ik van een Oost-Indievaarder kocht,
De pip; ik kan
kan 't de pil niet laten slikken,
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En vroeg de vrijster daar
daar alleen
alleen om
om raad.
raad.
ik ben in
Ik
in zulke
zulke zaken
zaken wat
wat teerhartig,
VOOl' mij zooveel
zooved als kinders.
En hoenders zijn voor
STUURMAN

Hier. Plaats genomen. En 't verhoor begonnen.
En gij, griffier, maakt het proces-verbaal.
ADAM

Verlangt Uw Eedle,
Eedie, dat wij het proces
Behandlen volgens de formaliteiten,
Of zoo, als
gebruiklijk is?
is?
als het bij ons gebruiklijk
STUURMAN

Volgens
Volgens de
de wettlijke formaliteiten,
Zooals
anders.
Zooals dat
dat hier gebruiklijk is, niet anders.
ADAM

Goed, goed. Ik hoop het voor u klaar
klaar te spelen.
Zijt gij gereed, griffier?
griffier?
LICHT

Om u te dienen.
ADAM

- Welaan, gerechtigheid, neem
neem dan
dan uw
uwloop!
loopl
Kom voor, aanklager.
VROUW MARTHA

Hier, mijnheer
mijnheer de
de rechter!
rechter!
ADAM

Wie zijt gij?
VROUW MARTHA

Wie-r
Wie
—?
ADAM

Gij.
MARTHA
VROUW MARTHA

Wieik-?
Wie
ik —?
ADAM

Wie ge zijt!
en zoo
zoo voorts.
Uw naam, beroep en woonplaats, en
VROUW MARTHA

rechter.
Gij spot, mijnheer de rechter.
ADAM

Spotten, wat!
wat!
Spotten,

IX
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Ik spreek uit naam
naam van
van het gerecht,
gerecht, vrouw
vrouw Martha,
Martha,
gij zijt.
zijt.
En het gerecht
gerecht moet
moet weten,
weten, wie
wie gij
LICHT

(halfluid)
Laat toch die
die zonderlinge
zonderlinge vraag
vraag VROUW MARTHA

Gij kijkt
Geregeld Zondags bij mij
mij binnen, als
Gij naar de hoeve
hoeve gaat!
STUURMAN

Kent
gij die vrouw?
Kent gij
ADAM

Zij woont hier om den hoek,
hoek, gestrenge
gestrenge heer,
heer,
Als men
men het voetpad door de struiken
struiken volgt;
Als
volgt;
De weduw van een kastelein,
kastelein, nu
nu vroedvrouw,
vroedvrouw,
een- brave ziel,
ziel, die goed bekend
bekend staat.
staat.
Per slot een.brave
STUURMAN

Als
rechter,
Als gij
gij dat
dat alles
alles weet,
weet, mijnheer de rechter,
Dan zijn zulk
zulk soort
soort van
van vragen
vragen overbodig.
overbodig.
Noteer haar naam
naam in het
het proces-verbaal,
proces-verbaal,
En zet erbij: op 't raadhuis welbekend.
welbekend.
ADAM

Ook dat. Gij zijt niet
niet voor
voor formaliteiten.
Doe, wat Zijn
Zijn Eedle
Eedle ons
ons aanbevolen
aanbevolen heeft.
heeft.
STUURMAN

Wil nu naar 't onderwerp der
der aanklacht
aanklacht vragen.
vragen.
ADAM

Nu moet ik ---P
Numoetik-?
STUURMAN

Ja, het onderwerp
onderwerp bepalen!
bepalenl
ADAM

Dat is, vergeef mij, ook een kruik.
kruik.
STUURMAN

Hoe? Ook
Ookr
ADAM

Een kruik. Niets dan een kruik. Schrijf op: een kruik,
En zet erbij: op 't raadhuis welbekend.
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LICHT
Op mijn los uitgesproken onderstelling
-?
Wilt gij,
gij, m.iiiiheer
mijnheer de rechter
rechter —?
ADAM
Als ik 't zeg,
Dan schrijft gij 't op. Is
Is 't't niet
niet een
eenkruik,
kruik,vrouw
vrouwMartha?
Martha?
VROUW MARTHA
Ja, hier de kruik -—
ADAM
Daar hebt ge 't.
VROUW
VROUW MARTHA
De gebroken
gebroken ADAM
Wijsneuzige betweterij.
betweterij.
LICHT
Ik bid uu ADAM
Wel, en wie
wie brak
brak de
de kruik?
kruik? die slungel
slungelzeker
zekerVROUW MARTHA
Ja, hij, die slungel
slungel daar
daarADAM
(voor zich)
zich)
Dat is voldoende.
RUPRECHT
Niet waar,
waar, mijnheer
mijnheer de
de rechter.
rechter.
ADAM
(voor zich)
zich)
Vast, sta vast, vriend
vriend Adam!
Adam!
RUPRECHT
Zij
Zij liegt brutaler dan de beul ADAM
Zwijg, schaapskopi
schaapskopl
Jou krijgt
krijgt de
te pakken.
pakken.
de beul nog vroeg genoeg te
-— Schrijf op, zooals gezegd,
gezegd, griffier, een kruik,
Alsook den naam
naam van
van wie
wie haar
haar heeft gebroken.
kunnen wij
wij de zaak
zaak meteen beslissen.
besJissen.
Nu kunnen
STUURMAN
Mijnheer de rechter,
rechter, ei!
ei! wat een voortvarendheid!
voortvarendheid!
-

-

-
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ADAM
ADAM

Hoez;ooy
Hoezoo?
STUURMAN
STUURMAN
gij niet
niet eerst formeel
formeel —?
-?
Zoudt gij

ADAM
Welnee!
Welnee!

Uw
Uw Eedle
Eedle houdt
houdt niet
nietvan
van formaliteiten.
formaliteiten.
STUURMAN
instructie, edelachtbre
edelachtbre heer,
heer,
Als gij de instructie,
Van het proces niet in te
te leiden
leiden weet,
weet,
Dan heb
heb ik
ik nu
nu geen
geen tijd
tijd om
om 't u te leeren.
Dan
zaak niet anders
anders kunt
kunt berechten,
berechten,
Als gij de zaak
Ga dan maar
uw griffier.
griffier.
maar heen; wellicht kan
kan 't't uw
ADAM
uw verlof! ik volgde
volgde 't plaatslijk recht;
recht;
Met uw
Eedle heeft
heeft het
het zoo
zoo van
van mij
mij verlangd.
verlangd.
Uw Eedle
STUURMAN

Ikzouik
zou
ADAM

is waarachtig!
waarachtig!
Het is
STUURMAN

Ik beveel u,
u,
Om hier
de wetten
wetten recht
recht te
te spreken;
spreken;
hier volgens de
En hier in Heisa dacht ik, dat de wetten
Dez;elfde
waren als in heel ons land.
Dezelfde waren
ADAM
Dat moet ik
ik need'rig
need'rig maar
maar beslist ontkennen!
ontkennen!
Wij
Wij hebben hier, met uw verlof,
Afwijkende statuten in ons dorp,
Die, ik erken 't, niet
niet opgeschreven
opgeschreven zijn,
zijn,
Maar
Maar ons
ons door
door de
de traditie
traditie zijn bevestigd.
Van
Van deze artikelen ben ik nog vandaag,
Naar
afgeweken.
Naar ik
ik vertrouw,
vertrouw, geen jota afgeweken.
Maar
Maar ook
ook in
in de door u bedoelde artikelen,
200a15
ze voorschrijft,
voorschrijft, ben ik thuis.
Zooals de
de wet ze
het bewijs?
bewijs? welaan
welaan beveel!
beveel!
Verlangt gij het
Ik
dan zoo
zoo weer recht verleenen.
ik kan nu zus, dan
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STUURMAN'
STUURMAN

Gij geeft me een slechten dunk, mijnheer
mijnheer de
de rechter.
rechter.
Het zij zoo. Gij begint de zaak opnieuw.
opnieuw.-

ADAM

Voorwaar!
tevreden zijn.
zijn.
Voorwaar! let op;
op, gij zult tevreden
- Vrouw Martha
Klis! laat ons uw aanklacht hooren.
hooren.
Martha Klis!
VROUW MARTHA

Mijn klacht betreft,
betreft, gij
gij weet het, deze kruik;
kruik;
Maar sta mij toe, dat ik,
ik, voor
voor ik
ik vertel,
vertel,
Wat met de kruik gebeurde,
gebeurde, uu eerst
eerst beschrijf,
beschrijf,
Wat zij voordien
voordie,n geweest
geweest is.
is.
ADAM

Spreek
Spree k vrijuit.
VROUW MARTHA

Ziet gij de kruik, hoogedelachtbre
hoogedelachtbre heeren?
heereni>
Ziet gij de kruik?
ADAM

o
ja, wij
wij zien haar best.
best.
0 ja,
VROUW MARTHA

de scherven
scherven ziet
ziet gij;
gij;
Niets ziet gij, met verlof,
verlot de
Een prachtstuk
van een kruik
kruik is
is er
er vernield.
vernield.
prachtstuk van
Hier juist
juist op deze
deze plek,
plek, waar
waar nu
nu een
een gat
gat is,
is,
Zijn de Vereende Neerlaridsche
Neerl~m.dsche Provincies
Provincies
Overgegeven aan Philips van Spanje.
Spanje.
Hier in ornaat
ornaat stond
stond keizer
keizer Karel
Karelde
deVijfde:
Vijfde:
Van hem ziet ge enkel nog de beenen
beenen staan.
staan.
Hier werd de knielende
knielende Philips
Philips gekroond;
gekroond;
Hij ligt gebroken in den
den pot,
pot, alleen
alleen
Zijn achterste steekt
steekt wanklend
wanklend nog
nog omhoog.
omhoog.
Daar veegden aangedaan zijn beide
beide moeien,
moeien,
De Fransche en
en de Hongaarsche
Hongaarsche koningin,
koningin,
Hare oogen af; indien men de eene nog
nog
Haar hand omhoog ziet brengen
brengen met
met den
den zakdoek,
zakdoek,
Dan is 't, of
of zij haarsigen
haar.eigensmaad
smaadbeweent.
beweent.
gevolg leunt
leunt Philibert,
Philibert,voor
voorwien
wien .
Hier in 't'tgevolg
De stoot
stoot werd
werd opgevangen
opgevangen door
door den
denkeizer,
keizer,
nu maar
maar vallen,
vallen,
Nog op zijn zwaard; maar laat hem nu
als Maximiliaan:
Maximiliaan: de
de slungel!
Net eender als
Hun zwaarden zijn van onder weggeslagen.
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met den heirgen
heil 'gen mijter
mijter
Hier in het midden met
men den
den Aartsbisschop
Aartsbisschop van
van Atrecht
Atrecht staan;
staan;
Zag men
Dien heeft
heeft de
de duivel
duivelheelegaar
heelegaargehaald,
gehaald,
Dien
Alleen zijn schaduw valt nog
nog over
over 't plein.
Hier stonden,
stonden, achteraan,
achteraan, een
een bent
benttrawanten,
trawanten,
hellebaarde'en pieken,
pieken, dicht
dichtopeen.
opeen.
Met hellebaarde'en
Hier huizen, kijk
MarktteteBrussel;
Brussel;
kijk maar,
maar, van
van de
de Markt
gluurt nog
nog een
een nieuwsgier'ge
nieuwsgier'ge door
door het
het venster:
venster:
Hier gluurt
nu mag
mag zien,
.zien, dat
dat isis me
me een
eenraadsel.
raadsel.
Maar wat hij nu
ADAM

Martha! spaar
spaar ons
ons 't brokkelig
brokkelig relaas,
relaas,
Vrouw Martha!
ter zake
zake doet.
doet.
Indien het niets ter
Ons gaat het gat —
- niet de Provincies
Provincies aan,
aan,
Wier overgave erop
erop werd
werd afgebeeld.
afgebeeld.
VROUW MARTHA

Ho, ho! hoe moo]:
moei de
doet ter
ter zake!
zakelde kruik was doet
—
De kruik werd buitgemaakt
buitgemaakt door
door Childerick,
Childerick,
Den ketellapper,
ketellapper, toen
toen de
de Watergeuzen
Watergeuzen
Met onzen Prins
Prins den
den Briel
Briel veroverden.
Een Spaansch soldaat had
had 'haar,
gevuld met
metwijn,
wijn,
haar, gevuld
Juist aan den mond
mond gezet,
gezet, toen
toen Childerick
Childerick
Den Spanjaard
Spanjaard achterover
achterover op
op den
den grond
grondwierp,
wierp,
De kruik
kruik hier
hier greep,
greep, haar
haar leegde,
leegde, en
en verder
verderging.
ging.
ADAM

Een waklere
wakktre Watergeus.
Watergeus.
VROUW
VROUW MARTHA

Na hem verviel
De kruik aan Godebert,
Godebert, den
den doodgraver;
doodgraver;
hij was,
was,
Die dronk maar driemaal,
driemaal, nuchter
nuchter als
als hij
En steeds vermengd met water,
kruik.
water, uit de kruik.
Voor de eerste maal, toen
toen hij
hij als
als zestiger
zestiger
Een jonge huisvrouw nam; drie jaar
jaar daarna,
daarna,
nog voorspoedig vader maakte;
maakte;
Toen zij hem nog
En toen zij
voortbracht,
zij nu nog vijftien kindren voortbracht,
Dronk hij ten derden
derden male
male bij haar
haar dood.
ADAM

Goed. Ook niet kwaad.
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VROUW MARTHA

Hierop ontving
ontving Zachaeus
Zachaeus
De kruik, een kleermaker
kleermaker in Tirlernont,
Tirlemont,
Die aan mijn zaal'gen
man, wat
wat ik
ik uu nou,
nou,
zaargen man,
Vertellen ga, met eigen mond
mond gezegd
gezegd heeft.
heeft.
jaar der Fransche
Fransche plundering,
plundering,
Hij smeet,
stneet, in 'ttt jaar
De kruik
kruik met
met heel
heel zijn
zijn huisraad
huisraad uit
uit het
hetvenster,
venster,
Sprong na, en brak zijn nek, de
de stonirneling,
stommeling,
En hier deze aarden kruik,
kruik, de
de kruik
kruikvan
vanleem,
leem,
Zij kwam neer op haar voetstuk,
voetstuk, en
en bleef
bleefheel.
heel.
ADAM

Ter
zake, asjeblieft, vrouw
vrouw Martha
MarthaKlis!
Klis! ter
terzake!
zake!
Ter zake,
VROUW
VROUW MARTHA

den brand
brand van
van zes
zes en
en zestig,
zestig,
Nog later, bij den
zielToen had mijn
mijn man
man haar
haar al,
al, God
God hebb'
hcbb'zijn
zijnziel
—
ADAM
ADAM
Verduiveld, mensch! wat
wat ben
ben je
je lang
lang van
van stof!
stofl
VROUW MARTHA
VROUW

- Als
rechter,
Als ik
ik niet spreken mag, mijnheer de rechter,
Dan dien ik
ik hier
hier tot
tot niets,
niets, dan
danzal
zal'k
'k maar gaan,
En een gerechtshof
gerechtshof zoeken, dat
dat mij
mi; aanhoort.
aanhoort.
STUURMAN

Ge moogt hier spreken,
sprekell, maar niet
niet over
over dingen,
dingen,
gij ons
ons zegt,
zegt,
Die buiten
buiten de
de aanklacht
aanklachtstaan.
staan.Als
Als gij
Dat deze kruik
kruik voor
voor uu veel
veel waarde had,
Dan weten
weten wij
wij precies
precies genoeg voor 't't vonnis.
vonnis.
VROUW MARTHA

Wat of precies genoeg
genoeg mag zijn voor 't'tvonnis,
vonnis,
Dat weet ik niet,
niet, en
en wil
wil ik
ik niet
niet onderzoeken;
onderzoeken;
Alleen
klagen,
Alleen dit weet ik, dat ik, om te klagen,
Vrijuit moet kunnen
kunnen zeggen
zeggen over
over wat.
wat.
STUURMAN

Nu goed dan: 't't slot.
slot. Wat
Wat overkwam
overkwam de
de kruik?
kruik?
Wat?
Kom!
wat
overkwamhaar
haarbij
bijden
den brand
brand
Wat? -Kom!
wat
overkwam
haast?
Van anno zes en zestig?
zestig? hoor ik 't't haast?
Wat is haar overkomen?
overkomen?
VROUW
VROTJW MARTHA
MARTHA

Overkomen?
Niets is de kruik, ik bid
bid uu heeren,
heeren, niets
mets

527

528

DE GEBROKEN
GEBROKEN KRUIK
KRUIK
DE

Is
over komen.
Is haar in zes en zestig overkomen.
Heel bleef de
de kruik, heel midden in
Heel
in de
de vlammen,
vlammen,
En uit de smeulende aschhoop haalde ik haar
haar
Den andren dag,
dag, verglaasd,
verglaasd, te voorschijn; glanzend,
glanzend,
den oven.
oven.
Als
Als kwam
kwam zij
zij versch gebakken uit den
STUURMAN

Nu goed. Nu kennen wij de kruik. Nu
Nu weten
weten
Wij
geschiedde.
Wij al
al wat haar geschiedde en niet geschiedde.
Wat verder nu?
VROUW
VROUW MARTHA

Bezie
es kruik —
- die kruik,
Bezie nu
nu eens
eens de
dees
Door al haar barsten
barsten niet
niet geschaad,
geschaad, die
die kruik,
kruik,
Niet voor een juffersmond,
juffersmond, zelfs
zelfs voor
voor de
de lippen
lippen
Der Hooggeboren Landsvrouw
Landsvrouw niet
niet tete slecht,
slechtt
Die kruik,
kruik, gij
gij beiden
beiden hoogvereerde
hoogvereerde rechters,
rechters,
Die kruik heeft
heeft me
me zoo'n
zoo'n slungel
slungelstuk
stukgeslagen.
geslagen.
ADAM

Wie?
VROUW MARTHA

Hij daar, Ruprecht.
RUPRECHT

Nee, dat is gelogen,
Mijnheer de rechter.
ADAM

je iets
iets gevraagd
gevraagd wordt;
Zwijg, tot je
Ook jouw bezwaren zal 'k
'k vandaag
vandaag nog hooren.
genoteerd, griffier?
- Hebt gij het genoteerd,
LICHT
LICHT

zeker.
Ja ze
ker.
ADAM

toedracht, eerbare
eerbare vrouw
vrouw Martha.
Martha.
Vertel de toedracht,
MARTHA
VROUW MARTHA

Was tegen
tegen elven
elven gister
gister't't Was
-

ADAM

hoe laat?
laat?
Wat? hoe
MARTHA
VROUW MARTHA

Bij elven.
elven.
ADAM
ADAM

's's Morgens!
Morgens!
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VROUW
VROUW MARTHA

Met permissie, 's avonds,
En juist wilde ik in bed de lamp al uitdoen,
uitdoen,
Toen luide mannenstemmen, een tumult
tumult
In de afgelegen kamer van mijn dochter,
Alsof
Alsof de
de vijand
vijand binnendrong,
binnendrong, mij
mij opschrikt.
Met vaart hol ik de trappen af, ik vind
De kamerdeur baldadig ingetrapt,
Een scheldpartij klinkt tierend in
in mijn
mijn ooren,
ooren,
En als ik het tooneel nu ga belichten,
belichten,
Wat vind ik dan, mijnheer
mijnheer de
de rechter,
rechter,wat?
wat?
De kruik vind ik
ik in
in gruizlementen
gruizlementen liggen,
liggen,
In alle hoeken ligt een stuk,
Het meisje wringt de handen,
handen, en
en die
die vlerk
vlerkdaar,
daar,
Die staat te grijnzen, midden in de kamer.
kamer.
ADAM

Ei bliksems!
~i
bli ksemsl
VROUW
VROUW MARTHA

Wat?
ADAM

Pas op, vrouw Martha!
Marthal
VROUW MARTHA

ja!
Jalalsof tk
toorn
Nu is 't, alsof
'k in mijn rechtmaat'gen
rechtmaat'gen toorn
armen bij
bij krijg,
krijg, elk
elk
Er nog een tiental armen
Voel ik genageld als een arendsklauw.
arendsklauw.
Hem vraag ik rekenschap,
rekenschap, waarom
waarom hij
hij hier
hier
rondspookt, als
als een
een dolleman
dolleman
Zoo laat nog rondspookt,
kruiken in
in mijn
mijn huis
huis vernielen
vernielen komt:
komt:
De kruiken
ten antwoord
antwoord geeft
geeft hij,
hij, raad
raad eens
eens wat
wat —
En hij, ten
onbeschaamdevlegel!
vlegel! de
de schavuit!
schavuit!
De onbeschaamde
Op 't
tt rad wil ik hem zien, of
of ik verlang
meer geduldig
geduldig op
op mijn
mijn rug
rug te
te liggen:
liggen:
Niet meer
dat een
een ander me
me de kruik
kruik
Hij leutert, dat
stuk gegooid
gegooid —
- een ander, nee
nee ik
ik vraag
vraag uu —
Heeft stuk
Die even voor hem uit
uit de
de kamer
kamer vluchtte;
vluchtte;
op die
die manier
manier het
het meisje
meisje in
in opspraak.
opspraak.
brengt op
En brengt
ADAM

0!
Ol schandlijke
schandli;ke uitvlucht
uitvlucht:- Verder?
Verder?
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VROUW
VROUW MARTHA
MARTHA

Bij
Bij die woorden
woorden
zij staat
staat
Kijk ik
ik het
hetmeisje
meisje vragend
vragendaan;
aan;zij
Kijk
Wit als
als een
een doode
doode erbij;
erbij; ik
ik noem
noemhaar
haarnaam
naamWit
—
Zij
Zij zet zich --- was
was 't'teen
eenander?
ander?vraag
vraagik
ikstreng
streng—
zij, moeder,
moeder,
En Jozef
Jozef en Maria,
Maria, roept
roept zij,
En
denkt ge
ge wel
wel van mij
mij?? --- Wie
Wie was
was 't't dan? spreek!
spreek!
Wat denkt
Wie anders,
anders, zegt
zegt zij
zij —
- wie
wie kon
kon 't't anders
anders zijn?
zijn?
En zweert
~weert mij,
mij, dat
dat het
hetRuprecht
Ruprechtisisgeweest.
geweest.
EVA
EVA

Wat zwoer
zwoer ik
ik u?
u? wat
wat heb
heb ik
ik uugezworen?
gezworen?
Wat
ikNiets zwoer ik
VROUW MARTHA
MARTHA

Eva!
EVA

Neel
Nee! dat
dat is
is een
een leugen.
leugen.
RUPRECHT

Daar hoort ge 't.
ADAM

Stilte nu, vervloekte
vervloe kte hond,
j,~ wafel
wafel stoppen!
stoppen!
Of 'k zal hier met mijn vuist je
Straks is er tijd voor jou, nu niet.
VROUW MARTHA

Jij
hat mij
mij Jij hebt het
EVA

Nee moeder!
niet gezworen.
gezworen.
moederl niet
Geloof me,
doet mij
mij innig
innig veel
veel verdriet,
verdriet,
me, 't doet
Dat ik het openlijk verklaren moet:
Maar niets zwoer ik, niets, niets heb
heb ik
ik gezworen.
gezworen.
ADAM

Weest
Weest toch verstandig, kinders.
LICHT

w61vreemd.
vreemd.
Is wèl
't't Is
MARTHA
VROUW
VROUW MARTHA

verzekerd?
mij niet
niet verzekerd?
Jij
Eva-liet~ mij
het, Eva-lief,
Jij hebt het,
en Maria aangeroepen?
Niet Jozef
Jozef en
EVA
EVA

bezweer ik,
ik,
Niet
niet! kijk, dat bezweer
toen niet!
eed! toen
bij den
den eed!
Niet bij
En
Jozef
en
Maria
roep
ik
aap.
aap.
en
Maria
roep
Jozef
En
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ADAM
Ei luitjes! ei vrouw
vrouw Martha!
Martha! wat
wat bezielt
bezieltu?
u?
Gij brengt het goede kind
kind totaal
totaal van
van streek.
streek.
Wanneer de vrijster zich bedacht
bedacht zal
zal hebben,
hebben,
Zich kalm herinnerd heeft, wat is gebeurd,
zoo zij
zij
-— Ik zeg, wat is gebeurd, en wat, zoo
Niet
naar behooren spreekt, nog kan gebeuren:
Niet naar
Let op, dan zegt ze
ze ons
ons nu
nu hetzelfde
hetzelfde als
als gister,
gister,
Of zij 't bezweren kan
kan of
of niet
niet is
is bijzaak.
bijzaak.
Houd Jozef en Maria
Maria buiten spel.
spel.
STUURMAN
Ho, ho, mijnheer
mijnheer de
de rechter,
rechter, stil!
still verkondig
verkondig
zulke twijfelacht'ge
twijfelacht'ge theorieën.
theorieën.
Niet zulke
VROUW MARTHA
Als zij in mijn gezicht beweren
beweren durft,
Zoo'n schaamtelooze sloerie van
van een
een meid,
meid,
Dat het een
een ander
ander is
is geweest
geweest dan
dan Ruprecht,
Ruprecht,
ûj voor mijn part -— ik zal niet zeggen,
zeggen) wat
wat —
Dan mag zij
Maar
Maar ik, ik blijf
blijf erbij, mijnheer de rechter,
rechter,
En daargelaten, of zij 't,t zwoer of
of niet,
niet,
Dat zij 't gezegd heeft
heeft gister,
gister, dat
dat bezweer
bezweerik,
ik,
En Jozef en Maria roep ik
ik aan.
aan.
ADAM
Nu rnser
m ••r verlangt
verlangt de
de vrijster
vrijsterSTUURMAN
EdelachtbreI
Edelachtbre!
ADAM
Uw Eedle?
Eedie? —
- Wat
Wat beweert
beweert hij?
hij? Is
Is 't wel, kind!'
kind~
VROUW MARTHA
Vooruit, spreek
spreek op!
op! heb
hebjij
jij 't mij niet gezegd?
gezegd?
Heb jij 't mij niet,
niet, mij
mij gister
gister niet
nietgezegd?
gezegd?
EVA
Wie wil ontkennen, dat
dat ik ,t
't zei ADAM
Daar hebt ge 't.
-

-

RUPRECHT

De slet!
ADAM

- Schrijf op!
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Foei, Eef, jij
jij moest
moest je
je schamen.
schamen.
STUURMAN
STUURMAN

rechter,
Van uw bemoeiingen, mijnheer de rechter,
Indien
Weet ik niet, wat ik denken moet. Indien
kruik gebroken
gebroken hadt,
hadt,zou
zoude
deijver,
ijver,
Gij zelf de kruik
Waarmee gij de verdenking
verdenking van
van uu afschuift
afschuift
Ruprecht, nauwlijks
nauwlijks grooter kunnen
kunnen zijn.
zijn.
Op Ruprecht,
stukken niet,
niet, griffier,
griffier,
Gij zet meer in de stukken
Dan de bekentenis der vrijster,
vrijster, hoop
hoop ik,
ik,
Dan
gister
zeide,
niet
van
tt
feit.
Van wat zij
zij
't feit.
- Is 'ttt nu
nu al
al aan
aan de
de vrijster
vrijster om
om te
te spreken?
spreken?
—
ADAM

haar beurt
beurt niet
nietzijn,
zijn, in
inzulke
zulkedingen
dingen
Mocht het haar
menschlijk, eedle
eedle heer!
heer!
Is een vergissing metischlijk,
hooren? den
den beklaagde?
beklaagde?
Wien had 'k
tk nu moeten hooren?
Voorwaar!
raad.
Voorwaar! ik
ik luister graag naar goeden raad.
STUURMAN

Hoe onbevangen! -— Ja, hoor den beklaagde.
beklaagde.
Verhoor hem, laat het uit
uit zijn,
zijn, wat
wat tk
'k u bid:
Dit is de laatste zaak, die gij behandelt.
behandelt.
ADAM

De laatste! wat? natuurlijk!
natuurlij k! den
denbeklaagde!
beklaagde!
gedachten?
Waar zijn ook, ouwe rechter,
rechter, jeje gedachten?
ikwou,
wou,
Vervloekt, dat pipsche
pipsche parelhoen!
parelhoen! ik
Dat het de pest
pest in
in Indië
Indië had
hadgekregen!
gekregen!
Voortdurend speelt
speelt mij tt
't klompje deeg door tt't hoofd.
STUURMAN

Wat speelt? wat voor een klompje
klompje speelt
speelt—?
-?
ADAM

De deegklomp,
Met uw verlof, dien ik het hoen moet
moet geven;
geven;
pil met
. Als
niet doorslikt,
Als het beroerde kreng de pil
Dan mag God weten,
weten, wat
wat er
er nog
nog gebeurt.
gebeurt.
STUURMAN

Gij hebt uw plicht te doen, zeg ik, wat drommel!
ADAM

Kom voor, beklaagde.
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RUPRECHT
RUPRECHT
Hier,
Hier, mijnheer
mijnheer de
derechter:
rechter:
zoon van
van baas
baas Valentijn, uit Heisa.
Heisa.
Ruprecht, zoon
ADAM
Heb
jij
gehoord,
of
vrouw
Martha hier
hier
wat
of
vrouw
Martha
Heb jij gehoord,
Zooeven tegen
tegen jou
jou heeft
heeftaangevoerd?
aangevoerd?
Zooeven
RUPRECHT
RUPRECHT
de rechter.
rechter.
Jawel, mijnheer de
ADAM
Durf je
je 't wagen,
Durf
te brengen,
brengen, wat?
wat?
Om iets daartegen in te
of heb
heb je
je de
de brutaliteit
Beken je, of
godvergeten leugens uit te kramen?
Hier godvergeten
RUPRECHT
brengen heb,
heb,
Wat ik daartegen in te brengen
rechter? Ei, met uw verlof,
Mijnheer de rechter?
Dat zij in niets de
de waarheid
waarheid heeft gezegd.
ADAM
je te
te bewijzen?
Zoo? en dat denk je

RUPRECHT

Jawel.
jawel.
ADAM
Die
eerbiedwaardige vrouw
vrouw Martha
MarthaDie eerbiedwaardige
—
Stel u gerust. Het
Het zal
zal in
in orde
orde komen.
komen.
STUURMAN
Wat is ;t,
de rechter,
rechter, met
met vrouw
vrouwMartha?
Martha?
't, mijnheer de
ADAM
Wat
ChristenWat of 't -— Bij god! zou ik als Christen

-

STUURMAN

Jij daar,
Vertel wat
wat je in het midden hebt te brengen -—
Griffier, kunt gij
gij de
de procedure leiden?
ADAM

Ach wat!
LICHT
Of ik - nu ia,
ja, indien
indien Uw Eedle —
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ADAM
ADAM

Wat druil je
je daar?
daar? wat heb
heb jeje te beweren?
beweren?
Wat
De sufkop staat
staat er
er als
als een
een ezel bij.
bij.
De
Spreek op! wat heb
heb je
je te beweren?
beweren?
Spreek
RUPRECHT
RUPRECHT

Ik?
STUURMAN
STUURMAN

jij, je moet de toedracht
toedracht nu
nu vertellen.
vertellen.
Ja, jij,
RUPRECHT
RUPRECHT

een;t aan
aan tt't woord gelaten werd.
werd.
Als ik maar eerst
STUURMAN

ede1achtbre, niet te
te dulden.
dulden.
't IIs werklijk, edelachtbre,
RUPRECHT

lk, tien
hen uur
uurin
m den
dennacht
nachtgeweest
geweestzijn
2:ijn—
't Zal, denk ik,
Januari,
En warm juist deze nacht in Januari,
- toen 'k tot vader zeide:
zeide: Vader,
Vader,
Of 't Mei was —
wil nog eventjes naar
naar Eva
Eva gaan.
gaan.
Ik wil
Want trouwen wilde
wilde ik haar, dat
dat moet
moet ge
ge weten;
weten;
ik heb
heb 't gezien,
Het is een struische deern, ik
Toen
zij zoo lekker
lekker aan
aan het
het oogsten
oogstenwas,
was,
Toed zij
En 't hooi deed stuiven, als
als een kip
kip zijn
zijn veeren.
veeren.
je? en zij weer:
weer: ach,
ach, loop
loop heen!
heenl
Toen zei ik:
ik: wil
wil je?
Wat een gekakel. En later zei ze: ja.
Watengkl.Erzie:ja
ADAM

Geen praaties'asjeblieft.
praatjes 'asjeblieft.Geka
Gebkel!
kell wad
wat!
ik: wil
wil je?
je? en Eva zei: jawel.
jawel.
Toen zei ik:
RUPRECHT

Ja, op mijn woord, mijnheer de rechter.
rechter.
STUURMAN

Verder!
RUPRECHT

Nou
NouToen zeg ik: Vader, hoor eens! laat me gaan:
Dan maak ik aan het venster nog een praatje.
Nou, zegt hij, best, maar buitenblijven! zegt hij.
Ja bij
bij mijn ziel, zeg ik, dat is gezworen.
om elf uur thuis.
Nou, zegt hij, best, kom dan om
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ADAM

Nou, 't is een eindeloos gekakel, hoori
Nou,
hood
je bijna uitgepraat?
Nou, ben je
RUPRECHT

Nou, zeg ik,
Dat is nog eens een woord, en 'k neem mijn muts,
En ga; en moet, als 'k bij den vlonder ben,
dorp terug,
terug, omdat
omdat 't hoog water ,is.
Door 't't dorp
is.
Ei alle
Ruprecht,bliksem!
bliksem!
alle donders, denk ik, Ruprecht,
Nou is de tuindeur bij
bij vrouw Martha
Martha dicht:
dicht:
uur open,
open,
Want 't meisje
meisje iaat
laat die
die maar tot tien uur
Ben 'k er om tien uur niet, dan kom
kom ik
ik niet.
niet.
ADAM

ke huishouden.
Het liederlij
liederlijke
STUURMAN

Toen verder?
RUPRECHT

Toen -alsals
ik ik
aankom
Toen
aankomdoor
doordedelindenlaan,
lindenlaan,
huis toe,
toe, waar
waar de
d~ boornen
boomen dicht
dichtgewelfd,
gewelfd,
Op 't't huis
En donker als de Dom in Utrecht
Utrecht zijn,
zijn,
Hoor ik de tuindeur
tuindeur uit
uit de
de verte
verte knarsen.
knarsen.
Kijk jongens, daar
daar isis Eefje
Eefje nog!
nog! zeg
zeg ik,
ik,
En stuur
verheugd, vanwaar
vanwaar ik
ik door
door mijn
mijn ooren
ooren
stuur verheugd,
De tijding kreeg,
kreeg, mijn
mijn oogen
oogen achterna
achterna —
-— En scheld bij hun terugkomst
terugkomst ze
ze voor
voor blind,
En stuur
ze op
op stel
stel en
en sprong
sprong een
een andermaal,
andermaal,
stuur ze
Om beter uit
uit te
te kij
kij ken, en beschimp
beschimp ze,
ze,
En noem
noem ze
ze minderwaarcitge
minderwaard'ge lasteraars,
lasteraars,
ruziestokers,
Kwaadsprekers, schandelijke
schandelij ke ruziestokers,
En stuur
ze voor de derde maal,
maal, en denk,
denk,
stuur ze
Dat zij van plan zijn, na
na hun
hun plichtsvervulling,
plichtsvervulling,
Misnoégd
uit mijn
mijn hoofd,
hoofd,
Misnoegd zich los te scheuren uit
En in een andren dienst
dienst zich
zich te
te begeven:
begeven: '
't Is Eva, aan de keurs herken ik
ik haar,
haar,
En 't is nog iemand bovendien.
ADAM

Nog iemand? zoo? en wie,
wie, jij
jij leuterkous?
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RUPRECHT
RUPRECHT

Wie? hemel,
hemel, ja,
ja, dat is
is een
een vraag
vraag Wie?

-

ADAM
ADAM

Nu
Nu dan!
dan!
gehangen.
gevangen, zeg
zeg 'k maar, niet gehangen.
En niet gevangen,
STUURMAN
STUURMAN
vertel ons
ons verder!
verder! laat
laat hem
hemtoch!
toch!
Vooruit! vertel
gij hem,
hem,mijnheer
mijnheerde
derechter?
rechter?
onderbreekt gij
Wat onderbreekt
RUPRECHT
kan het avondmaal erop niet nemen,
nemen,
Ik kan
was 't,
't, en
en alle
alle katten
katten grauw.
grauw.
Stikdonker was
zeggen, dat
dat de
de schoenenlapper,
schoenenlapper,
Maar 'k moet uu zeggen,
die onlangs
onlangs vrijgesproken
vrijgesproken werd,
werd,
Albrecht, die
vrijster op de
de hielen
hielen zat.
zat.
Allang de vrijster
den voor'gen
voor'gen herfst
herfstal:.
al: Eva, hoor
hoor eens,
eens,
Ik zei den
lummel sluipt
sluipt om
om 't huis, dat lust ik niet;
niet;
De lummel
je geen
geen hapje
hapje bent
bent voor
voor hem,
hem,
dat je
Zeg hem, dat
je.
hem van
van 't erf, versta je.
Of anders smijt ik hem
Zij antwoordt: wat een gekheid, zeg
zeg 't't hem
hem zelf,
zelf,
Zij
Dat is noch brood,
brood, noch
noch korst,
korst, noch
noch vieesch,
vleesch, noch
noch visch:
visch:
Daarop heb ik den schoft
schoft van
van 't't erf
erfgesmeten.
gesmeten.
ADAM
Zoo?
vent?
Zoo? Albrecht heet de vent?
RUPRECHT
Ja, Albrecht.
Ja,
ADAM
Goed.
Dat is een naam. 't Komt alles nog in orde.
genoteerd, griffier?
griffier?
-— Hebt gij het genoteerd,
LICHT
Jawel,
Jawel;
En al het andere ook, mijnheer de rechter.
ADAM
mijn zoon.
Vooruit
Ruprecht, spreek, mijn
Vooruit dan,
dan, Ruprecht,
RUPRECHT
RUPRECHT
Nu breekt,
Als ik om elf uur 't paartje
paartje hier ontmoet,
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nog steeds
steedsvan
vanhuis
huis- mijn
-— Om tien uur
uur ging
ging 'k nog
mijnklomp.
klomp.
Ik denk: hou stil, nu
nu is 't't nog
nog tijd,
tijd, vriend
vriend Ruprecht,
Ruprecht,
met zoo'n
2;oo'n vervloekt
vervloekt gewei;
gewd;
Nog prijk je niet met
Hier dient
dient het
het voorhoofd
voorhoofd nu
nu met
metzorg
zorgbevoeld,
bevoeld,
Of er een kiem van horentjes ontbot;
ontbot;
En door de tuindeur
tuindeur sluip
sluip ik
ik zacht
zacht naar
naar binnen,
binnetl,
En in een
eentaxisstruik
mij:
taxisstruik verberg ik mij:
En hoor een sm.oezlen
smoezlen hier,
rechter,
hier, mijnheer
mijnheer de rechter,
Een stoeien voor, bij god,
god, een
een stoeien
stoeien na,
na,
Dat ik 't haast van de pret bestierf
bestierf EVA

Jij booswicht!
Hoe schandlijk
je zoo te spreken!
spreken!
schandlijk van je
VROUW MARTHA

Smeerlap!
keer nog,
nog, als
als we
we alleen
alleen zijn,
zijn,
Jou laat ik op een keer
Mijn tanden
tanden zien!
zien! pas op, jij weet nog niet,
groeier). heb! je
je zult
zult het
hetmerken!
merken!
Waar 'k haren groeien
RUPRECHT

Dat houdt
houdt zoo
zoo een kwartiertje aan, ik denk,
denk,
Wat moet dat toch, 't'tisis toch
tochvandaag
vandaaggeen
geen bruiloft?
bruiloft?
En eer ik nog besef, wat er gebeurt,
gebeurt,
Wip! zijn ze in huis al, voor den dominee.
dominee.
EVA

Nee moeder, laat
laat me,
me, er
er kome
kome van,
van, wat
watwil
V!.ril-

ADAM

Jij hebt te
te zwijgen,
zwijgen, hoor
hoor je
je mij!
mij! het onweer
Barst boven jou los, overijlde
overijlde babbelaarster!
babbelaarster!
Wacht liever, tot je voorgeroepen wordt.
STUURMAN

Zeer ~onderling,
bij god!
zonderling, bij
RUPRECHT

Nu stijgt, mijnheer de rechter,
Nu stijgt
stijgt: al 't bloed mij naar het hoofd: Lucht!
Lucht! lucht!
Dat van mijn boezeroen de knoop springt: Lucht nu!
En 'k ruk mijn borstrok open: Lucht nu ,zeg ikl
En volg het paar, en beuk en trap en donder,
LXXIX
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Als ik de deur der meid gegrendeld vind,
Haar met een enklen
en kIen zet rammeiend in.
ADAM
Zoo'n bliksem!
blikseml
RUPRECHT
zij nu opendavert,
Juist als zij
opendavert.
Kantelt de kruik
kruik daar
daar van den schoorsteen
schoorsteen af,
af,
En hoepla! springt er iemand uit
uit het
het venster:
venster:
Ik zie de slippen
slippen van
van zijn
zijn rok
rok nog
nog wuiven.
wuiven.
ADAM
Dat was die
die Albrecht
Albrecht zeker?
zeker?
RUPRECHT
Ja, wie anders?
anders?
Het meisje staat erbij, dat loop 'k omver,
Op 't venster snel ik toe, en vind den
den kerel
kerel
in de
de staken
staken hangen,
hangen, aan
aan 't spalier,
Nog in
Waarlangs het wijnloof opklimt tot
dak.
Waarlangs
tot aan
aan 't't dak.
En met de klink,
klink Adie losgelaten
losgelaten had,
had,
deur intrapte, geef
geef 'k
'k hem
hem nu
nu
Toen ik de deur
Een ongenadige lik
lik over
over zijn
zijn test.
test.
'k nog
nog net
net bereiken,
bereiken, edelachtbre.
edelachtbre.
Die kon
kon 'k
ADAM
Was het een
een klink?
klink?
RUPRECHT
Wat?
ADAM
Of het —?
--?
RUPRECHT
Ja, de deurklink.
ADAM
Daarom —
DaaromLICHT
was?
Gij dacht, dat het een degen was?
ADAM
Een
hoezoo?
Een degen?
degen?ikik- hoezoo?
RUPRECHT
RUPRECHT
Een degen!
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LICHT
LICHT

Nu!
kan iets toch verkeerd verstaan. Een klink
klink
Men kan
Heeft zeer veel
veel oO"::reenkomst
degen.
- :reenkomst met een degen.
ADAM
GijGij
LICHT
steel, mijnheer
mijnheer de
derechter.
rechter.
Op mijn woord! de steel,
ADAM
De steel!
steel!
De
RUPRECHT
was het
het niet.
niet.
Ja, maar
maar de
de steelsteel — die was
't Was van de klink het omgebogen eind.
eind.
ADAM
Het omgebogen eind
eind was
was 't't van
van de
de klink.
klink.
LICHT
Zoo! Zoo!
RUPRECHT

Maar op het handvat lag een klomp
klomp
Lood, als een degenknop,
degen knop, dat
dat moet ik
i k zeggen.
ADAM
(voor zich)
zich)
Nou! als een knots.
LICHT
LICHT
Goed; al
alss een degenknop.
moest het
het
Maar 't een of ander duchtig wapen moest
ik wel.
wel.
Geweest zijn, dat begreep
begreep ik
STUURMAN
Ter zake, heeren!
heeren! blijft
blijft toch
toch bij
bij de
de zaak!
zaakl
ADAM
NIets
dan haarklooverij,
haarklooverij, griffier!
griffier! - Jij, verder!
Niets dan
RUPRECHT
Nou valt de kerel,
kerei, en
en ik
ik wil
wil al
al weggaan,
weggaan,
2';Îe krabblen.
krabblen.
Als ik het in den donker op zie
Ha, denk ik,
ik, leef
leef jij
jij nog? en klim in 't venster
En wil den schurk beneden 't't gaan
gaan beletten:
Als
neem,
Als heeren,
heeren, juist nu ik mijn aanloop neem,
Een handvol van de grofste korrels zand —
-— En
En schurken
schurk en nacht en wereld en kozijn,
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Waarop ik sta, God
God straff'
straff me,
me, als
als ik
ik niet
niet denk,
denk,
Dat tot
tot een
een brij
brij de
deheele
heele boel
boel dooreen
dooreen vloeit
vloeit —
Als hagel, stuivend,
in mijn
mijn oogen
oogen vliegt.
vliegt.
stuivend, in
ADAM

Vervloekt! wel kijk! wie deed dat?
RUPRECHT

Wie? Die Albrecht.
ADAM

De smeerlap!
RUPRECHT

Op mijn woord! als
is„
als hij
hij 't geweest is.
ADAM

Wie anders!
RUPRECHT

Of een hagelregen mij
mij
Van een tien vadem hoogen bergwand stortte,
stortte,
sla ik
ik nu van 't venster
venster in
in de
de kamer;
kamer;
Zoo sla
Ik denk
denk al,
al, dat
dat de
de vloer
vloer doormidden
doormidden kraakt.
kraakt.
niet, ook
ook niet
niet
Mijn,
Afijn, mijn nek breek ik toch niet,
Mijn dijen, kruis,
kruis, of
of wat
wat dies
dies meer;
meer;intusschen
intusschen
te pakken
pakken krijgen,
lr.rijgen,
Kan 'k toch den vent niet meer te
En richt
richt mij
mij op
op en
en veeg
veeg mijn oogen
oogen uit.
en. jamrnert:
jammert: Heere
Heere God!
God! en
en Ruprecht!
Ruprecht!
Zij komt en
je? Nou, ik stak mijn beenen uit;
uit;
Wat doe je?
't Was goed
niet zag,
zag, waarheen ik
ik schopte.
schopte.
goed,t dat ik niet
ADAM

Kwam dat nog van het
het zand?
zand?
RUPRECHT

Ja,
Jai van den zandworp.
ADAM

Verduiveld! die
die was
was raak!
raak!
RUPRECHT

Als
Als ik nu opsta —
maken?Waartoe mijn knuisten
knuisten hier
hierook
ookvuil
vuiltetema
ken?—
Scheld
haarvalsche
valsche slet,
slet,
&held ik haar uit, en noem
num haar
Èn
beter namen
namen voor
voor haar
haar vinden.
vinden.
En kan geen beter
Maar ach, de woorden stokken
stokken in
in mijn
mijn keel
keel —
-

DE GEBROKEN KRUIK
DB

541

Want als vrouw Martha nu de kamer
kamer inkomt,
inkomt,
De lamp op ons laat schijnen, en 'k
'k het
het meisje
meisje
bibberend, erbarmlijk
Daar bibberend,
erbarmlijk voor
voor mij
mij zie,
zie,
Zij, die zoo wakker om zich heen
heen kon
kon kij
kijken,
ken,
Dan denk ik:
ik: jongens,
jongens, blind
blind is ook niet
niet kwaad.
kwaad.
'k Had net
net zoo
zoo lief
lief mijn
mijn oogen
oogen weggegeven,
weggegeven,
Om mee te knikkeren, als iemand lust had.
had.
EVA

Hij is niet waard, de booswicht
booswicht -

-

ADAM

Jij
Jij zult zwijgen.
RUPRECHT

De rest is u bekend.
ADAM

De rest? hoe dat?
RUPRECHT

Nu ja, vrouw Martha kwam
kwam en sputterde,
sputterde,
En Rolf de buurman kwam,
kwam: en Hins de
de buurman,
buurman,
En tante Suze
en
tante
Lize
kwamen,
Suze en tante Lize kwamen,
En knecht en meide'en
meide'en honde'en
honde'en katten
kattenkwamen;
kwamen;
't Was een spektakel, en vrouw Martha
Martha vroeg
vroeg
De vrijster daar, wie
wie of de kruik
kruik vernield
vernield had,
had,
weet het —
- sprak, dat
dat ik
ik 't geweest was.
En zij -— ge.
geweet
Voorwaar, zij
heeren;
zij heeft zoo'n ongelijk niet, heeren;
kruik, die
die zij
zij te
te water
water droeg,
droeg, vernielde
vernielde ik,
ik,
De kruik,
een geblutste
geblutste kop.
kop. En Alberecht heeft een
-

ADAM

wat uw
uw antwoord
antwoord is,
is, vrouw
vrouw Martha!
Martha!
Laat hooren, wat
MARTHA
VROUW MARTHA

mijnheer de
de rechter?
rechter?
Wat of mijn antwoord is, mijnheer
inbreekt,
Dat zijn verhaal, zooals de marter, inbreekt,
kaak'lend hoen
hoen verbijt.
verbijt.
En waarheid als een kaak'lend
knuppel grijpen,
grijpen,
Rechtvaardigheid moest naar een knuppel
Om zulk een lichtschuw
lichtschuw monster
monster teteverdelgen.
verdelgen.
ADAM

Dat
Dat zult
zult gij
gij eerst
eerst nog
nog dienen
dienen te
te bewijzen.
bewijzen.
VROUW MARTHA
MARTHA
Uitstekend. Hier
Spreek!
Uitstekend.
Hierisismijn
mijngetuige.
getuige.- Spreek!
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ADAM
ADAM

Uw dochter?
dochter? nee, vrouw Martha.
Uw
STUURMAN
STUURMAN
Nee?
Nee? waarom niet?

ADAM
ADAM
Om te getuigen? staat er
er in het wetboek
Om
quarto of
of soms
soms quinto?
quinto?
Niet titulo —
- is
is 't't quarto
of wat
wat staat
staat er verder nog?
nog? —
Als kruiken of
Door jonge bengels zijn vernield, dan kan
kan
half moeder niet getuigen.
getuigen.
Een dochter voor haar
STUURMAN
In 't hoofd van u ligt wetenschap en
en dwaling,
dwaling,
Als was het deeg,
deeg, stijf
stijfin
in elkaar
elkaar gekneed;
gekneed;
Gij zet mij telkens iets van beide voor.
Gij
voor.
Het kind
kind getuigt
getuigt nog
nog niet,
niet, zij
zij declareert
declareert nu;
nu;
Of, en voor wien, zij
;dj wil
wil en
en kan
kan getuigen,
getuigen,
Zal eerst uit haar
haar verklaring moeten blijken.
blijken.

ADAM
Ja, declareeren.
declareeren. Goed. Titulo sexto.
sexto.
Maar wat zij
zij zegt, wordt niet geloofd.
geloofd.
STUURMAN
Kom voor, jong ding.
ADAM
Lize —
- sta mij toe!
toel
Hei, Lize
Mijn tong wordt uitermate droog —
- Margriete!
Margrietel

ACHTSTE
ACHTSTE TOONEEL
TOONEEL
meidkomt
komtop.
op.De
Devorigen)
vorigen)
(Een meid
ADAM
ADAM

Breng
Breng een
een glas
glas water!
waterl-

DE
DE MEID
MEID

Goedl
Goed!
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ADAM

tk u misschien
misschien--4?
-?
Kan 'k
STUURMAN

Ik niet.
ADAM
Moe.ze1? wat ge wilt.
Bordeaux? of Moezel?
(Stuurman
buigt; de meid
meid brengt
brengt water
wateren
en verwijdert
verwijdertzich)
zich)
(St u urman buigt;

(Wordt vervolgd)
(Wordt
vervolgd)

GEDICHTEN.

HET
NIEUWE HART
DE LENTE.
HET NIEUWE
HART IN
IN DE
Bloemen en landliederen heel den dag.
Namen die de ziel vindt maar niet kan noemen.
En in den nacht landliederen en bloemen
Die door de droomen lichten met hun lach.
En het zeere verlangen valt nu neer,
En wijkt stil weg en is ver
ver en
en vergeten
••••
vergeten....
De kleinste kindren in de dorpsstraat weten
't Oud levensgeheim. En ik weet het weer.
Nu
niet aarzelend
aarzelend zoeken
zoeken meer,
meer, niet
nietvragen
vragen
Nu niet
Naar zin en oorsprong van angstig verdriet,
Van twijflend
tasten,onvervulde
onvervulde dagen.
dagen.
twalend tasten,
Want met dees wereld werd ik nieuw. En ziet,
Het is nu alles
alles opgelost. Hier lagen
Altijd
maarik
ik zag
zag ze niet.
Altijd mijn
mijnschatten
schatten- maar

GEDICHTEN.

ARS POETICA.
POETICA.
Dichten is:
is: verwonnen
verwonnen zijn
zijn
Dichten
macht van
van sterke
sterke woorden,
woorden,
Door de macht
Door den dwang
dwang en door het
het dringen
dringen
Van de eigenzinnige woorden,
leven levende
levend.
Heimlijk
Heimlij k 't eigen leven
't Leven in zijn
z;ijn diepste kern,
En dat door den sterken Dichter
Dichter
Heen tot een
een gedicht
gedicht zich
zich leefde,
leefde, —
Dat niet hard
hard is
is en
en niet
niet streelend,
streelend,
Niet toevallig, niet berekend,
berekend,
en fataal
fataal
Maar noodzaaklijk en
Als een ritus of
of bezwering
bezwering
Die door hem heen
heen levend
levend werd,
werd,
Oproepend de reeksen woorden
woorden
Vreemd gebonden door het
het wonder
wonder
eigen'samenhang.
Van hun eigen,samenhang.
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AANROEP.
Hoe
nog leef ik, leeft mijn ziel.
Hoe vreemd is dit: n6g
Hoe
dat ik
ik nog
nog vaag
vaag besef
besef
Hoe kan dit zijn, dat
Het leven en mijn zelf dat levend is,
En dat ik tegelijk weet dat dit
dit voelen
voelen
Weldra verdwijnen zal en dat mijn ik
Tot iets vergaan zal dat geen naam heeft, en
en
nacht
Niets is, niet is. 'k Zal niet meer zijn, en nacht
Is een begrip te bewust
bewust om
om de
de volle
volle
Bewusteloosheid te benoemen
benoemen die
die
Mij zal zichzelf gemaakt
gemaakt hebben.
hebben. Mijn oud,
Mij
oud,
Mijn eigen, lang verleden
verleden zal
zal vergeten
vergeten
Zijn als was 't nooit geweest.
geweest. 00 God,
God, geef
geef mij
mij
Te omvatten, te doordringen
doordringen dit
dit besef
besef
Van de beseffeloosheid. Zie, ik sta
Voor 't groot geheim
geheim van
van uw volle openbaring,
Die is -— ik weet het nu
nu —
- vernietiging.
vernietiging.
Vernietiging!
En toen
toen ik was
Vernietiging! En
was een
een kind
kind
Klonk mij
mij dit
dit woord
woord al
al toe
toe als
als een
een belofte....
belofte ....
nu ik
ik de
de ijzige
ijzige vervulling
vervullingzie
zie
Maar nu
Duizel ik voor uw Godheid, 0o mijn God.
niet meer
meer zijn
zijn zal
zal
Gij zult nog zijn wanneer ik niet
Dan wat
wat gij bent, heilige vampyr, gij
gij
van mijn
mijn leven
leven., Ja, ik
ik zal
zal
Bloedzuiger van
gansch, en
en mij
mij vergeten
vergeten zijn.
zijn.
U worden gansch,
arm, donker,
donker, klein
kleinzelf
zelfgenadig,
genadig,
Wees dan mijn arm,
ken en niet
niet ken,
ken, God
God dien
dien ik
ik
God dien ik ken
en zijn
zijn zal,
zal, maar
maar nooit
nooitgeheel
geheelnog
nogwas.
was.
Word en
nu af
af aan
aan geef
geef ik
ik mij
mij aan
aan uu over.
over.
Van nu
arme warme
warme bloed
bloed in
in uu
En als mijn arme
neem het
het dan
dan maar
maar zacht
zacht
Zal uitstroomen,
uitstroom en, o0 neem
Over in u, dat
dat het
het verloren
verloren gaan
gaan
en geen
gE:en ijdele
ijdele angst
angst zal geven,
geven,
doet, en
Geen pijn doet,
Maar de
de hoogste
hoogste vrede
vredeen
enverheerlij
verheerlijking.
Maar
king.
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ABSINTH.
Een doffe drang naar
naar de
de eeuwigheid.
En waar
waar de nachten gesluierd staan
staan
In onbewegeli;ke
onbewegelijke slaap,
Ver2;onkenheid
gren2;en kent
kent
Verzonkenheid die geen grenzen
En buiten duur en buiten plaats....
plaats ....
Tot zwakke
2;wakke rimpeling den tijd
Weer doet ontstaan.
Maar
Maar nog en nog en altijd door
Zuigt hem het leven uit den dood,
Het leven dat nog niemand kent
kent
Uit dood allang gewend.

Jan. 1920.
Ig30.

VICTOR
E. VAN
VANVRIESLAND
VRIESLAND
VICTOR E.
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DRIE STROFEN.
STROFEN.

I.

o
0 de dans buiten en boven het leven.
en ziekten,
ziekten,
Meedoen de kleine gebaren en smarten
smarten en
Maar daarboven, alleen in de koude sferen,
onverschilligen dwang
Dansen, dansen in onverscht1ligen
storefl.
Naar onbekende wetten. En niets kan storen
d.er'werelcl -—
- Ondanks het wezenloos ritueel der'wereld
De dans in de klare stilte en de stille koude
Buiten en boven het leven: geheime dans.
o0 Schoonheids geheime wil, door ons nooit te weten,
o Schoonheids wil die ons koud maakt en onbewogen,
onttrokken aan
En stil en eenzaam onttrokken
aan aardsch meedoogen,
Door goddelij
k
vuur
streng
en
machtig
gericht.
goddelijk
II.

Liefde kent
kent niet
niet ons
ons aardsch
aardschen
ennietig
nietigmeelij
meelij
Godlijk is
is meelij
meelij dat,
dat, in
inliefde
liefde opgenomen,
opgenomen,
Wezenloos weet zijn inhoud, maar
maar diep
diepen
eneeuwig
eeuwig
De verholen gloed
gloed die tot
tot zelferkentnis
zelferkentnis
Dreef klein meelij naar vrijheids klaar
klaar licht
licht
diepste
Dringen naar Zelf-zijn
Zelf-zijn is dringen naar
naar God
God en
en isis 't'tdiepste
Weten.

lIl.
IlL
U zag ik schaars.
schaars. Uw
Uw oogen
oogen en
en mijn
mijn oogen
oogen
Vonden geheim meeweten
meeweten en
en verstaan
verstaan
In elk ander. Zal
Zal dit
dit nog
nog ooit
ooit vergaan
vergaan
elkander weten;
Wanneer wij niets meer van elkander
Wanneer ons niets meer heenredt naar den logen
Wan e rons ietsme rhe nredtna rdenlogen
Van leven, uit
uit het
het eeuwig
eeuwig ongemeten
ongemeten
Verpulverd zijn tot Niets?
Niets? Zie
Zie mij
mij nog
nog aan,
aan.

Juli

1920,
Ig20.

VICTOR
VAN VRIESLAND.
VICTOR E.
E. VAN

DE LIEVE
DE
LIEVE WERELD.
WERELD.
EEN AVONDJE.
Ik ben gekomen, als een
een wilde,
wilde, uit
uit de
deeenzaamheid
eenzaamheid van
van de
de Natuur,
Natuur,
in de beschaafde, lieve wereld.
mij mede,
eethuis en
en zeide
zeide
Een vriend troonde mij
mede, naar een beroemd eethuis
mij : Hier moet je eten
mij:
eten;; 't't isis er
erheerlij
heerlijk;
k ; en hier moet je ook luisteren
luisteren
en kijken
kijken;; het is de moeite waard.
waard.
Wij kwamen
een ruime,
ruime,helhel-verlichte
verlichtezaal,
zaal,waar
waarmollig-dikke
molHg-dikke
Wij
kwamen in een
roode kleeden
kleedenden
grondbedekten
bedektenen
enwaar
waareen
een„strij
nstrijkje"
kje"druk
drukaan
aan't'tspeden grond
spewas.Veel
len was.
Veel menschen zaten er aan tafeltjes te ete
etén
bij
-n en te drinken, bij
Er
het schijnsel van kleine,
kleine, rood-omkapte lichtjes. Enkelen rookten. Er
steeg een blauwachtige damp om de tafeltjes
tafeltjes op.
op.
De meeste mannen, die daar zaten, waren gekleed als kellners,
kellners, inin
wit en zwart. Maar zij zagen er doorgaans minder gedistingeerd dan
dan
meeste vrouwen
vrouwen waren
waren naa
naakt
halfnaakt;; maar
maar zij
zij
kellners
kellners uit. De meeste
kt of halfnaakt
droegen stukjes glas
ken om
droegen
glas en
en soortgelij
soortgelijken
om den
denhals
hals of
of in
in haar
haar ooien,
OOl'en,
zooals ook in de oerlandel1 de vrouwen doen. Hier en daar had erzoalskinder vouwnde.Hirah
een een dierenvel over haar
haar naaktheid
naaktheidheengeslagen.
heengeslagen.
Zij
dat ze
ze
Zij aten
aten en
en dronken
dronken en
en rookten
rooktenen
enmen
men kreeg
kreeg den
den indruk dat
zich
Wij gingen
gingen zitten
zittenenen.ererwerd
\....erdons
onseen
eenlang
langmenu
menu
zich amuseerden. Wij
voorgelegd,
goudversieringen gedrukt,
gedrukt, inin
voorgelegd,dat,
dat,op
op mooi
mooi papier
papier met goudversieringen
een taal
taal die
dieeenigszins
eenigszinsop
opFransch
Franschleek,
leek,was
wasopgesteld.
opgesteld.Het
Hetwas
waseen
een
wij betuigden
betuigden onze
onze instemming.
instemming.
veelbelovend
veelbelovendstuk
stuk litteratuur
litteratuur en
en wij
Daarmee scheen de
de bediende,
bediende,die
dieons
onsdit
ditproduct
producthad
hadaangeboden,
aangeboden,
ook tevreden
wat ons
ons
tevreden en hij
hij liep haastig
haastig weg,
weg,alsof
alsofhet
het zaakje,
zaakje, voor wat
betrof, nu
nu afgeloopen
afgeloopen was.
was.
Wij wachtten • • ••
onder het
hetwachten,
wachten,keken
kekenwij
wijeens
eensmet
metaandacht
aandacht
Wij wachtten, en, onder
in het rond.
"meneer"van
vanmiddelbaren
midde1barenleefleefVlak tegenover ons zat een dikke „meneer"
met een
een jongere
jongere naakte
naakte „dame".
"dame". Die „meneer"
"meneer" hield
hield vork
vork en
en
tijd, met
rechtop, als
als wapens,
wapens,ininzijn
zijnhanden
handenen
enhij
hijatatmet
metgulzige
gulzige graagte,
mes rechtop,
De„dame"
"dame"at
at niet,
niet, of
of deed
deed
den rooden
rooden kop
kop over
overzijn
zijnbord
bordgebogen.
geben. De
alsof
niet at;
at;zij
zij rookte
rookte sigaretten,
sigaretten, de eene na de andere
andere en
en keek,
keek,
alsof ze niet
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met iets misprijzends
misprijzends in
tafeltjes. Zij
Zij was
was
in den
den blik, rondom
random over
over de
de tafeltjes.
dik geblanket
geblanket en had
had rood-geverfde
rood-geverfde lippen
lippen en
eneen
eenzwarten,
zwarten,opgeop gemaakten
kop.
maa kten haar
haarkop.
-— Die „meneer"
"meneee' heeft
heeft smaak
smaak van zijn eten, merkte
merkte ik op.
op.
- Ja, dat is
is alles
alles nog
nog
is zoo,
zoo, zeide
zeide mijn
mijn vriend.
vriend. Zie-je
Zie-je wel,
wel, dat is
zoo nieuw
nieuw voor
voorhem:
hem:die
diemooie
mooietafel,
tafel,de
delichtjes,
lichtjes,dedefijne
fijnespijzen
spijzenen
en
naakte "dame".
„dame".Hij
Hijisiseen
eenproduct
productvan
vanden
den oorlog.
oorlog. Niet dat
de naakte
dat hij
hij
heeft; integendeel.
integendeel. De oorlog
is over
over
in den oorlog
oorlog meegestreden
meegestreden heeft;
oorlog is
als een
eenweldaad,
weldaad,als
alseen
eenzegen,
zegen,als
alsiets
ietsdat
dat steunt,
steunt,en
en
hem gekomen
gekomen als
uitdrukken, het
het levend
levend
troost,
troost, en
en verheft.
verheft. Hij
Hij is,
is, als
als ik
ik het
het zoo mag
mag uitdrukken,
bewijs dat ook
bewijs
ook het
hetkwade
kwadezijn
zijngoede
goedezijde
zijdeheeft,
heeft,evenals
evenalshet
hetgoede
goede
trouwens
wat het
het geval
geval zou
zou kunnen
kunnen
trouwensook
ookzijn
zijn slechten
slechten kant
kant bezit,
bezit, wat
worden
"meneer", als
als zijn
zijn eten
etenhem
hemb.v.
b.v.alàltetegoed
goed ging
ging
worden met
met dien „meneer",
of wanneer
wanneer hij
hij àl
veel werk
werk ging
ging maken
maken van
van de
denaakte
naakte
smaken, of
ål te
te veel
,,clame" die
die nu tegenover hem ût.
zit. Laat ons voor hem
hem hopen,
hopen, dat
dat hij
hij
"dame"
een gepast evenwicht zal
zal weten
weten te
te bewaren.
bewaren.
Er
het
Er werd
werdons
onseen
een bord
bord voorgezet,
voorgezet,met
met bruine
bruine soep
soep erin.
erin. Op het
menu droeg dat brouwsel een hoogdravend-mooien
hoogdravend-mooienlitterairen
litterairennaam,
naam,
maar volgens
volgens mijn
mijn bescheiden
bescheiden meening bestond
maar
bestondhet
het uit
uit Liebig-extract
Liebig-extract
met lauw
lauw water.
water. Ik
Ikmaakte
maakteererdedeopmerking
opmerkingvan
vanaan
aanmijn
mijnvriend,
vriend,
antwoordde:
die mij bedaard antwoordde:
-— Ik geloof toch wel dat
smaak valt
vele,
dat het
het zeer
zeer in
in den
den smaak
valt van
van de vele,
"dames"
ge„dames" en
en "heeren"
„heeren" uit
uit de
de nieuwe,
nieuwe, lieve
lieve wereld,
wereld, die
die zich thans geroepen voelen om dit
dit vocht
vocht te
te proeven.
proeven.
Langzaam tusschen
tusschen de
de tafeltjes
tafeltjesschuivend
schuivendonder
onderhet
hetzacht
zachtbespelen
bespelen
van zijn viool, kwam
kwam een
eender
dermannen
mannenvan
vanhet
hetstrijkje
strijkjenaar
naaronze
onzerichrichwaseen
eenbleeke
bleekejongeling
jongelingmet
metlange,
lange,donkere
donkereharen
harenen
en
ting toe. Het
Hetwas
hij
keek rechts
rechts en
en links,
links,steeds
steedsspelend,
spelend,over
overde
detafeltjes,
tafeltjes,alsof
alsofhij
hij
hij keek
naar
zocht. Hij
Hij bleef
bleefeindelijk
eindelijkstaan
staanbij
bijhet
hettafeltje
tafeltjevan
van
naar iets
iets of iemand zocht.
den dikken „heer"
"heer" en
en de
denaakte
naakte „dame"
"dame" en
enspeelde
speeldedaar
daar voor
voor hen,
hen,
voor
hen alleen,
alleen, licht voorovergebogen,
voorovergebogen, met
teedere bezieling.
bezieling. De
De
voor hen
met teedere
dikke ,,heer"
"heer" was bezig met asperges
asperges eten. Hij
Hij had
had er
er eenige
eenige moeite
moeitè
rookte en
en dronk even van
mee. De naakte
naakte „dame"
"dame" rookte
van haar
haar glas
glas chamchamz;ij ook
eok asperges
asperges eten
eten en
en had
had insgelijks
insgelijks eenige
eenigemoeite.
moeite.
pagne. Toen
Toenging
gingzij
De zachtheid
zachtheid der
der viool
viool scheen
scheenhen
hentetehelpen,
helpen,de
destengels
stengelsnaar
naar binnen
binnen
te doen
doen glijden.
glijden. De zoete
zoete tonen
tonenzweefden
zweefden als
als een
een genade
genade om
om hen
hen
heen,
aureool van
van poëzie te tooveren
tooveren over hei
het schoon
schoon
heen, schenen een aureool
geluk van de naakte
naakte "dame"
„dame" en den di
kken "heer",
„heer", die
die met inspandikken
inspanning
asperges aten.
was stopte de
de dikke
dikke „heer"
"heer" den
den
ning asperges
aten. Toen
Toen het
het uit was
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de hand,
hand. Hij boog dankend, voornaam
voornaam en
en
speler een bankbiljetje in de
bescheiden, en ging
ging verder
verder spelen.
spelen.
Onzeleege
leek
wel of wij
wij
Onze leegesoepborden
soepbordenwarenv66r
waren vóórons
onsblijvenstaan.
blijvenstaan.Het
Het
leekwe10f
nu verder
verder niets
nietsmeer
meerzouden
zoudenkrijgen.
krijgen.Mijn
Mijnvriend
vrienddeed
deedteeken
tee kenaan
aaneen
een
kellner
kellner die
die ons
ons heette
heettetetebedienen
bedienenen
ende
deman
manknikte
kniktewelwillend
welwillendnaar
naarons
ons
weg. Wij
Wij kregen het gevoel
gevoel of
of
en liep zoo spoedig
mogelijkk van ons w~g.
toe en
spoedig mogelij
voor altijd had verlaten,
verlaten, of wij
wij hem
hem nooit
nooit meer
meer zouden
zouden
hij ons nu voor
terugzien.
terugzien. Wij
Wij dronken
dronken een
eenglas
glasvan
vaudedewijnflesch
wijnfleschdie
diemijn
mijnvriend
vriend
had besteld
en waarop
waarop een
een fonkelnieuw
fonkelnieuwetiket
etiket prijkte
prijkte van een
besteld en
een zeer
zeer
merk en
en een
een oud
ouden
enhooggeroemd
hooggeroemd jaartal.
jaartal.
bekend merk
Even
het tafeltje
"heer" en
ende
denaakte
naakte
Even voorbij
voorbij het
tafeltje van
van den dikken
dikken „heer"
„dame"
greep eenige
plaats. Er was
"dame" greep
eenige beweging
beweging plaats.
was daar
daar een
eenopen
open
ruimte en
en eensklaps
eensklaps verscheen
verscheen in
in die
dieopen
openruimte
ruimteeen
eenjonge
jongeman
manmet
met
zij
begonnen
er
te
dansen.
een naakte ,.dame'·
en
„dame" en zij begonnen er te dansen.
Het was
was een
een vreemde,
vreemde, rare dans.
dans. Zij
Zij bewogen
bewogen op
op maat
maat hun
hunin
in
gestrengelde handen hoog op en diep neer
zij schenen
schenen ook,
ook,
elkaar gestrengelde
neer en
en zij
in het
het langzaam
langzaam ronddraaien,
ronddraaien, met
met de
de grootste
grootste aandacht,
aandacht, nu
nu eens
eens
kanders voeten
ken. Men
rechts en
en dan
danweer
weerlinks,
links,elelkanders
voetentetebekij
bekijken.
Menkreeg
kreeg
indruk of
of zij erg verlegen waren dat er ietsaan
iets aan hun
hunschoeisel
schoeisellos
los zou
zou
den indruk
zij door
door iemand
iemand
komen.
komen. Soms
Soms liepen
liepen zij
zij een
een eindje
eindje verre,
verre, alsof
alsof zij
een wijle
wijle roerloos
roerloos stil,
stil,
achtervolgd
achtervolgd werden
werden en
en dan
dan weer
weer stonden
stonden zij een
alsof zij
meer wisten
wisten wat
wat te
te doen. Daarbij speelde een zonderlinge
zonderlinge
zij niet meer
muziek, erg leelijk, met af
ar en toe een geloei
geloei als van vee er doorheen.
doorheen.
dansen niets
niets mooi
mooi en
en die
die muziek
muziek in-gerneen,
in-gemeen, zei
zei ik
ik
-— Ik vind dat dansen
tot mijn vriend.
is het
hetdansen
dansenenendede
muziek
nieuwe,lieve
lievewereld,
wereld,
- Dat is
muziek
derder
nieuwe,
schijnt
antwoordde
antwoordde mijn
mijn vriend.
vriend. Ik
Ik vind
vind het
het ook
ook niet
niet mooi,
mooi, maar
maar 't schijnt
toch wel heel mooi te zijn.
verWij
Wij hadden
hadden een
een verrassing.
verrassing.De
DekeIlner,
kellner, dien
dien wij
wij vOor
voor altijd vetdwenen
schotel naar ons
ons toe,
toe,
dwenen waanden,
waanden, kwam
kwam opgetogen
opgetogenmet
met een
een schotel
nam onze borden
bediendeons
ons
borden weg, zette er andere
andere voor in
in d~
de plaats en bediende
hijgend
een prachtigen
prachtigenvischnaarn
vischnaam
hijgend van
van iets
iets dat
dat op de spijskaart
spijskaart met
met een
aangegeven
hem met
met warmte
warmte voor
voor deze
deze zoo
zoo
aangegevenstond.
stond. Wij
Wij dankten
dankten hem
vriendelijke
minuut
vriendelijke als
als ongehoopte
ongehoopte attentie
attentie en
en gedurende een kwart minuut
enuitsluitende
uitsluitendezorg
zorgaan
aanden
denheerlij
heerlijken
schoteltoetoewas
volle en
was onze volle
ken schotel
gewijd.
van
gewijd. Toen
Toenwas
washet
hetop
open
enwij
wijbekeken
bekekenelkander
elkandermet
met een
een blik van
wij
wel'
kelijk
iets
gegeten,
of
was
het
slechts
stille ondervraging.Hadden
ondervraging.Hadden wij werkelijk iets gegeten, of was het slechts
waan?
miswaan? Wij
Wijbehielden
behieldenininden
denmond
mondeen
eenweeë
weeënasmaak
nasmaakvan
van iets
iets dat misalshet
heteen
eenwerkelij
wel' kelijkheid
kheid was
was geweest.
geweest.
schien goed had kunnen
kunnenworden,
worden,als
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H en
Aan
het tafeltje
tafeltjedaarnaast
daarnaastkregen
kregende
de dikke
dikke "heer
„heer"
Aan het
en de
de naakte
naakte
„dame"
"dame" hun dessert. De „heer"
"heer" at
atroom
roommet
meteen
een vruchtennies
vruchtenmes en
en de
de
„dame"
"dame" liet een klonter
klonter vallen
vallen ininhaar
haarchampagneglas,
champagneglas,waarbij
waarbijzijzij
heel hard
hardbegon
begontetelachen.
lachen.Zij
Zij lachte
lachtegriezelig.
griezelig. Er
Ertrokken
trokken
plotseling heel
rimpels door
mond liet
liet twijfeltwijfelrimpels
door haar
haar geblap.ket
gebianketgezicht
gezichten
en de
de open mond
achtige
achtige tanden
tanden zien.
zien.Zij
Zijlachte
lachtezoo
zoodat
datdedesigaret
sigaretuit
uithaar
haarhand
handviel
viel
en toen lachte
lachte zij
zij nog
nog veel
veelmeer
meeren
enook
ookde
de "heer"
„heer" begon
begon tetelachen,
lachen,
als 't'tware
ware stuiptrekkend
stuiptrekkendmet
metdikke
dikkeschouders
schoudersenenzware
zwaregroevengroevenals
rimpels dwars over zijn
zijn speknek. Zij
Zij stonden op en verlieten de eeteetzaal; en
en toen
toenkon
konmen,
men,beter
beternog
nogdan
danwaar
waarzezezaten,
zaten,zien
zienhoe
hoeklein
klein
en hoe
hoe zij
zij naakt
naakt liep,
liep, rechtop
rechtop wit-naakt,
wit-naakt, met
en rood en dik hij was
was en
met
haar roodgeverfde
rood geverfde lippen en haar opgemaakten
opgemaakten zwarten
zwarten haarkop.
haarkop.
* ** **
wij nog
nog enkele
enkelemalen,
malen,*met
metlange
langetusschenpoozen,
tusschenpoozen,die
dieons
ons
Nadat wij
telkens weer
weer deden vermoeden
vermoeden dat hij
hij ons
ons voor
voorgoed
goedverlaten
verlatenhad,
had,
telkens
wij ook
ook eineinden beminnelijken
beminnelijken kellner
kellner hadden
haddenteruggezien,
teruggezien, stonden
stonden wij
delij k van
van tafel
tafel op en stelde
wij nu
nu
delijk
stelde mijn
mijn vriend de
de vraag
vraag waarmede
waarmede wij
verder wel den avond zouden kunnen
kunnen doorbrengen.
doorbrengen.
-—Kunst
Kunst isis er
er met volle
vriend;
voile teugen te genieten, zoo sprak mijn vriend;
er is de bioskoop,
niet dat
dat
bioskoop, de operette en de varieté's, maar vrees je niet
nu al
al wat
wat laat
laat geworden
geworden isis en
endat
datwij
wijook
ookwellicht
wellichtniet
nietininde
deware
ware
het nu
zuiverezielsverheffing
zielsverheffing
stemming zijn
zijn om
om deze
deze uitingen
uitingenvan
vanhooge
hoogeenenzuivere
ikjejeliever
lieverwillen
willenvoorstellen
voorstellen
naar waarde te schatten
schattenr,r Daarom
Daarom zou
zouik
„bar" onder
ond~r het
hetverrooken
verrookenvan
vaneen
eenonvervalschte
onvervalschte havana,
havana,
om in een "bar"
een kopje koffie
koffie en een pousje te gebruiken.
gebruiken.
Mijn
gemoed stemde volkomen
volkomen met
met deze
deze goed
goed begrepen
begrepenziensziensMijn gemoed
daarwijze
wijze overeen;
overeen ;en
enwij
wijtogen
togennaar
naareen
een"bar"
„bar" die
die niet heel
heel verre daarvandaan gelegen was,
was.
Wij
l'ookerige ruimte,
Wij kwamen
kwamen er
er binnen
binnen in een kleine, benauwde, rookerige
waar het gedempte schijnsel van
van rood-omkapte
rood-omkaptelichten
lichteneen
eenatmosfeer
atmosfeer
stampvol met
met
schiep
bloednevel. Ook
schiep als
als van
van een
een bloednevel.
Ookdaar
daar was
was het
het stampvol
mannen in kellnerspakjes
kellnerspakjes en
en met
metnaakte
naaktevrouwen
vrouwenen
enererwas
washeel
heelveel
veel
drukte
werd verhoogd
verhoogd door het
het
drukte en
en lawaai,
lawaai, hetwelk
hetwelk nog
nog merkbaar
merkbaar werd
muziekgedreun
Daarzate
zatenn
muziekgedreun van een orkestje in een somberen hoek.
hoek. Daar
vier of vijf mannen met donkere oogen en bruine gezichten in bloed-vierofjmantdkerognbuizchtelodslagerswaren,
waren, die
die
roode buisjes
buisjes en
en men
men kreeg
kreegden
denindruk,
indruk,dat
datzijzijslagers
schril-kermende slachtoffers
slachtoffers vermoordden
rook- en
en bloedbloedvermoordden en dat de rookwalmen,
bedompte ruimte
ruimtezweefden,
zweefden, daarvandaan
daarvandaan kwamen.
kwamen.
walmen, die in de bedompte
voel mij
niet
-— Is
Is dat
dat hier
hier niet
niet een
een moordenaarsspe1onk1
moordenaarsspelonk Ik
ik voel
mij hier
hier niet
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vrocgik,
ik, bang
bang fluisterend,
fluisterend, tot
tot mijn vriend.
geheel
gemak!!vroeg
vriend.
geheel op mijn gemak
Geenszins, deelde
geruststellend mede,
mede,het
h<:tisis hier
hier een
eenoord
oord
- GeensZlns,
deelde hij mij geruststel1end
van
heen.
van hoog
hoogen
enzeer
zeer vooma:lm'vcrmaak.
voornaam vermaak, Zie
Zie en
en luister
luister maar om je heen.
koppen van
van de
de meestmeest~
Mijn vriend
vriend had volkomen
volkomen gelijk.
gelijk. De
De roode koppen
al dikke
dikke "heeren"
„heeren" glornrnen;
en al
al de
de naakte
naakte vrouwen
vrouwen hadden overal
glommen; en
overdolle
en gilden
gilden hoog
hoogen
enhard,
hard,enenrookten
rooktensigaretten
sigarettenen
enlagen
lagen
dolle pret, en
soms met
metde
dehelft
helftvan
van haar
haar naakt
naakt lichaam
over de knieën
soms
lichaam over
knieën van
van de
de
Er waren
waren nog
nogheel
heeljonge
jongejongetjes
jongetjes onder
onder die
die
"heeren"
„heeren" uitgestrekt. Er
„heeren" en die
die deden
deden soms
somswat
wat verlegen
verlegen met
met de naakte
"heeren"
naakte „dames",
"dames",
ze daar nog niet heelemaal
of ze
heeIemaal bij thuis hoorden,
hoorden.
IVlijn
menschen kende,
kende, noemde
noemde mij
mij enkele
enkele
Mijn vriend.
vriend, die
die heel
heel veel
veel menschen
namen
Veel van
van die
dienamen
namendeden
dedendenken
denkenaan
aangroote
groote zaken
zaken in
in
namen op. Veel
gedroogde groenten,
groenten, aan
aan conserven
conservenininblikjes,
blikjes, aan
aan visch,
visch, aan
gedroogde
aan boter,
boter,
aan olie, aan aardappelen.
aardappelen.
—
- Men voelt
materieele welvaart,
welvaart, voorspoed,
voorspoed, vooruitvooruitvoelt hier
hier veel materieele
gang, meende ik.
mijn vriend,
-— Jawel, zeide mijn
vriend, maar
maar ook
ook het intellect
intellect is hier
hier ververtegenwoordigd.
die dikke
dikkemeneer
meneermet
metgouden
gouden bril,
bril, tustustegenwoordigd. Zie-je
Zie-je daar die
schen die andere ietwat kaal-uitziende
kaal-uitziende meneeer
meneeer en
en die
dienaakte
naaktedame?
dame?
behoorttot
toteen
eenaanzienlijke
aanzienlijkeuitgevers-firma.
uitgevers-firma.En
Enweet
weetjejewie
wiedie
die
Die behoort
Dat is
is een
een onzer
onzereerste
eerste
andere meneer
andere
meneer is;
is; de
de ietwat
ietwat kaal-uitz;iende<
kaal-uitziende Dat
en meest vermaarde
vermaarde schrijvers.
schrijvers.
drietal.. De
De dikke
dikke meneer
meneer
Vol aandacht
Vol
aandacht keek
keek ik
ik naar
naar 't voorname drietal
den gouden
gouden bril
brilhad
hadeen
eenmisprijzend-spotachtige
misprijzend-spotachtigeuitdrukking
uitdrukking
met den
op de lippen terwijl
luisterd~ naar
naarde
dewoorden
woordenvan
van den
den beroemden
beroemden
terwijl hij
hij luisterde
voorkomendheid iets
ietsgewichtigs
gewichtigs scheen
scheen
schrijver, die hem met groote voorkomendheid
en hield
hieldzich
zich
dee1en. De naakte
mee te deelen.
naakte dame
dame zat
zat rechtop
rechtop te rooken en
hoog-afzijdig,
hoog-afzijdig.
—
mij wel
wel zeer
~eer
- Die beroemde
beroemde schrijver,
schrijver, merkte
op, schijnt
schijnt mij
merkte ik
ik op,
te doen
doen tegenover
tegenover dien
dien beroemden
beroemdenuitgever.
uitgever.
onderdanig te
Dat is
is ook
ook zoo, bevestigde
geeft dan
dan ook
ook
- Dat
—
bevestigdemijn
mijnvriend;
vriend;en
en dat
dat geeft
de ware
ware verhouding
verhouding der
dertoestanden
toestanden weer.
weer. Je
Je begrijpt
begrijpt toch
toch wel
wel dat
dat
een werknemer.
werknemer.
een werkgever zichzelf
zichzelf op
opeen
een hooger
hooger plaats
plaats stelt dan een
De muziek jammerde en
kermde, de
de bloedwalmen
bloedwalmen verzwaarden,
verzwaarden,
en kermde,
het lawaai,
lawaai, de drukte
drukte en
en de
de benauwdheid
benauwdheid,werden
bedwelmend. ik
Ik
-werden bedwelmend.
wij daar
daar inineen
eenscheepskajuit
scheepskajuit op
op elkaar
elkaar
kreeg den
alsof wij
kreeg
den indruk alsof
gedrongen en
en gevangen
gevangen zaten;
zaten;eneneensklaps
eensklapsgreep
greepereriets
ietsplaats
plaats dat
dat
gedrongen
dien indruk
indruk nog
nogversterkte
versterkte:: een
een „dame"
"dame"was
wasopgestaan,
opgestaan, naakt
naakten
en
walmen;; en
en zoo
zoo
grauwbleek, met draaiende oogen in de rook-roode walmen
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vóór ze
ze den
dentijd
tijdhad
hadom
omtot
totaan
aande
dedeur
deurtetekomen,
komen,werd
werdze
ze
meteen, vóór
andere
het gulpte
gulpte en
enplaste
plasteop
opden
dengrond,
grond,terwijl
terwijlalaldedeandere
zwaar zeeziek; het
„dames"
en „heeren"
"dames" en
"heeren" om
om haar
haar heen,
heen, met
metschrille
schrille kreten
kreten plaats
plaats
"dame"onder
onderde
dearmen,
armen.
maakten. Bedienden
Bedienden schoten
schotentoe,
toe,hielden
hieldende
de„dame"
maakten.
waggèlden haar
spoedig door
door een
een deurtje
deurtjeweg.
weg.Men
Menhoorde
hoorde stuipstuipwaggelden
haar spoedig
trekkend krijten
krijten ininhet
hetgangetje
gangetjeenenweer
weernog
nogiets
ietsdat
datplonsde,
plonsde,alsof
alsof
"bar"
kruik met
metwater
wateruitgegoten
uitgegotenwerd.
werd.Een
Eenlachsalvo
lachsalvosteeg
steegin
in de
de „bar"
een kruik
op; enkele
„dames" en
en"heeren"
„heeren" liepen
liepen lachend
lachend buiten
buiten om te
enkele "dames"
te zien
zien
gebeurde.
wat er verder gebeurde.
en ik
ik waren
waren ook
ook opgestaan
opgestaan en
en vertrokken.
vertrokken.
Mijn vriend en
zoo sprak
waren, in
in
- Die "dame",
—
„dame", zoo
sprak mijn
mijn vriend,
vriend, toen
toen we
we buiten
buiten waren,
blijkbaar nog
nog
wachten, is
de straat, waar veel
veel luxe-auto's
luxe-auto's stonden
stonden te wachten,
is blijkbaar
vakzalenzich
zal zich
ernstig
moeten
oefenen,
wilzezehaar
haar
niet lang
lang in
niet
vak'i en
ernstig
moeten
oefenen,
wil
blij kbaar mooie
mooie toekomst
toekomst niet verbeuren.
verbeuren. IkIkken
kenhaar
haal'wel,
wel,ikikheb
heb
blijkbaar
gezien, tijden
geleden. in een
een familie
familie waar
waar ik
ik
haar meer
meer dan
dan eens
eens gezien,
tijden geleden,
soms ging dineeren. Zij
Zij kon
kon zeer
zeersmakelijk
smakelijkkoken;
koken;zijn
zijn had
had zoo'n
zoo'n
soms
paar schotels
schotels van
van haar
haar eigen
De bebeeigen vinding
vinding die bijzonder
bijzonder waren.
waren. De
aangenomen, is echter
echter lang
lang niet
niet zoo
zoo gegetrekking, die
trekking,
die ze
ze nu
nu heeft aangenomen,
uitziet. 't Is heusch zwaar
zwaar werk en meer
meer dan
dan
makkelijkk als
makkelij
als het
het er
er wel uitziet.
een heeft er het bijltje
bijltje bij
bij neer
neer moeten
moeten leggen.
leggen. Denk
Denk je
je maar
maar eens
eens inin
zooavond
avond aan
aanavond
avondnaakt
naaktmoet
moet
haar
plaats. Stel
Stel je
je voor
voor dat
dat jeiezoo
haar plaats.
ie moet
moet eten
eten en
en drinken
drinkenen
enrooken
rookenmeer
meerdan
daneen
eennormaal
normaal
loopen, dat je
ie daarbij van 't't eene
eene oord
oord naar
naar 't~tananmensch inderdaad vermag, dat je
dere wordt
wordt versjouwd,
versjouwd, dat
datjejenachtrust,
nachtrust,—
- en
endan
dannog
nogwelke
welke nachtnacht-- pas
pas begint
begint op
uur dat
datde
demeeste
meestemenschen
rnenschengaan
gaanontontrust!
rust! -op het uur
mij dan
dan of
of het
het iets
iets
waken;
zeg mij
waken; denk
denk daar
daar eens
eens goed
goed over
over na
na en
en zeg
wonderlijks
tijd en
en
wonderlijks is,
is,wanneer
wanneerzoo
zooeen
een"dame"
„dame"dedejuiste
juiste notie
notie van
van tijd
"bar" het
hetvreemd
vreemdgevoel
gevoel
plaats verliest
verliest en
en in
in een rookerig-benauwde „bar"
eeu slaand-en-rollend
slaand-en-rollend scheepsdek
scheepsdek liep,
liep, in
in
over zich krijgt alsof zij
zij op een
stormende
Gelukkignog,
nog,glimlachte
glimlachte mijn
mijn vriend,
vriend, dat
dat de
de
stormendezee
zee•••.
. Gelukkig
golf niet over ons
ons isis heengeslagen
heengeslagen!!
Wij
de stil-verlaten
stil-verlatenstraten,
straten,waar
waar
Wij liepen langzaam huiswaarts, door de
eenz;;.~.mheid over
over de
de droog-blinkende
droog-blinkende
de
in eenzaz,mheid
de lantarens
lantarens glinsterden
glinsterden in
aan den schoonen,
schoonen, donkerblauwen
donkerblamven hemel
hemel
keien.
keien. Veel
Veelsterren
sterrenhing~n
hingn aan
en
kanalen en
en grachten
grachtenlagen
lagen zonder
zonder een
een rimpeltje,
rimpeltje,als
alsgestoide
gestolde
en de kanalen
diepten van metaal.
wij van
van elkander
elkander afscheid,
afscheid.
Voor
namen wij
Voor de
de woning van mijn vriend namen
Ik drukte en schudde hem
hem de
de hand
hand en
en zei
zei::
-— Ik
Ik dank
dankje,
je,beste
bestevriend,
vriend,voor
voordit
ditheerlijk
heerlijkavondje,
avondje,dat
datmij
mij zulk
zulk
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een frisschen
heeft laten
laten nemen
nemen in
in de nieuwe,
een
frissehen kijk
kijk heeft
nieuwe, lieve
lieve wereld.
wereld.
Het heeft
heeft mij
mij gul
gul verkwikt
verkwikt en
en opgewekt,
opgewekt. het
hetzal
zalmij
mijsterken
sterkenininde
de
eenzaamheid der wildernis, waar
waar ik mij
mij morgen
morgen weer
weer begeef.
begeef.
Je zult
zult terugkomen,
voorspelde hij,
hij, en
en samen
wij nog
nog
- Je
terugkomen, voorspelde
samen zullen wij
meer genieten, want er is nog heel wat
wat meer
meer te
te hooren
hooren en
en te
te zien.
zien.
Hetleven
levenisisschoon,
schoon,antwoordde
antwoorddeikik;
heelschoon,
schoon,11661
héél schoon
schoon
-— Het
; heel
De
nieuwe lieve
lieve wereld
wereldbloeit
bloeitnu
nu;
ikwacht
wachtininspanning
spanningop
opde
devruchvruchDe nieuwe
; ik
ten, die hij
hij wel
wel van
van lieverlede
lieverlede zal
zal gaan
gaan afwerpen.
afwerpen.
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Te vergeefs loop ik al sinds weken en maanden
maanden de boek-en-papierboek-en-papierwinkels af, om
komen,
winkels
om een
een nieuwe
nieuwelandkaart
landkaartvan
vanhet
hetlieve
lieveEuropa
Europatetebebekomen,
zooals de Groote Grappenmakers
Grappenmakers en Sinistere
Sinistere Slampampers
Slampampers van
van didinu in
in elkaar
elkaar hebben gezet. Ik kan
kan
plomatie en politiek dat werelddeel nu
krijgen van
van enkele,
enkele, van zéér enkele
wel afzonderlijke kaarten
kaarten krijgen
enkele landen,
landen,
bestaat nog niet;
niet; dat
dat is
is nog
nog steeds
steedsin
inwording.
wording.
maar
maar geen
geen geheel. Dat bestaat
in wording...
wording ••• en
en verwording
verwording in
in de
de lieve
lieve wereld.
wereld.
Alles is nog steeds in
En vele mannen van beteekcnis
beteekenis werken
werken aan
aan die
die wording
wording en
enverworverworen grootsche
grootsche plannen
plannen die,
die,naar
naar hun
hun min
mmof
of
ding mee en maken groote en
meer oprechte tneening,
meening, de lieve
lieve wereld
wereld zullen
zullenredden.
redden.
Tot die
die plannenmakers
plannenmakers behoort
behoort dan ook de
de heer
heer John
John Maynard
Maynard
The Economic
Economie
Keynes met zijn
zijn beroemde
beroemde en bijna
bijna beruchte
beruchte boek: The
Consequences
Peace.
Consequences of the Peace.
Ik
heb het
het gelezen.
gelezeri. ik
Ikheb
hebhet
hetvan
van't'tbegin
begintot
tothet
heteinde
eindemet
metaanaanik heb
dacht
dezelfde
vrienddie
diemij
mijeen
eentijd
tijdgeleden
geleden
dacht gelezen.
gelezen. Een
Eenvriend,
vriend,-dezelfde
vriend
lieve, nieuwe
nieuwe wereld
wereld liet
liet
zulk een bijzonder
bijzonder interessanten
interessanten kijk
kijk in de lieve,
mijn
eenzaamheidter
terlezing,
lezing,en
envroeg
vroeg ij
,!ij
nemen,
zond
nemen, -zond
hethet
mijmij
in in
mijn
eenzaamheid
onlangs wat ik er
er van
van dacht.
dacht.
Ik had aan mijn vriend gevraagd
gevraagd of
of ik
1khier
hieren
endaar,
daar, onder
onder het
het lezen,
lezen,
langs
rand der
der pagina's,
pagina 's, iets met potlood
potlood mocht
mocht aanstreepen.
aanstreepen.
langs den rand
op aan,
aan, dat
dat
Hij
daar zeer
Hij stemde daar
zeer bereidwillig
bereidwillig in
in toe,
toe, drong
drong er
er zelfs
zelfs op
ik het doen
doen zou.
zou.Ik
Ikheb
hebhet
hetdan
danook
ookgedaan;
gedaan;enennu
~uikikaan
aanmijn
mijnvriend
vriend
mijn indrukken moet mededeelen, doorblader
doorblader ik
ik nog eens
eeus het boek
om te zien wat
wat ik zoo
zoo al
al aangeteekend
aangeteekend heb.
Ik
lees, bij
bij een
eenlange,
lange,kronkelende
kronkelende streep:
streep: juist....
juist ....zeer
zeerjuist.
juist. Even
ik lees,
verder, bij
bij een
een dubbele
dubbele streep:
streep:
verder,
kruisje: grappig.
verder, bij een kruisje:
grappig. Nog verder,
hoogst
blader door
door en kom
kom aan
aan een
een passage,
passage, waar
waar in
in
hoogst gevaarlijk.
gevaarlijk. Ik blader
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goed Vlaamsch-dialekt gekrabbeld staat: nee,
nee, zulle! -— Inderdaad,
Inderdaad, de
schrijver
Vlaanderen; en ik
schrijver vertelt
vertelt hier
hier van
van zijn
zijn tocht door Vlaanderen;
ik volg
volg het
het
relaas met
met bijzondere
bijzondere aandacht, \vijl
wijlik
streek en de toestanden daar
relaas
ik dd~streek
en herlees;
herlees; en,
en, plotseling,
plotseling, bij
bij een
een dikke,
dikke,
ken
ken als
als mijn
mijn zak.
zak. Ik lees en
harde streep,
streep, staat
staat een
een woord
harde
woord waar
waar ik zelf
zelf van
van schrik:
schrik: Leugenaar!
Die harde,
harde, dikke streep
streep omlijst
omlijst het
het volgende:
volgende:
„Popular sentimente
sentimente isis most
think, in the
Belgium.
"Popular
mostat
at fault,
fault,IIthink,in
the case
case of Belgium.
"In
Belgium is
is aa small
small country,
country, and
and in
in its
its case
case the
the area
area of
of
„In any event Belgium
„devastation is
is aa smal!
small proportion
proportion of
of the
the whoie.
whole. The first onrush of
"devastation
„the Germans
"the
Germans in
in 1914
19I4did
did some
some damage
damage locally;
locally; after
after that the battlebattle„line in
as in
in France,
France,
"linc
in Belgium
Belgiumdid
didnot
notsway
swaybackwards
backwardsand
andforwards,
forwards, as
„over a deep belt of
was practically
practically stationary,
stationary, and
and hostihosti"over
of country.
country. ItIt was
„lities were confined to
"lities
to aa small
small corner
corner of the country,
country, much
much of
ofwhich
which
"in recent times was backward, poor, and Sleepy,
sleepy, and did not include
inc1ude
„the
active
industry
of
the
country.
There
remains
some
injury
in the
"the
industry of the country. There remains some injuryin
the
"small
area, the
the deliberate
deliberate damage
damage done
done by
bythe
theretreating
retreating
„small flooded area,
„Germans to building,
"Germans
building, plant,
plant, and transport, and
and the
the lost
lost of
ofmachinery,
machmery,
„cattle,
"cattle, and
and other
other movable
movable property.
property. But
But Brussels,
Brussels, Antwerp,
Antwerp,and
and
„even Ostend
.,even
Ostend are
are substantially intact, and the great
great bulk of
of the
the land,
land,
„which is
aswell
weIlcultivated
cultivated as
as bebe"which
is Belgium's
Belgiumtschief
chiefwealth,
wealth,isisnearly
nearlyas
„fore.
The traveller
and
from
endend
to ta
"fore. The
traveIler by
bymotor
motorcar
carcan
canpass
passthrougt
througt
and
from
"end
the devastaked
devastakedarea
areaofofBelgium
Belgiumalmost
almost
befareheheknows
knowsit....”
it ...... 1)
„end the
before
ZooL ... zoozoo....!
zoozoo .... ! De
De heer
heer Keynes,
Keynes, dus,
dus, isisdoor
door het
het verwoeste
verwoeste gegeZoo!....
deelte van België gereisd,
eind naar
naar 't ander, en dan nog
gereisd, van
van 't eene eind
in November
November 1918,
I918, zonder
zonder dat
dat hij
hij iets
ietsnoemenswaard
noemenswaard van
van ververwel in
Dat isis kras,
kras, want
want ik
ik ben
bener
er ook
ookgeweest,
geweest,en
en
woesting gemerkt heeft. Dat
ik
geZien! Hoe is
is de
de heer
heer K.
K.ererdan
dandoorheen
doorheengereisd?
gereisd? Wellicht
Wellicht
k heb gezien!
slapende, in zijn wagen,
wagen, of althans
althans de
na een
een te
te goed
goed
slapende,
de oogen dicht, na
diner? Eigenlijk moet hij op een gegeven
gegeven oogenblik
oogenbliktoch
tochwakker
wakkerzijn
zijn
diner?
want bijna
bijna op
op dezelfde
dezelfde pagina
pagina van
vanzijn
zijnverhaal
verhaal schrijft
schrijft hij,
hij,
geworden, want
zichzelf op
op de
demeest-flagrante
meest-flagrantewijze
wijzetegensprekend:
tegensprekend:
"One devastaked
devastaked area
area was
was exactly
exactly like
likeanother
another-a
heapofofrubble,
rubble,
„One
—a heap
na morass
morass of shell-holes
she11-holes and a tangle of wire.”
wire." En
En in
in een
een nota,
nota, voegt
voegt
„a
hij er
aan
toe:
er aan toe:
"To the
the British
British observer,
observer, one
one scene,
scene, however,
however, stood
stood out
outdistindistin„To
„guished
nguished from
from all the rest
rest —
- the
the field
field of
ofYpres.
Ypres. In
Inthat
thatdesolate
desolate and
and
"ghostly spot,
spot, the
the naturel
naturel colour
colour and
and humours
humours of
ofthe
thelandscape
landscape and
and
„ghostly
"the climate
climate seemed
seemed designed
designedto
toexpress
expresstotothe
thetraveller
travellerthe
thememomemo„the
1)1) Alle
Alle cursiveering
cursiveering isis van
van mij.
mij. C.
C. B.
B.
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„ries of the ground.
nries
ground. A
A visitor
visitor to
to the
thesalient
salientearly
earlyin
inNovember
November1918,
19I5,
"when
few German
German bodies
bodies still added
added aa touch
touch of
ofrealism
realism and
and
„when a few
"human
horrorand
andthe
thegreat
greatstruggle
strugglewas
wasnot
notcertainly
certainlyended,
ended,could
could
„human horror
„feel there, as nowhere else, the present
"feel
present outrage
outrage of
of war...."
war •••. "
Hoe heb ik het nu
nu met
met den
den heer
heer K?
K? Moet
Moetik
ikmijn
mijnleelijk
leelijkepitheton
epitheton
„leugenaar" behouden,
"leugenaar"
behouden,of
ofwat
wat moet
moet ik
ikervoor
ervoorin
inde
deplaats
plaatszetten?
zetten?En
En
wat zal ik antwoorden aan mijn vriend,
vriend, die
die mijn
mijnmeening
meeningvraagt,
vraagt,over
over
het boek, en wel,
wel, speciaal
speciaal voor wat België betreft? Ik
Ik weet
weet er
er niets
niets
anders op te vinden dan een
een uitnoodiging
uitnoodiging aan
aan mijn
mijn vriend
vriend om
om zelf
zelf te
te
komen kij
kijken;
ken; en
en ik
ik schrijf hem als volgt:
„Waarde Vriend,
"Waarde
„Heel gaarne zou ik je
"Heel
je mijn
mijn meening
meening mededeelen
mecledee1en over
over het
het boek
boek
"van
heer K.
K. voornamelijk
voornamelijk wat
wat betreft
betreft hetgeen
hetgeen hij
hij schrijft
schrijft over
over
„van den heer
„België, maar
maar de
de heer
heer K. heeft mij dit
"België,
dit tot
toteen
e~l1heel
heelmoeilijke,
moeili; ke,zooniet
zooniet
"onmogelijke
niets anders
anders op
op dan
dandat
datjeje
„onmogelijke taak
taak gemaakt
gemaakt en ik weet er niets
"naar
hier komt
komtkij
ldjken
om je
je persoonlijk,
persoonlijk, met
metwat
watjejenoemt
noemtjejeeigen
eigen
„naar hier
ken om
"oogen,
toestand te
te geven.
geven.
„oogen, rekenschap van den toestand
„De heer
"De
heer K.
K. heeft
heeft blijkbaar
blijkbaar slechts
slechts luttele
luttele uren
uren noodig
noodig gehad
gehad om
om
t,zich
te overtuigen
overtuigen dat
dat er
er niets
niets bijzonders
bijzonders was
was te
te zien;
zien; ik,
ik, echter,
echter,
,zich te
waarschuwen, dat
dat ik
ik op
op zijn
zijn minst
minsttwee
tweevolle
volle dagen
dagen
"moet
„moet je vooruit waarschuwen,
"zal
gebruiken met
met een
een snellen
snellen en
enkrachtigen
krachtigenmotorwagen,
motorwagen, om
omjeje
„zal gebruiken
"een!gszins,
geven van wat er
er in
in„eeni.gszins,en
en détail,
détail, een
een overzicht
overzicht te
te kunnen geven
„derdaad, en dan nog maar in een gedeelte
"derdaad,
gedeelte van
van de
de beide
beide Vlaanderen,
Vlaanderen,
„verwoest is.
"verwoest
"Kom
den
,,Kom dus maar gauw,
gauw, waarde
waardevriend;
vriend;wij
wijzullen
zullen't't boek
boek van den
"heer
K. in
in den
denwagen
wagenmeenemen
meenemen en
enzijn
zijngeschreven
geschreven relaas
relaas aan
aan de
de
„heer K.
"nog
trillende werkelijkheid
wel'kelijkheid toetsen."
toetsen:'
„nog levende en trillende
Mijn vriend heeft mijn
mijn invitatie
invitatie aangenomen
aangenomen en ik
ik ben
ben met
methem.
hem
rondgereden. Wij
Wij zijn
zijn gekomen
gekomen op
opde
de naakte
naakte doodsviakte
doodsvlakte van
van GheluGheluvelt en aldaar even uitgestapt. Ruim
Ruimtwee
twee jaar
jaarzijn
zijn nu
nu vervlogen
vervlogen sinds
sinds
de oorlogsverbeesting hier ophield en hier
hiel' en
en daar
daar schijnt
schijnt weer
weer eenig
eenig
leven
eindelooze desolatie
en daar
daar staat
staat
leven over
over de eindelooze
desolatie te
te ontwaken.
ontwaken. Hier en
een eenzaam
eenzaam houten huisje, met fonkelnieuw
fonkelnieuw rood pannendak
pannendak en
en er
er
omheen is een lapje grond bebouwd. Dat
Dat zijn
zijn als
als kleine
kleine oasen
oasen in
in de
de
uitgestrektheid der woestijn.
woestijn. Verder,
Verder, zoover
z;oover de
de oogen
oogen reiken,
reiken, isis het
he.t
nog steeds de wildernis van granaattrechters
granaattrechters en
en modderkuilen,
modderkuilen,waarwaaruit de woekerplanten en het onkruid
onkruid weelderig
weelderig opschieten.
opschieten. Hier
Hier isis de
de
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heer K. twee
twee jaar
jaar geleden,
geleden, toen
toen de
deverwoesting
verwoesting nog
nog oneindig
oneindig veel
veel
heer
wantjeje
erger was, voorbijgemotoord;
voorbijgemotoord; maar
maarhij
hijheeft
heefthet
het niet
niet gezien, want
van merken,
merken, naar
naar hij
hij beweert.
beweert.
kon er haast niets van
Hier was Ieperen.
Ieper~n. Dat
Dàtheeft
heeftde
deheer
heerK.
K.wèl
wèlgezien
gezienen
enhet
hetheeft
heefteen
een
gemaakt. Maar
Maar hier
hier verder,
verder, tusschen
tusschen Ieperen
Ieperen
diepen indruk op hem gemaakt.
Diksmuide, waar
waar de
de omgewoelde
omgewoelde bodem
bodem nu
nu nog
nog aan
aan een
eenmaanmaanen Diksmuide,
landschap
doet denken, —
landschap doet
- een
een maanlandschap
maanlandschap met
met het
het verkoolde
ver kooIde
bosch van Houthuist
er midden-in -:-- en
Houthulst als een zwarte
zwarte nachtmerrie
nachtmerrie er
en
Diksmuide-zelf,waar
waar alles
MIes is
is vernield,
vernield, heeft
heeft de
de heer
heer K.
K. alweer
alweer niets
niets
in Diksmuide-zelf,
Nieuwpoort,
gezien, evenmin als hij iets gemerkt heeft van het doode Nieuwpoort,
dat de tragische geraamten van zijn ruines als verbleekte beenderen
beenderen en
en
botten tegen de oneindigheid
oneindigheid der zee verheft.
verheft. En
En hij
hij heeft
heeft ook
ook niet
niet
gezien de tientallen en
en twintigtallen
twintigtallen groote
groote en
en kleine
kleine dorpen,
dorpen,die
dieallen
allen
min of meer vernield zijn, met stukgeschoten
stukgeschoten kerken,
kerken, met
metafgebrande
afgebrande
molens, met opgeblazen
opgeblazen bruggen,
bruggen, met
metdaklooze
dakloozehuizen,
huizen,waarvan
waarvanmen
men
De
hier en daar
daar met hout en
en stroo
stroo de
de grootste
grootste gaten
gaten heeft
heeft gestopt.
gestopt.De
het"- K.
K.rekent
rekentverder
verderblijkbaar
blijkbaar niet
niet tot
tot de
de verwoeste
verwoeste oorden
oorden een
eenstad
stad
he
als Dendermonde, die
die van
van den
den aardbodem
aardbodem is
is weggevaagd,
weggevaagd, en
en hij
hij zegt
zegt
ook weinig of
of niets
niets van
van Aerschot
Aerschot en
enLeuven,
Leuven,waarvan
waarvan de
degapende
gapende
wonden anders
anders nog luid genoeg
genoeg spreken.
spreken.
verMijn vriend was verontwaardigd.
verontwaardigd. Die
Die man heeft gelogen en ik vertrouw ook verder
verder zijn
meer I riep hij met kracht.
kracht. ik
Ik
zijn heele boek niet meert
krijgen!
wil
niet meer
meer zien.
zién. Je
Je kunt
kunt het
het van
van me
me cadeau
cadeau. krijgenl
Wil het niet
gesteld, aarzelde
aarzelde ik, ten zij....
zij ••••
-— Ik ben er weinig op gesteld,
-— Ten zij....
zij .... echode
echode hij.
hij.
je 't't mij
mij zoudt
zoudt willen
willenafstaan
afstaan voor
voor mijn
mijn Leugen-BiblioLeugen-Biblio-— Ten zij je
theek, zei ik.
Leugen-Bibliothee~?
- Je Leugen-BibliotheeV
- Jawel, ik bezit
bezit een
een oorlogs-leugen-bibliotheek.
oorlogs-Ieugen-bibliotheek. In
In twee
tweegroote
grooté'
een
klein
gedeelte,dat
datbegrijp
begrijpje,
je,want
want
vakken
vakken heb
hebik
ikeen
eengedeelte,
gedeelte,-een
klein
gedeelte,
ik heb geen
geen zin
zin mijn
mijn boekenkasten
boekenkasten daarmee
daarmee op
op te
te stapelen,
stapelen, —
- een
een
klein
van de
de overweldigend-uitgebreide
overweldigend-uitgebreide leugen-litteraleugen-litteraklein gedeelte dus van
tuur
tijdens en na den oorlog
oorlog in
in diverse
diverse landen
landen ververtuur verzameld,
verzameld, die
die tijdens
schenen is. Wil je
je 't eens zien?
- Dolgraag, antwoordde hij; en hij volgde
volgde mij
mij naar
naar mijn
mijn studeerstudeerik een
eengroen
groengordijn
gordijnweg
wegen
hij zag
zag de twee
twee ruime
ruime
kamer. Daar schoof
schoof ik
en hij
vakken:linksdeEntente-leugens;rechtsd.eDuitscheenandereleugens.
vakken : links de Entente-leugens; rechts de Duitsche en andereleugens.
Het rechtsche vak telde
telde nog
nog al
al heel
heel wat
wat meer
meer boekdeelen
boekdeelendan
danhet
hetlinklinksche. Er was ook nog
nog een
eenkleiner
kleinervakje
vakje onderaan:
onderaan: Neutrale
Neutrale Leugens3
Leugens!
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Mijn vriend glimlachte.
glimlachte. Verduiveld
Verduiveld leuk,
leuk, zei
zei hij;
hij; verduiveld
verduiveld leuk,
leuk,
nam een
een paar
paardeelen
deeleninindedehand,
hand,doorbladercle,
doorbladerde,grijnslachtet
grijnslachte!
Hij nam
hun plaats.
plaats. Verduiveld
Verduiveld leuke
leuke collectie,
collectie, herhaalde
herhaalde
schoof ze weer op hun
hij nog eens,
boek van
van Keynes
Keynes in de hand,
hand, of
of hij
hij er
er
hij
eens, en
en stond
stond met 't boek
mee wist.
wist.
niet goed raad mee
- Waar zou je
je 't willen
willen hebben? vroeg hij
hij eindelijk.
eindelijk.
—
—
- Het is mij „ganz
"ganz egaal,"
egaa1," mijn
mijn vriend, antwoordde
antwoordde ik.
ik. Zooals
Zooais je
je
zoowel als het "contra".
Ikben
benop
op'n'nzekere
zekere
ziet, ik huldig
huidig het "pro"
„pro" zoowel
„contra". Ik
manier neutraal.
Ik niet, zei hij, althans in dit
dit geval
geval niet.
niet. En
En met
met een
een vrij
vrij onzachonzach- ik
—
rechtsche vak.
vak.
duwde hij
hij 't boek in 't't rechtsche
ten stomp duwde
nu.
Daar zit het nu.
VIVENT
VlVENT LES
BOCHES !
LES BOCHES

Ja .... vivent
vivep,t les
les Boches!
Boches! - Wij
Wij hebben nu, —
- en met
met reden,
reden, - al
Ja....
zoo pntzaglijk
ontzaglijk veel
veel kwaad
kwaad gezegd
gezegd over
over "Les
„Les Boches",
zoo
Boches", dat
dat het
hethaast
haast
k-goeds van te kunnen
genoegen doet er ook eens iets betrekkelij
betrekkelijk-goeds
kunnenververtellen. Vivent
Vivent les
les Boches!....
Boches!....
Dit, naar
naar aanleiding
aanleiding van
van boomen,
boomen, ja,
ja, van
van boomen,
boomen, in
inBelgië.
België.
Ik herinner mij,
mij, tijdens
tijdens den
denoorlog,
oorlog, in
inHolland
Hollandeen
eenconferentie
conferentietete
hebben bijgewoond
bijgewoond van een Belgischen meneer, die sprak
versprak over de verbe.woestingen
Duitschers aangericht
aangericht in
inBelgië.
België. Die
Die meneer
meneerbewoestingen door de Duitschers
hoorde tot den kring
kring die
die zich later tot
tot het
het berucht
beruchtComité
Comitéde
dePolitique
Politique
Nationale
fameuzeComité,
Comité,hetwelk
hetwelkzoo
zoobuitenbuitenNationale heeft
heeftontpopt,
ontpopt,-datdat
fameuze
gewoon
Holland en
en
gewoon tactvol
tactvol optrad
optrad tijdens de onderhandelingen met Holland
ook aan
de geheele
geheele wereld,
wereld,
aan België,
België, niet
niet alleen
alleen in
in Holland,
Holland, maar over de
zoo
gedaan. Die
Die meneer
meneer dan,
dan,was
waswelwelzoo bijzonder
bijzonder veel
veel goeds
goeds heeft gedaan.
sprekend en
en kaalhoofdig:
sprekend
kaalhoofdig: hij
hij verdedigde
verdedigde sterk
sterk het
hetzieltogende
zieltogende
vaderland met zijn
zijn tong;
tong;en,
en,om
omeen
eendenkbeeld
denkbeeldtetegeven
gevenhoe
hoeBelgië
België
er na het
de hand
hand
het vertrek
vertrek der
der Duitschers
Duitschers zou
zou uitzien,
uitzien, streek
streek hij met de
over zijn
zijn kaalheid
kaalheid en
en riep:
Zoo zal
zal het er uitzien, kaal
-— Zoo
kaal als mijn hoofd,
hoofd, want
want de
de Duitschers
Duitschers
hebben alle boomen in het
het land
land geveld!
geveldl
Ik voel nog hoe diep-pijnlijk mij die woorden
woorden troffen. Een
Een huis,
huis,
een fabriek, die kan men
men weer
weer opbouwen;
opbouwen;maar
maareen
eenboom,
boom,een
eenbosch,
bosch,
Ik haatte
haatte de
de Duitschers,
Duitschers,om
om
daar gaat een menschenleven mee heen. Ik
dat vernietigen van het natuurschoon,
natuurschoon, haast
haast nog
nog vinniger
vinniger dan
dan om
om het
het
afbranden
het vermoorden
vermoorden van
van menschen.
menschen.
afbranden van
van steden en het
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De zoogenaamde
zoogenaamde vrede
keerde in
land terug.
terug. Ik
Ik
vrede kwam
kwame!l
en ik
ik keerde
in 't land
hield, zoo men het
hield,
het uitdrukt,
uitdrukt, mijn
mijn hart
hart vast. Wat
Wat zou
zou ik
ik zien?
zien? Een
Een
barre wildernis?
wildernis? Een
Een naakte woestijn, zonder
barre
zonder nog
nog één boompje? Een
kale
kaal als de glimmende
glimmende schedel
schedel van
van den
den vurigen
vurigen papakale vlakte,
vlakte, zoo kaal
triot?
't Viel mee; 't't viel
't
viel buitengewoon
buitengewoon meel
mee! Zeker,
Zeker, er
er gaapten
gaapten hier
hier en
en
daar leelijke
leelijke gaten; maar
maar wie
wie het vroeger niet gekend
daar
gekend had
had zou
zou het
het nog
nog
niet al te zeer
niet
zeer gemerkt
gemerkt hebben.
hebben. Een
Een dreef,
dreef, al
al waren
waren er
er ook
ook wel
wel de
de
helft der boomen uitgedund, was toch een dreef
dreef gebleven;
gebleven; een
een bosch,
bosch,
al zag men ook het
het landschap
landschap tusschen de
de stammen
stammen schitteren,
schitteren, bleef
bleef
toch een bosch. Er
Er was
was met
met methode
methode vernield,
vernield, met
met een
een idee
idee van
van nog
nog
eenig behoud,
behoud, met eenige zorg voor esthetiek en toekomst.
toekomst. In
In geen
geen
geval althans en nergens, behalve aan
aan het
het eigenlijke
eigenlijke oorlogsfront,
oorlogsfront, leek
leek
het landschap op den kalen schedel van den blakenden mond-patriot.
mond-patriot.
Dat troostte mij ontzaglijk. Ik
Ik dacht:
dacht: wat
wat nog
nog gebleven
geblevenis,
is,isisschoon
schoon
genoeg
zal warden
worden bijgeplant
bij geplanten
en wederopgroeien.
wederopgroeien.
genoeg en wat verdwenen
verdwenen isis zal
De tijd
tijd zal
zal heien.
helen. Enkele
Enkele jaren
jaren en men
men zal
zal van
van de
de verwoesting
verwoesting niets
niets
meer mer
mer ken.
Helaas!
.... ik had
had zonder
zonder den
den waard
waard gerekend. Die
Die waard,
waard, —
- de
de
Helaas!....
Belgische eigenaar,
Belgische
eigenaar, -— heeft
heeft zelf
zelfsystematisch
systematisch vernietigd
vernietigd wat
wat „Les
"Les
Boches" nog hadden
hadden laten
laten staan.
staan. Voor
Voor wat
watwaardeloos
waardeloos bankpapier,
bankpapier,
omdat
prijzen hoog warèn,
waren, heeft hij
hij geveld
geveld en
en gekapt,
gekapt, op
opzijn
zijn
omdat de prijzen
manier
Boches",maar
maar dan
dan volgens
volgens de
de
manier ook
ook methodisch,
methodisch, zooals
zooals nLes
„Les Bodies",
nivelleer~methode, die
laat staan,
staan, geen
geen struik,
struik, geen
geen mooie
mooie
nivelleer-methode,
die niets
niets laat
boom: het scheermes, de
de kale
kale vlakte,
vlakte, nu
nu inderdaad
inderdaad gelijkend
gelijkend op
op het
het
kale patrioten-hoofd van den vertoornden
vertoornden spreker.
spreker. Het
Het uitzicht
uitzichtvan
van
kale
is er
er door
door veranderd,
veranderd, tienmaal
tienmaal erger
erger dan
dan door
door de
dewanwanhet landschap is
Bochestt; en
ennu
nuplant
plantde
denationale
nationalevernieler
vernielerbezembezemdaden van "Les
„Les Boches";
stelen daar
daar waar
waar twee jaar
jaar geleden nog de prachtigste
prachtigste boomen
boomen ston
stonden: tragische,
tragische, naakte
naakte bezemstelen,
bezemstelen, scheefgeduwd
scheefgeduwd reeds
reeds door
door den
den
alsof zij
zij voor
voorzulk
zulkeen
eenontzettend
ontzettendvandalisme
vandalisme den
den moed
moed lieten
lieten
wind, alsof
weigerden te
te groeien.
groeien.
zakken en weigerden
les Boches!
Boches! 't Is diep bedroevend zulks te moeten denken
....
Vivent les
denken....
moeten denken
denken dat
datde
delafste
lafsteenenwreedaardigste
wreedaardigstevijanden
vijandenwaarwaarte moeten
schijnlijkk niet
ook van
van anderen niet
nietzouden
schijnlij
niet zouden
zouden gedaan hebben en ook
zouden
de eigen
eigen bewoners
bewoners en
en bezitters
bezitters van
vanhet
hetland
landnu
nu
geduld hebben wat de
zelven doen.
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CINEMA-BRUGGEN-EN-SPOREN
CINEMA-BRUGGEN-EN-SPOREN

Eenieder heeft wel eens, tijdens den oorlog, door militaire
militaire pontonpontonniers en pioniers, een spoorweg zien
~den aanleggen, of een brug zien
z;ien opopniers
bouwen,....
•••• in de cinema.
cinema.
bouwen,
Dat ging zoo: Een groote
groote born
bom viel
viel neer
neer en
en de
de brug
brugvloog
vloogin
ineen
een
rookwolk uit
uit elkaar.
elkaar. De stukken beton
rookwolk
beton lagen
lagen als
als rotsblokken
rotsblokken in
in de
de
rivier gestort en de
rivier
de verwrongen
verwrongen rails
rails kronkelden
kronkelden zich
zich als
als desperate
desperate
armen in de lucht.
Onmiddellijk waren
waren daar
daar de militaire
Onmiddellijk
militaire pontonniers
pontonniers en
en pioniers.
pioniers.
Reusachtige kranen tilden formidabele balken
balken in
in de
de hoogte,
hoogte, lieten die
die
Inenkele
enkeleminuten
minutenwas
waseen
eennieuwe
nieuwe
neer, strekten die
die over het
het water.
water. In
kwamaangereden;
aangereden;
sterke, houten brug
brug gebouwd.
gebouwd. Een
Eentrein
treinvol
volrails
railskwam
die rails werden over de brug
brug gelegd
gelegd en
en er
er op
op vastgeklonken;
vastgeklonken;en
endadedadelij k reed
reed de
de trein weer over
lange mililijk
over de
de brug
brugheen:
heen:een
eeneindelooseindeloos-lange
militaire trein, de
de open
open wagons
wagons beladen
beladen en
en overladen
overladen met
met kanonnen,
kanonnen,mimitrailleuzen,
en achterop
achterop zat
zat een
eengroepje
groepjesoldaten:
soldaten:
trailleuzen, allerhande
allerhande tuig; en
lachend, pratend, pijpjes
lachend,
pijpjes rookend
rookend en
en grapjes
gnpjes makend:
makend: de
de militaire
militaire
pontonniers en
pontonniers
en pioniers,
pioniers,die
die zoo
zoo maar
maar al
al spelende,
spelende,in
ineen
eenvloek
vloeken
en een
een
zucht, vernielde brug en
en spoor
spoor hadden
hadden hersteld.
hersteld.
publiek applaudiseerde
applaudiseerde geestdriftig
geestdriftig en iedereen
iedereen dacht:
dacht: Ach,
Ach,
Het publiek
zal al die
die verwoesting
verwoesting vlug
vlug en
en
oorlog maar gedaan zijn, wat zal
laat de oorlog
goed hersteld worden
worden!
de zoogenaamde
zoogenaamde vrede kwam
kwam en
en de
de jarenlang
jarenlang
De oorlog eindigde, de
verbannen menschen keerden
hUll haarsteden
haarsteden terug.
terug.
keerden naar hun
Zij zagen
zagen overal
overal de ingestorte
ingestorte bruggen
bruggen en
en de
deopgeblazen
opgeblazen spoorspoordachten aan
aan de
de wonderen
wonderen van
vanvoortvarendvoortvarendwegen liggen,
wegen
liggen, maar
maar zij dachten
z;ij in de cinema hadden
hadden bijgewoond
bijgewoond en
en zeiden:
zeiden: 'ttt Heeft
Heeft niets
niets
heid, die zij
te beteekenen;
beteekenen;in
inenkele
enkeledagen
dagenisis alles
alles hersteld.
hersteld.
ingestort, de
despoorwegspoorwegEnkele dagen verliepen.
verliepen. De bruggen lagen ingestort,
hemel opgekronkeld en
en geen
geen hand
hand werd
werd er
er naar
naar uituitrails tragisch ten hemel
bleven toch
toch de
decinerna-pontonniers-en-pioniers,
dnema-pontonniers-en-pioniers,die
die
gestoken. Waar bleven
't
tt reuzenwerk
reuzenwerk zoo
zoo snel
snel en
engoed
goedop
op 't't dock
de;;:k hadden verricht? Nu, beter
beter
opschieten.
en vlugger dan in oorlogstijd, moesten zij immers kunnen opschieten.
Niets~hinderde hen
henmeer:
meer:geen
geenbommen
bommenvielen,
vielen,geen
geenlevensgevaar
levensgevaar
Niets,hinderde
dreigde.
zenu?
nu?Waarom
Waaromkwamen
kwamenzezeniet?
niet?
dreigde. Waar
Waarwaren
warenze
De
De dagen
dagen werden
werden weken,
weken,de
deweken
wekenwerden
werdenmaanden
maandenen
ennog
nogsteeds
steeds
bruggen, de
de opgeblazen
opgeblazen rails.
rails. Houten
Houten noodnoodlagen daar de ingestorte bruggen,
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bruggen waren inderdaad op sommige
sommige plaatsen
plaatsenaangelegd;
aangelegd;maar
maar van
van
herstelde
wel alsof
alsof het
hetspoorwegspoorwegherstelde spoorwegen
spoorwegen geen
geen schim:
schim: het leek wel
en voor
voor altijd
altijd was
was opgedoekt,
opgedoekt, als
als iets
ietsuit
uit
verkeer
verkeer nu eens voor goed en
het verleden, dat geen
geen reden
reden tot
tot bestaan
bestaan meer
meer had.
had.
Het onkruid schoot onder de ruines op; er
er begonnen
begonnen kleine
kleine boomboompies te groeien
pjes
groeien tusschen
tusschen den
den warboel
warboel van
van spalken
spalken en
en staven;
staven; en
en de
de
verontwaardigde
verontwaardigdemenschen,
menschen,eindelijk
eindelijkbegrijpend
begrijpendhoe
hoezijzijininden
dencinedema
voor den gek
gek werden
werden gehouden,
gehouden, gingen
gingen zelven
zelven aan
aan het
het werk,
werk,
ma voor
namen
naar huis
kon zijn,
zijn, bouwden
bouwden er
er zich
zich
namen mee naar
huis wat hen van dienst kon
primitief een woning, een onderdak
onderdak mee op.
op.
Devoormavoorma..
Zoo geraakte
geraakte de boel langzamerhand
langzamerhand wat opgeruimd. De
lige spoorbaan werd een openbare weg; wie
wie nog
nog een
eenrijwiel
rijwiel had
had fietste
fietste
er
langs om tijd
tijd te
te winnen
winnen en
en op
opde
dehellingen
hellingenvan
vanden.
den·spoordijk
spoordijk
er langs
werden aardappels
aardappels geplant
geplant en
en groenten
groenten gezaaid.
gezaaid.
Toen....
k de
Toen
.... toen
toen er
erweer
weer iets
ietstetevernietigen
vernietigenwas,
was,kwamen
kwameneindelij
eindelijk
de
Zijsloegen
sloegende
dehanden
handenaan
aan 't werk
.... o, ....
pontonniers en pioniers!....
pioniers!....Zij
werk....
langzaam
.... dood en dood
dood langzaam,
langzaam, maar
maar toch nog vlug genoeg om
om
langzaam....
den schralen
menschralen oogst
oogst van
van de
de bedrogen
bedrogen menschen
menschen te vernielen.
vernielen. De menschen grijnsden en vloekten, verzonden
verzonden hen
hen schimpend
schimpend en
enspottend
spottend
s()tns dáár
dáár ook
ook nog
nogwat
watteteverrichten
verrichtenhadden.;
hadden;
naar
naar de
decinema,
cinema, of ze soms
maar
de kerels
kerels hun
hunlanterfantendlanterfantendmaar onverdroten
onverdroten lui en langzaam zetten de
/
werken voort; en eindelij
eindelijk,
jaar of meer, zag men
men een
een
k, na zoowat een jaar
puffende
wrak
van
een
treintje
weer
langs
de
vagelijk
herstelde
spoorpuffende wrak
een treintje weer langs de vagelijk herstelde spoorbaan rijden.
De vernielde bruggen echter, bleven liggen en liggen er nog steeds.
steeds.
Als het
het niet
nietverder
verder meer
meerkan,
kan,
Enkele zijn
zijn reeds
reeds ver:ot
ver':ot en
en verteerd.
verteerd. Als
wordt
houten brug
brug gelegd,
gelegd, als in de
de cinema....
cinema....
wordt er
er dan
dan een nieuwe houten
nu nog
nog den
den opbouw
opbouw van
van een
een
Maar
dat de
de cinema
cinema nu
Maar ik
ik geloof niet, dat
Erzou
zou
brug of den aanleg van een spoorweg zou durven vertoonen....
vertoonen ....Er
wat gefloten worden!
worden!
CYRIEL
BUYSSE.
CYRIEL BUYSSE.

DE ZELFVERMOMMING
ZELFVERMOMMING DES
DES ABSOLU
ABSOLUTEN.
TEN.
Il.
We hebben in ons
ons vorig
vorig opstel
opstel de
de fundamenteele
fundamenteele vijandschap
vijandschaptus-.
tusschen Levensdrang eenerzijds,
eenerûjds, drang naar recht
recht en
enrede
redeanderzijds
anderzijds
uiteengezet en daarbij enkele der
uiteengezet
der middelen
middelen genoemd,
genoemd, van
van welke
welke de
de
Levensdrang
rede in
in den
den
Levensdrang zich
zich bedient,
bedient, om
om den
den drang naar recht en rede
mensch, welke
welke opheffing is en zelfopheffing,
zelfopheffing, te stuiten.
stuiten.
We behandelden
We
behandelden reeds in
in „Prometheus"
"PrometheusH dezelfde
dezelfde twee-spalt
twee-spalt en
en
toonden aan hoe
hoe zij
ûj zich
zich vertoont
vertoontals
als een
eenbeurtelings
beurtelingsoverwegen
overwegenvan
van
een der beide drangen in
in den
den mensch
mensch die
die daardoor
daardoorsoms
soms redelijk
redelij k en
en
soms dogmatisch, dan wel
wel tot-op-zekere-hoogte
tot-op-zekere-hoogte redelij
redelijk,
tot-opk, en tot-opzekere-hoogte dogmatisch is —
- of soms rechtvaardig
reèhtvaardig en soms
soms blindblindzelfzuchtig,
tot-op-zekere-hoogte rechtvaardig,
rechtvaardig, en tot-optot-opzelfzuchtig, dan
dan wel tot-op-zekere-hoogte
zekere-hoogte
blind~zelfzuchtig
verder aan
aan hoe
hoe dezelfdezelfzekere-hoogte blindzelfzuchtig is We toonden
toonden verder
de splitsingen,
splitsingen, welke
welke eiken
eIken mensch
mensch in-zich-zelf
in-zich-zelfverdeelen,
verdeel en, konde
kondenn
worden onderscheiden in de conflicten van perioden tegenover perio-wordenschi ofltenvapridgoeden, en
en van
van menschen
menschen tegen
tegen menschen.
menschen.
In al
al deze
deze gevallen
gevallen hadden
hadden we
we met
met een
een afwisseling te doen - wel
nimmer zoo
zoo scherp
scherp als
als wij
wij het
hetduidelijkheidshalve
duidelijkheidshalvesoms
somsvoorstellen
voorstellen
moesten, maar toch onmiskenbaar
onmiskenbaar —,
-, het
het zal
zal ons
onsnu
nuechter
echterblij
blijken
ken
beide tegenstrevige
tegenstrevige drangen
drangen kunnen
kunnensamenvallen,
samenvallen, in
in één
éénhethetdat de beide
zelfde moment,
mensch
-,m,
m.:l.
w.dat
datop
opbebezelfde
moment,ininéén
éénenendenzelfden
denzelfden
mensch
a, w.
wijzen het Absolute in één
één persoonlijkheid
persoonlijkheid evenzeer
evenzeer wil
wèl tot
tot
paalde wijzen
zelfaanschouwing als
zelfaanschouwing streeft te
te komen.
komen.
zelfaanschouwing
als niet
niet tot zelfaanschouwing
synthese van
vaneen
eengelijktijclig
gelijktijdig en
en evenzeer
evenzeerniet
nieten
enwel
welzichzichWelke is de synthese
ee11
Deze; zich
zich onder
ondereen
eenschijngestalte,
schijngestalte,inineen
zelve willen aanschouwen? Deze:
vermomming aan zichzelf vertoonen. En dit
dit willen
willen we
we heeten:
heeten: zelfzelfvermomming.
de mogelijkheid
mogelijkheid dier
dier zelfverzelfverOm de noodzakelijkheid en daarmee de
momming aan
toonen, moeten
moeten we
we ons
ons rekenschap
rekenschap geven
geven van
van de
de
momming
aan te toonen,
welke de mensch
mensch in
in dit
ditgebeuren-van
gebeuren-vantweespalt
tweespaltvervult
vervult—,
-,
functie, welke
en daarbij in het oog houden dit:
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In een als
...grondslag van
als bestaans
bestaans-grondslag
van alles
alles en
en allen,
allen, als
als zelfbewustzijnszelfbewustzijnsvoorwaarde
conflict zijn de beide tegentegenvoorwaarde van
van het
het Absolute-zelf
Absolute-zelf gedacht conflict
kwe„krachten"
"krachten"willen
willennoemen)
noemen)aan
aanelkaar
elkaargelij
gelijkstrevige drangen
drangen (die
(die we
waardig. Het krachtens
waardig.
krachtens de
de zelfhandhaving
zelfhandhaving des
des Absoluten
Absolutengeprodugeproduceerde Absurde
Absurdeisisder
derrede
redetegenstrever,
tegenstrever,maar
maaraan
aanhaar
haargelij
gelijkwaardig,
kwaardig,
het krachtens
hetzelfde
proces
geproduceerde
Onrecht
is
het
Rechtkrachtens
Rechtkwaardig.
vaardige tegenstrevig,
tegenstrevig,maar
maareraan
eraangelij
gelijkwaardig.
Den naar redelij
steeds voorvoorredelijkheid
kheidstrevenden
strevendenmensch
menschzal
zal het
het wel steeds
eenkomen, dat het redelij ke
ke beter
beter isis dan
dan het
het absurde,
absurde, doch dit is een eenin hem,
hem,telkens
telkenscorrigeert
corrigeerten
enwaarin
waarin hij
hij
zijdigheid,
Rede-zelf in
zijdigheid, die de Rede-zelf
toch, krachtens
krachtens zijn structuur,
structuur, telkens
telkens weer
weer vervalt.
vervalt.
dus die
die fundamenteele
fundamenteele gelijkwegendheid
gelijkwegendhcid van
van het
het ReReHouden we dus
delijke
geven wij
wij er
er ons
ons voorts
voorts rekenrekendelij keen
en het
het Absurde
Absurde in
in het
het oog en geven
schap van, dat menschen in de verwezenlij
verwezenlijking
de (actief(actiefking van
van beide de
passieve) "middelaars"
„middelaars" zijn,
zijn, door
door middel
middel van hun intellect en
en door
door
passieve)
middel van hun zedelij
zedelijkk streven,
dan volgt
volgt daaruit
daaruit dat
dat aan de realisatie
streven, dan
en de instandhouding van het Absurde evenveel intellect en
en evenveel
evenveel
zedelij kkstreven
dus wordt
wordt besteed
besteedals
als aan
aan de
de
streven moet
moet worden besteed en dus
realisatie en de instandhouding
instandhouding van het
ke. M. a,
realisatie
het Redelij
Redelijke.
a. w:
w: „slechte"
"slechte"
en „absurde"
"absurde" zaken
zakenwerden,
werden, worden
worden en
en zullen
zullen steeds
steeds worden
worden gediend
gediend
door "goede"
„goede" en „verstandige"
door
"verstandige" menschen.
menschen.
Het onderscheid dat tusschen „betere"
"betere" en
en „slechtere"
"slechtere" menschen
menschen
valt te maken, berust onmiddellij
onmiddellijkk op
Abop de zelfonderscheiding des Abdusdaartoe
daartoebetrekkelij
betrekkelijk,
d.
i.
relatief.
Het
ligt
in
het
soluten en isis dus
het
k, d. relatief.
meer-of-minder
De „betere"
"betere"mensch
mensch
meer-of-minder overwegen
overwegen van
van het
het Ik-gevoel. De
tot opgaan
opgaan (ondergaanl)
(ondergaant) de „slechtere"
"slechtere"begrijpt
begrijpt die
die
voelt de behoefte
behoefte tot
in hem
hem overweegt
overweegt het
het Ik-gevoel.
Ik-gevoel.De
Deessence
essencevan
van
behoefte zelfs
zelfs niet,
niet, in
elke religie is het
het offer,
offer, in
in hoogste
hoogsteinstantie
instantiede
dezelf-opoffering
zelf-opoffering (zelf(zelfverloochening= zelfontkenning
zelfontkenning als
als tegendeel
tegendeelvan
vanzelfbevestiging!)
zelfbevestiging!)
ziCh vergeet
vergeeten
ep.
het ideaal van elke natie is de dappere die in
in den
den strijd
strijd zich
zich geeft. Buiten
Buiten die onderscheidingen,
onderscheidingen,de
de zelf-onderscheidingen
zelf-onderscheidingendes
des
Absoluten, kan
kan over „het
"het ethische"
ethische"niet
nietgesproken
gesprokenworden.
worden.
In het intellectueele
intellectue~le geldt
geldt derhalve
derhalve hetzelfde
hetzelfdeonderscheid
onderscheid:: in den
den
(intellectueel) „slechtere"
"slechtere"valt
valt de
de belangstelling
belangstellingsamen
samenmet
methet
hetbelang,
belang,
in den intellectueel
intellectueel betere
betere gaat
gaat de belangstelling,
belangstelling,het
hetbelang
belangteteboven,
boven,
problemenuit,
uit,die
diehem
hemofofvan
maar wijsgeerige
wetenschappelij ke) problemen
wijsgeerige (of wetenschappelij
van
geen persoonlij
persoonlijkk nut
hij niet
nietnajaagt
najaagt (althans
(althans niet
niet
nut kunnen zijn of die hij
meent na te jagen)
jagen) om dat
dat nut.
nut. Ook
Ook hier
hier isishet
hetonderscheid
onderscheidontleend
ontleend
aan de fundamenteele zelfonderscheiding
zelfonderscheiding des
des Absoluten,
Absoluten,aan
aan de
defunfun-
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damenteele
twee-spalt 11)) gelijk
gelijk we
wedat
datherhaaldelijk
herhaaldelijk hebben
hebben uiteenuiteendamenteele twee-spalt
gezet.
dat te maken
"betere" en
en „slech"slechHet onderscheid
onderscheid dat
maken valt tusschen „betere"
tt zaken
weer wortelen in hethettere
tere"
zaken moet
moet dus,
dus, wil het redelijk zijn, ook weer
zelfde beginsel der
der zelfonderscheiding.
zelfonderscheiding. Streven
Streven naar
naar recht
recht (als
(als egaliegali"betere",
satie-drang aangetoond)
aangetoond) is,
is, krachtens
satie-drang
krachtens dien grondslag
grondslag het „betere",
streven
naar macht
macht (als
(als distinctie-drang,
distinctie-drang,levensdrang
levensdrangaangetoond)
aangetoond)
streven naar
„slechtere", doch
daartegenover het "slechtere",
doch beide,
beide, we
we kunnen
kunnenhet
hetniet
nietgenoeg
genoeg
zeggen, boven
boven die
die onderscheiding
onderscheidinguit,
uit,als
alsprojecties
projectiesvan
vantegenstrevige,
tegenstrevige,
gelij kwegende kt'achten,
krachten, gelijkwaardig en dus
hunrealisatie,
realisatie,
maar gelijkwegende
dus tot
tot hun
van wat
een gelijk
gelijk deel vereischend
vereischend van
wat we in
in nienschen
menschen „het
"het betere"
betere"
noemen: het vermogen (zedelijk
(zedelijk en
en inte.
intèllectueel)
een zaak,
zaak, welke
welke
llectueel) om een
ook, te dienen,
dienen, zich
zichdaaraan
daaraan te
te geven,
geven, daarin
daarin op
op te
te gaan.
gaan.
Kennis en oordeel
oordeel zijn,
zijn, naar
naar we
we in
in ons
onseerste
eersteartikel
artikelaantoonden,
aantoonden,
onderscheids, het
het wezen
wezen van
van
kennis des onderscheids en oordeel des onderscheids,
de intelligentie
intelligentie is
is het
hetonderscheiden
onderscheiden (---(= het
het opheffen)
opheffen) daar
daar door
door
zelfondermiddel van de menschelij
menschelij ke
ke intelligentie
intelligentie het Absolute tot zelfonderscheiding (zelfopheffing)
(zelfopheffing) komt.
komt.
Zal dus deze menschelijke
Absurde kunnen
kunnen dienen,
dienen,
menschelij ke intelligentie
intelligentie het Absurde
dan
zal
het
Absurde
den
schijn
moeten
hebben
van
het
Redelijke.
dan
Absurde den schijn moeten hebben van het Redelijke.
menschen zich geven
geven aan
aan een zaak, welks grondgrondWanneer "betere"
„betere" tnenschen
slag
oogmer k isis het
hetverkrijgen
ver krijgen van
vanmacht
macht(nationale,
(nationale, politieke,
politieke,
slag en oogmerk
c1ericale)
dan grijpt
grijpt er
er derhalve
derhalve dit
ditplaats,
plaats,dat
datze
zeopgaan
opgaan(ondergaan)
(ondergaan)
clericale) dan
in hun eigen
eigen zelfbehoud,
zelfbehoud, dat
dat ze
ze den
dentegenstrever
tegenstrever van
van hun
hunIk-gevoel
Ik-gevoel
in dienst stellen van
van dat
dat Ik-gevoel,
Ik-gevoel, d.
d. i. veroordeelen
veroordeelen om zijn eigen
eigen
vijand
Dit isisweer
weeralleen
alleenmogelij
mogelijk,
k, wanneer
wanneer de
de MachtsMachtsvijand te
te dienen. Dit
zaak die ze dienen den schijn heeft van een Rechts-zaak. Hun
Hun zaak
zaak is
is
dan schijn-heilig, maar
maar zij zelf
zelf kunnen
kunnen daarom
daarom wei
wel heilig zijn. Met al
hun vermogen tot zelfopheffing dienen
dienen ze
ze de
dezaak
zaak van
van hun
hun zelfhandzelfhandhaving.
Aldus voorziet de zelfvermomming des Absoluten,
Absoluten, die
die het
hetAbsurde
Absurde
den schijn van het Redelijke geeft
geeft en
en het
het Onrecht
Onrecht den
den schijn
schijn van
van het
het
Recht in deze
deze fundamenteele
fundamentee1e noodwendigheid,
noodwendigheid, dat
dat in
indienst
dienstvan
vanhet
het
Absurde evenveel intelligentie
intelligentie zal
zal worden
worden besteed
besteedals
als in
in dienst
dienst van
van het
het
Redelij ke en
en in
in dienst van het Onrecht,
Onrecht, zelfbevestiging,
zelf bevestiging, evenveel
evenveel deugd
(zelfverloochening)
Recht, krachtens
krachtens beider
beider
(zelfverloochening)als
alsin
in dienst
dienst van
van het Recht,
gel ijkwaardigheid.
kwaardigheid.
fundamenteele
fundamenteele gelij
1)
Mendenke
denke aan
aan het verband
en spouwenl
spouwenl
1 ) Men
verbandvan
vannspalt"
„spalt" met
met splitsen, splijten en
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In de „zelfverm,omming"
"zelfvermomming" zoekt
het Absolute
Absolute zich
zich gezoekt en ontvliedt het
in schijngestalten
schijngestalten (spotvormen)
(spotvormen)aan
aan
lijktijdig. Waar
Waar het Absolute zich in
zichzelf vertoont, daar wordt de drang naar
naar opgaan
beopgaan (in zich zelf) bevredigd, zonder
zonder het
het aan
aan het ware
vredigd,
war$! opgaan
opgaan onverbrekelijk
onverbrekelijk verbonden
verbonden
ondergaan, wordt dus als
ond~rgaan,
als het
het ware
ware onschadelijk
gemaakt, losgelaten
onschadelijk gemaakt,
en tegengehouden
tegengehouden gelijktijdig.
gelijktijdig.
Waar
ndeugd" besteedt
besteedt aan
aan wat
wat bijdraagt
bijdraagt tot
tot zijn
zijn
Waar de
de mensch zijn „deugd"
eigen glorie en levensbehoud,
levensbehi)ud,daar
daar wordt
wordtde
dedrang
drangnaar
naar zelfopoffering
zelfopoffering
bevredigd, zonder de aan
aan de
de ware
wàre zelfopoffering
zelfopoffering onverbrekelijk
onverbrekelijk ververweer: onschadelijk
onschadelijk gemaakt,
gemaakt.
bonden zelfvernietiging, d. i.i. weer:
Waar
(de distinctie
distinctiedie
die
Waar de
de mensch
mensch zijn intelligentie aan het absurde (de
niet opgeheven
niet
opgeheven wordt, d.
d. i. zijn
levensbehoud!) besteedt, alsof
alsof het
het
zijn levensbehoud!)
(het relatieve, ophefbare) redelijke
redelijke ware,
ware, daar
daar wordt
wordt de
de drang
drang der
der inintelligentie bevredigd, zonder de
de aan
aan het
het ware
ware wijsgeerige
wijsgeerige denken ononafscheidelij k verbonden
afscheidelijk
zelfopheffing, daar
daar wordt
wordt de
de intelligentie
intelligentie
verbonden zelfopheffing,
beziggehouden
van haar
haar oogmerk
oogmerk vervreemd:
vervreemd: onschadelijk
onschadelijk gegebeziggehouden en van
maakt. In de
de zelfvermomrning
zelfvermomming des Absoluten ligt
ligt derhalve
derhalve de
de synsynmaakt.
these van zelfopheffing en zelfhandhaving,
zelfhandhaving, voor
gevoor den menseh:
mensch: de gelijktijdige
zelfverloocheningsdrang en zelfbehoudszelfbehoudslijktijdige bevrediging van zelfverloocheningsdrang
drang in één
één en hetzelfde
hetzelfde gebaar.
gebaar.
En hier
hier
Ze is
is fundamenteel,
fundamenteel, noodwendig,
noodwendig, dus altijd
altijd en
en overal.
overal. En
blijkt de algemeene beteekenis en
en de
de volle
vollenoodwendigheid
noodwendigheidvan
vandat
dat
onvermogen om te
te onderscheiden,
onderscheiden, te
tevergelij
vergelij ken, te critiseeren
critiseeren en
en te
te
synthetiseeren, en
en van
van den
den afkeer
afkeer tegen
tegen het
het wijsgeerig
wijsgeerigdenken
denken 't welk
we in
in,ons
ons vorig
vorig hoofdstuk
hoofdstuk ten
ten opzichte
opzichtevan
vanhet
hettaalgebruik
taalgebruik hebben
hebben
aangetoond,
welke daarom
daarom toch volvolaangetoond, en dat in sommige individuen, welke
zijn, zoo
zoo ongelooflijk
ongelooflijk ver
ver kan
"dom" of
of „onbruikbaar"
"onbruikbaar" zijn,
kan
strekt niet „dom"
gaan. Wel moet
moet het
het ver
ver gaan,
gaan, die
dieafkeer,
afkeer,dat
datonvermogen,
onvermogen,daar
daaraltijd
altijd
maar weer
hun energie
energie moeten
moeten
maar
weer schrandere
schrandere menschen
menschen de volheid van hun
zinledige) en
en brave
brave menschen
menschen de
de
geven aan het absurde (zinlooze en zinledige)
ze het
het Absurde
Absurde (in
(in
warmte van
van hun hart aan
aan het onrecht, niet omdat ze
het Onrecht
Onrecht (in
(in zijn
zijnongerechtigheid)
ongerechtigheid)als
alsgrondgrondzijn Absurditeit) en het
ze niet
nietbegrijpen
begrijpen
bestaans hebben
hebben onderkend,
onderkend, maar
maar omdat
omdat ze
slagen des bestaans
en niet
zedoen
doenen
en
nietonderscheiden
onderscheiden mogen,
mogen,zoodat
zoodattegenover
tegenoveralles
alleswat
watze
beoefenen het
het redeloos
redeloos gevoel
gevoel van
vanvanzelfsprekendheid
vanzelfsprekendheid hun
huneenig
eenig
beoefenen
richtsnoer is.
Leugen en
en misleiding,
misleiding, zelfverblinding
zelfverblinding en
en zelfbegoocheling
zelfbegoocheling met
met
Leugen
kunnen noemen:
noemen: onstoffelijk
onstoffelijkgezichtsbedrog,
gezichtsbedrog, heirlegers
heirlegers
alles, wat we kunnen
waarin de mensch,
mensch, meenend
meenend rede
redeen
en
spotvormen en ,schijngestalten,
schijngestalten, waarin
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recht te eeren, zijn Ik
Ik dient
dient en
en zijn
zijn Ik
Ikbehoudt
behoudt—
- ininstelligheid
stelligheid van
van
allen
zekerheden van
van de
de wetenschap
wetenschap en
enin
inde
dezekerheden
zekerheden
alien aard, in de zekerheden
van het geloof!
geloof! -— het blij
blij kt alles als resultaat der
derZelfverrnorntning,
Ze1fvermomming,
die de synthese van het tegenstrijdige
tegenstrijdige is.
is.
Van enkele
enkele dier schijngestalten willen we trachten het
kaakhet wax
waree karakVan
webeschouwen
beschouwenals
als
ter bloot te leggen, daarbij
daarbij uitgaande
uitgaandevan
vanééne,
ééne,die
diewe
- , we hopen
hopen aan
aan te
te toonen
toonen waarom.
waarom.
fundamenteel —,

Reeds het onontwikkeld Eenheids-begrip erkent
"DeEenheid"
Eenheid"als
als
Reeds
erkent „De
Vel~—,
-,waarin
waarinalalhet
hetVele
Vele
de gedachte of beleden
beleden synthese
synthese van
van het
hetVele
begrepen is, in den
- ,zoodat
zoodatdan
danook
ookpas
pas
den dubbelen
dubbelenzin
zinvan
vanhet
hetwoord
woord
Ve1e zin aan de Eenheids-gedachEenheids-gedachhet waarachtig in-begrijpen
van het
het Vele
in-begrijpen van
in den
den aanblik
aanblikvan
vanhet
het
te geeft. De aanblik van de Eenheid
Eenheid is derhalve
derhalve in
Vele, ten opzichte van elkaar in tweespalt
tweespalt verkeerend.
verkeerend.Het
Hetinineeuwige,
eeuwige,
nimmer aflatende tweespait
tweespalt verkeerende,
verkeerende, het
hetin-zich-zelf
in-zich-zelfeindeloos
eindeloos
verdeelde is
"De Eenheid",
Eenheid",welke
welkezich
zich
verdeelde
is de
de eenige
eenige „afspiegeling"
"afspiegeling" van
van „De
waarnemen laat.
Dit
lijkt eenvoudig
eenvoudig genoeg
genoeg en, zoo iemand, dan
dan heeft
heeft Hegel
Hegeldit
geDit lijkt
dit gezijn pantheisme,
pantheïsme,
weten in tegenstelling met Spinoza,
Spinoza, die
die ondanks
ondanks alal zijn
de
oude anthropomorphe
anthropomorphe gedachte
gedachte aan
"Majesteit" niet
niet van
van zijn
zijn
de oude
aan „Majesteit"
doch zoo
zoo iemand, dan
dan heeft
heeft ook
ook Hegel
Hegel
godsbegrip losmaken kon
kon 1) doch
het weer vergeten, toen hij den (idealen)
(idealen) Staat heette de uitdrukking
uitdrukking
göt1iche Idee,
Idee, wie
wie sie auf Erden
Erden vorhanden
vorhanden ist."
ist."Het
Hetop
opdeze
deze
van "die
„die gatliche
wijze verheerlijken
van
dede
Staats-eenheid
- resui
resulwijze
verheerlij kenenenvergoddelijken
vergoddelij ken
van
Staats-eenheid
taat van de eenswillendheid
eenswillendheiden
eneensgezindheid,
eensgezindheid,het
hetopgaan(ondergaan)
opgaan(ondergaan)
wede
deovereenkornstige
overeenkomstigeverheerlij
verheerlijking
der individuen
individuen —
- is,
is,wanneer
wanneerwe
king
en vergoddelij king
en kerkelij
ker kelij he
ke eenheid
eenheid erbij
erbij bebeking van
van partij-eenheid
partij-eenheid en
we die
die in
in liegels
Hegelsgeval
gevalbehoeven
behoeven
schouwen, te zeer algemeen, dan
dan dat
dat we
Pruisen van
van het
het begin
begin der
der I9de
Igde
toe te schrijven aan zijn positie in het Pruisen
ook volstrekt
volstrekt niet
niet noodig:
noodig: het
hetkan
kanworden
wordenaangetoond
aangetoond
eeuw. Het is ook
"inblazing van
van den
den Levenswil".
LevenswWt.
als een fundamenteele „inblazing
in
Tegenover de genoemde
genoemde vergoddelij
vergoddelijking
Tegenover
king schreven
schreven we
we reeds in
„Prometheus":
"Prometheus": „De
"Deuitdrukking
uitdrukkingvan
vande
deEenheid
Eenheidisishet
hetín-zich-zelf
in-zich~zelf
verdeelde, het tegen-zich-zelf
tegen-zich-zelf gekeerde, de
de eeuwige
eeuwige beweging
beweging van
van
verdeelde,
contrast-aanschouwing en contrast-verevening
contrast-verevening en
en de
dezoogeheeten
zoogeheeten
contrast-aanschouwing
Kerk isis niets
niets dan
dandaarvan
daarvande
deschijngestalte
schijngestalte en
en
Eenheid van Staat en Kerk
tegendeel:'
het tegendeel."
) We herinneren
herinnerenaan
aanwat
wat Darwin, blij kens het citaat in ons vorig hoofdstuk,
hoofdstuk, van

1I)

zichzelf
~ich%elf omtrent
omtrent het inwerken
inwerken van
van oude inprentingen getuigt!
getuigt!
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We hebben over dit misverstand
misverstand in „Prometheus"
"Prometheus"onze
onzeverbazing
verbazing
naarmate we,
we, in
in den
den loop
loop van
vanons
onsbetoog,
betoog,zich
zich
uitgesproken. Doch naarmate
binnen en
en uit
uit dien
dieneenen
eenenspotvorm
spotvormsteeds
steedsnieuwe
nieuwezagen
zagenontwi
ontmkkelen,
binnen
kkelen,
en meer
meer die
die spotvorm-vorming
spotvorm-vorming als
als noodwendig,
noodwendig,
begrepen we meer en
totdat
totdat we
we er ten
ten slotte
slotte in
in herkenden
herkendende
debijzondere
bijzonderewijze
wijzevan
vanZelfweerZelfweerZelfvermomming noemen
noemen en
en die
die optreedt
optreedtdaar
daar
streving, welke wij nu Zelfvermommmg
waar de Levenswil
zich keert tegen het
Levenswilzich
het onderscheidende
onderscheidende(opheffende)
(opheffende)
indie
die
noopt, haar
haar eigen
eigen vijandin
vijandin te
te dienen
dienenen
entegelijk
tegelijkin
intellect en dit noopt,
misleiding, bevrediging te vinden.
vinden.
misleiding,
Aan al die spotvormen
spotvormen ligt die
die der
der Eenvormigheid
Eenvormigheid (van
(van staat
staat of
of
Aan
Eenheid ten
ten grondslag
grondslag en
en om
om dit
ditaan
aantete
Kerk) zich vertoonend als Eenheid
toonen, willen
willen we eerst
eerst enkele
enkele essentieele
essentieele trekken,
trekken,voorzoover
voorzoovertot
totons
ons
verschillendemaatschappij-beschouwingen
maatschappij-beschouwingen
oogmerk
dienstig, ininverschillende
oogmerk dienstig,
blootleggen.
We herkennen
herkennen dan
dan algemeen
algemeen deze
deze dogma's:
dogma's:
Ie. De
Demenschen-gemeenschap
menschen-gemeenschap isis ontstaan
ontstaanna
naen
enuit
uiteen
eenzonder
zonderbebele.
wijsvoering (als
(als „vanzelfsprekend"!)
"vanzelfsprekend"!) aangenomen
aangenomen ordeloozen
ordeloozen toetoewijsvoering
He~
stand, die dan Natuurlijke
Natuurlijke Staat
Staat(of
(oftoestand)
toestand) wordt
wordtgeheeten.
geheeten.Het
stichten van
stichten
vaneen
eengemeenschap
gemeenschap(in
(inwelken
welkenvorm
vormook)
ook)isisinindie
diegedach:gedachtegang een daad van inzicht
inzicht en
en hooger
hoogerbesef.
besef.
2e.
In de
deinrichting
inrichtingder
dergemeenschappen
gemeenschappenisiseen
eengeleidelij
geleidelijke
ont2e. In
ke ontwikkeling
zoodat men dan
dan ook
ook van
van
wikkeling (verbeterillg)
(verbetering) waar
waar tete nemen,
nemen, zoodat
„lagere" en
kt en
"lagere"
en „hoogere"
"hoogere"staatsvormen
stflatsvormen spree
spreekt
en deze
deze hangt
hangtsamen
samen
met de hoogere ontwikkeling
Naarmate het
het individu
individu
ontwikkeling van het individu. Naarmate
en zedelijk
zedelijk beter
beter wordt, zal
zal het
het staats-leven
staats-leven
daartegenover geestelij
geestelijkk en
ook een hooger trap
trap van
van volmaking
volmaking bereiken.
bereiken.
De onderlinge
onderlinge samenhang
samenhang dezer
duidelijk. Waar
Waar het
het
dezer dogma's is duidelijk.
stichten van
van gemeenschappen
gemeenschappen als een op
op hooger
hooger inzicht
inzicht gebaseerde,
gebaseerde,
ter wille van alien
allen ondernomen
ondernomenhandeling
handelingwordt
wordtgedacht,
gedacht,daar
daarisisde
degegestadige
volmaking·
van
het
gemeenschapsleven
de
voorwaarde
van
stadige volmaking
het gemeenschapsleven de voorwaarde van
verderen geestelij
geestelijken
omgekeerd, elke
elkegeestelij
geestelijke
winst
ken groei
groei en
en zal omgekeerd,
ke winst
bijdragen
verbetering van
van het
hetgemeenschapsleven.
gemeenschapsleven. Met het
het
bijdragen tot verbetering
machtwoord
(dat, als
als alle
alle machtwoorden,
machtwoorden, veel
veel lijkt
lijkt
machtwoord "wisselwerking"
„wisselwerking" (dat,
beteekent) pleegt
pleegt men
men het
het
doch zonder nadere uiteenzetting 1)
1 ) niets beteekent)
in deze
deze voorstellingswijze
voorstellingswijze te dekken.
dekken.
troebele en verwarde in
Men kan zeggen dat in deze opvattingen de uitersten
uitersten der
der rnenschen
menschen
het vergoddelij
vergoddelijken
huidigen Staat,
Staat,
-— de conservatief
conservatief in het
ken van
van den huidigen
I)
uit-één-~etten een (onder)scheiding
(onder)scheiding uitdrukt.
dat ook uit-één-Zetten
1 ) Men merke op dat
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waaraan niet mag worden geraakt, het
het liefhebben
liefhebben en
en verdedigen
verdedigenwaarwaarvan de hoogste deugd zou zijn, de Utopist
in het
het vergoddelij
vergodde1i.jkm
kenvan
vaneen
een
Utopist in
Toekomststaat,
niet inag
mag worden
wordengetornd
getornd—
- elkander
elkanderontontToekomststaat, waaraan niet
moeten en dat de uitersten der
er van
van
moeten
der Ode
tijdenn elkaar ontmoeten, daar er
Plato af tot op
op Wilhelm
Wilhelm \Vundt
Wundt eigenlijk
eigenlijk niets
niets veranderd
veranderd is!
is!
. Slechts over de drijfveeren,
drijfveeren, die de menschen tot samenwonen brachbrachten, loopen de meeningen uiteen, doch
doch dit
dit isis voor
voor ons
ons oogmerk
oogmerk van
van
geen belang.
In Plato's
Plato's „Protagoras"
"Protagoras" dan
dan heet
heet het
het dat
dat de
demenschen,
menschen, door
door
Epimetheus'
onverstandweerloos
weerloos gebleven
gebleven tegenover
tegenover de
de dieren,
dieren,zich
zich
Epimetheus' onverstand
met eikaar
elkaar vereenigden
vereenigden om
behoeden.
om aldus
aldus zich voor uitroeiing te behoeden.
Tot elkaar
elkaar gekomen,
gekomen, beleedigden
beleedigden zij
kunst des
des
zij elkaar,
elkaar, omdat ze de kunst
samenlevens (Schleiermacher, aan wiens vertaling deze
c!~ze weergave
'weergave ontont1), zegt:
zegt: bargerliche,
bürgerliche Kunst) nog niet
niet verstonen,
verston",en,zoodat
zoodatze
leend is 1),
'ze
zich opnieuw verstrooiden en weer
weer dezelfde gevaren
gevaren 1.,:pen,
l.L,~p~nt totdat
totdat
ze
Zeus,
bedacht, Hermes
Hermes tot
tot hen
hen afzendt,
afzendt, om
om ze
Zeus, voor
voor hun ondergang beducht,
„Scham und
—„
;,Scham
und Recht"
Recht"teteleeren.
leeren.Reeds
ReedsHomerus
Homerus'
-.wat-cit
wordt er
er in
indit
dit
verband bijgevoegd
bijgevoegd- beschouwt
verband
beschouwt„het
"hetontzag
ontzagvoor
voorgoddelijke
goddelijke en
en
menschelijke
het recht
recht en
enhet
hetrechtsbewustzijn
rechtsbevvustzijnals
als
menschelij ke wetten"
wetten" benevens het
onontbeerlijke
grondslagenvoor
voorhet
hetgeemeenschapsleven
gemeenschapsleven en het
het zedezedeonontbeerlijke grondslagen
lijk leven.in
leven in ,het
:het algemeen.
Met een eigenlijke beschouwing
beschouwing omtrent het
het ontstaan
ontstaan der
dersamensamenhier natuurlij k niet
-, we wijzen er
er slechts
slechts
leving hebben we hier
niet te doen —,
op dat het
het voorafgaan
voorafgaan van een zekeren „natuuriijken
"natuurlijken staat"
staat"ook
ookhier
hier
„vanzelfsprekend" wordt
"vanzelfsprekend"
wordt geacht,
geacht, dat
dat „Scham
"Scham und Recite
Recht" de
de grondgrondslagen heeten van het
het gemeenschapsleven
gemeenschapslevenen
endat
datzedelijk
zedelijk1even
leven en
en gegemeenschapsleven
vereenzelvigd
een
zienswijze,die
die volvolmeenschapSleven worden veree
. nzelvigd-een
zienswijze,
komen
komen in overeenstemming
overeenstemming isis met
met Plato's
Plato's "Staat".
„Staat".
uitgaan van
van Paradijs-leven
Paradijs-levenen
en Zonde• Staats-beschouwingen,
Staats-beschouwingèn, welke uitgaan
val kunnen
kunnen we
we voor het oogenblik
oogenblik onbesproken
nuitg, ,n
onbesproken laten.
laten. Dit ,,uitg
van de Schrift"
Schrift" (we
(we herinneren
herinneren aan
aan Bo3seet's
B03suet's „Politique
nPoEtiquetirée
tiréeck.
de lala
Sainte-Ecritul'e
tot Hobbes,
Hobbes, die
die daarom
daarom dan
dan ook
ook wel
wel „de
"de
Sainte-Ecriture tt)
") duurde tot
vader van de moderne
moderne filosofie"
filosofie" wordt
wordt geheeten.
geheeten. Algemzen
Algemeen was
was tot
tot
m~nschen el
el kander
kander
dan ook aanvaard
de stelling van Aristoteles, dat de menschen
aanvaardde
ze „gezellige
"gezdlig-e (gezetschap-zockende)
(gezelschap-zoekende) dieren"
dieren"
hebben gezOcht,
gezocht, omdat ze
,zijn,
In zijn
zijnzienswijze
zienswijze is de
de Natuurlijke
Natuurlijke
doch Hobbes
Hobbes ontkent dit. In
zijn, doch
Staat
een van
van vijandschap
vijandschap „van
"vau alien
allen tegen
tegenalien,
allen, zoodat
:;oodatde
de
Staat er een
1)
Pagina 27
27 e. V.
1 ) Pagina
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menschen, tot
tot onderlinge
onderlinge beveiliging,
beveiliging, rich
zich tezamen
tezamen voegden,
voegden, contraccontracten maakten
maakten en
en een
een koning
koning kozen.
kozen. 1)
Hegel,
Encyklopaedie, bij
bij ziin,,,definities
zijn, ..definities omtrent
omtrent zede,
zede,
Hegel, in
in zijn Encyklopaedie,
recht en
recht
en staat
staat 2), citeert
citeert en
enonderschrijft
onderschrijftHobbes'
Hobbes'opvatting,
opvatting,aan.aanvaardt als „vanzelfsprekend"
"vanzelfsprekend" den
den Natuurtoestand
Natuurtoestandals
alsaan
aande
deStaatsStaatsvorming voorafgegaan
voorafgegaanen
en zegt
zegt daarover
daarover "Das
„Das Recht
Recht der Natur
vorming
Natur ist
ist
das Geltendmachen
Geltendmachen der
der Gewalt
Gewalt
darum das
das Dasein
Dasein der.
der Stdrke
Stär ke und das
Unund ein Naturzustand ein
ein Zustand
Zustand der
der Gewalttdtigkeit
Gewalttätigkeit und das
das Unrechts
von welchem
welchem nichts
nichtsWahrerers
gesagtwerden
werdenkann,
kann,als
alsdass
dassaus
aus
rechts von
Wahrerers gesagt
uihm herauszugehen ist. Die Geselschaft ist hingegen vielmehr der zzuin welchem
welchem allein das Recht seine
hat; was
was zu
zubebestand, in
seine Wirklichkeit hat;
schreinken
schränken und aufzuopfern
a ufzuopfernist,
ist,ististeben
ebendie
dieWillkCzr
Willkür und
undGewalttdtigGewalttätigurz ustandes (cursiveering van ons).
ons).
keit des Nat
Naturzustandes
Ook in de volgende paragrafen wordt „De
"De Staat"
Staat"opgevat
opgevatals
als een
een
Eenheid, als een „Vieleinigkeit
"Vieleinigkeit entgegengesetzter
entgegengesetzter Interessen"!
Interessen"! 3)
a en
samenhangend is de
de opvatting omtrent den Monarch
logisch daarmee samenhangend
Monarch
-— de opvatting van Hobbes —
- als de uitdrukking
uitdrukking van
van die
die Eenheid
Eenheid
„die in Einer Person vorhdndene
Subjectiviat des
"die
vorhändene Subjectivität
des abstracten,
abstracten, letzten Entscheidens."
Entscheidens:' ')
4
In deze terecht
terecht geheeten
geheeten anti-individualistische
anti-individualistische Staatsopvattingen
Staatsopvattingen
was Schelling
Hege1 voorgegaan.
voorgegaan. Reeds
zich „Der
"Der
Schelling reeds
reeds Hegel
Reeds hij
hij dacht zich
Volkommene
Staat, dessen idee
Idee erreicht
erreicht ist,
ist, sobald
sobalddas
dasBesondere
Besondere
Volkommene Staat,
was notwendig
notwendig zugleich
zugleich frei
frei
und das
das Algerneine
Algemeine absolut
absolut eins,
eins, alles
alles was
und alles
alles frei Geschehende
Geschehende zugleich
zugleich notwendig
notwendig 1st."
ist."5)
5) Maar ook de
. dezen geest
subgeest zoo
zoo zeer
zeer tegenovergestelde
tegenovergesteldeFichte,
Fichte,de
deman
man van
van het subStaat een
eenbegeerenswaarbegeerenswaarjectiéve Idealisme,
jectieve
Idealisme, ziet in den volmaakten Staat
"liefde tot
tot de
de landgenooten"
landgenooten"
dig en bereikbaar ideaal en beschouwt de „liefde
als den aanvangsvorm
aanvangsvorm van
van een
eenalgemeene
algemeene rnenschenliefde.
menschenliefde. 6)
)

)

I)
We herinneren
dat Hobbes
Hobbesklaarklaarherinneren hier
hier aan
aan wat
watwe
wezeiden
zeideninin"Prometheus"
„Prometheus":: dat
1)We
blijkelijk
politiek geschrift
geschrift "Leviathan"
die vijandschap
vijandschapzoo
zoo scherp
scherpstelde
stelde
blij kelijk in
in zijn politiek
„Leviathan" die
om tot de
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
van het
het Absolutisme
Absolutisme te
te kunnen
kunnenkomen.
komen.
3)
Pag. 998
gg8 § 536
terug.
2)Pag.
536 enz. We komen hierop terug.
3)
Bolland op
op pagina
pagina 1019.
IOIg.
3) Noot van Bolland
4)
pag. Io26.
1026.
4)pag.
5)
bereikt dit ideale resultaat veel eenvoudiger,
met zijn
zijn contractucontractueenvoudiger, n.l. met
5) Hobbes bereikt
eele wils-overdracht, waardoor de man die ter dood
dood veroordeeld
veroordeeld is,
is, zich nooit
nooit kan
kan
beklagen omdat hij....
hij .... zichzelf
zichzelf ter
ter dood
dood veroordeeld
veroordeeld heeft!
heeft!
6)
Wij hebben
oorlog algemeen-verkondigde
algemeen-verkondigdezienszienshebben deze
deze bij
bijhet
het begin
begin van den oorlog
6)Wij
wijze
opvatting dat
dat de
de Staat
Staat
wijze elders
elders besproken. Zij volgt onweerhoudbaar uit de opvatting
de uitdrukking
uitdrukking is
is van
van "Die
göttliche Idee...."
Idee...." enz.
„Die g6ttliche

z
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Hobbes' theorie
theorie van
van een
eenoorspronkelijk
oorspronkelijkcontract
contractbeantwoordde
beantwoordde
2;oo2;eer
algemeen gevoel
gevoel van „vanzelfsprekendheid"
"vanzelfsprekendheid"tegentegenzoozeer aan het algemeen
van den „Natuurlij
ken Staat"
Staat" dat
over het voorafbestaan
voorafbestaan van
"Natuurlijken
dat het
hetgereegereedeiijk kon worden en
en is
is overgenomen:
overgenomen: Rousseau's
Rousseau's poëtische ontboezemingen
Contrat
zemingen over
over den
den Mensch
Menschin
inde
deNatuur
Natuur monden
monden uit
uit in zijn Contrat
Socia!.
"Prometheus" zeiden:
zeiden: het
hetwil
wilons
onstoeschijnen
toeschijnen
Social. Gelijk
Gelijk we
we in „Prometheus"
dat Rousseau's
Rousseau's geloof
geloof in de natuurlijke
natuurlijke goedheid
goedheid van
van den
denmensch
menschniet
niet
zooz;eer
onzoozeer uitgangspunt
uitgangspunt dan
dan wel
wel conclusie
conclusiewas.
was. De
De theorie
theorie van
van de onderlinge vijandschap in den
den vrijen
vrijen staat
staat moest
moest Hobbes
Hobbesdienen
dienenom
omden
den
mensch in het Absolutisme
Absolutisme te kunnen
kunnen binden
binden(weshalve
(weshalve Hegel
Hegel haar
haar
ten gunste van zijn Staats-absolutisme
Staats-absolutisme aanwendt)
daarnu
nuRousRousaanwendt) --- daar
seau, drager
drager van
van den
den geest
geest zijns tijds naar
naarindividueele
individueele vrijheid dorstte,
dorstte,
moest hij wei
wel die vrijheid als
als mogelijk,
mogelijk, door
dQor onze
on2;e natuurlijke
natuurlijke goedgoedheid en onderlinge
onderlinge welwillendheid,
welwillendheid, voorstellen! Het valt
valt moeilijk
mceilij k te
te
gelooven dat
dat de
de man, die
gelooven
die zeide:
zeide: „de
"deeenige
eenige waarborg
waarborg om
om niet
nietnaar
naar
iemands dood
dood te
te verlangen
verlangen ligt
ligt hierin,
hierin,dat
datwe
wegeen
geenbelang
belanghebben
hebbenbij
bij
de erfenis"
erfenis" er inderdaad
inderdaad zul
zulkk een kinderlij
kinderlij k geloof in
in de
de menschelij
menschelijke
ke
goedheid
goedheid op nahield, als
als men hem toeschrijft. Dit
Dit terloops.
terloops.
Beschouwen we naast
naast deze
deze dichterlij
dichterlijkk- ofofwijsgeerig-speculatieve
wijsgeerig-speculatieve
zienswijzen
positivisme en zijn
zijn geestverwanten,
geestverwanten, dan
dantreft
treft
zienswijzen die van het positivisme
men geen
geen wezenlijk
wezenlijk onderscheid
onderscheid aan.
aan. Ook
Ook hier
hiereen
eenalgemeen
algemeen ververgoddelijken
Staat, en
eneen
een(als
(alsvanzelfsprevanzelfspregoddelijken en verheerlijken van den Staat,
kend)
een voorafgeganen
voorafgeganen „Natuurlij
"Natuurlijken
Toestand".
kend) aannemen van een
ken Toestand".
Voor Auguste Comte is de verbetering
en de
de volmaking
volmaking van het
het gegeverbetering en
meenschapsleven
voor geestelij
geestelijken
meenschapsleven zoozeer
zoozeer de
de grondvoorwaarde
grondvoorwaarde voor
ken en
en
zedelijken
als vanzelfsprekend,
vanzelfsprekend, de
de „anar"anarzedelijken vooruitgang
vooruitgang dat
dat hij, bijna als
c1-.ie
2;ijn tijdgenooten
tijdgencoten toeschrijft aan de „anar"anarchie intellectuelle" onder zijn
chie sociale," -— of ook wel omgekeerd,
behulp van
van het
het machtmachtomgekeerd, met behulp
woord
"wisselwerking". Sociale
Sociale eendracht en
en intellectueele
intellectueele eeneenwoord „wisselwerking".
dracht (i.
(i. c.
c. de
de onderwerping
onderwerping van
van den
den gerneenen
gemeenen man
man aan
aan de uitsprauitspraken
geleerde) zullen
reëlle et duduken van
van den
den geleerde)
zullen tezamen
tezamen nunc
„tine harmonie reëlle
rablet>
brengen.
rable" brengen.
Zijn geestverwant Herbert
Spencer, ofschoon
ofschoon op
op het
het punt
puntder
dervariavariaHerbert Spencer,
biliteit van
menschelijke natuur met
met hem
hem van
vanrneening
meeningverschilverschilvan de
de rnenschelijke
lend 1) volgt hem
hem in zijn Sociale
Sociale opvattingen gcheel
geheel en al.
al. In „The
"The
study of
of Sociologie"
Sociologie" 2) schildert
schildert hij
hij een
een soort
soort (gematigd en volstrekt
volstrekt

niet duideI)
gelooft alleen
alleen in
in"„uiterst
ui~rstlangzam.e
lang2;ame veranderingen."
duideHet is niet
veranderingen." Het
Spencer gelooft
1) Spencer
lijk
geloof berust.
lij k waarop dit geloof
2)
2) Pagina I~-I44.
142—.144.
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onderlinge harmonie
niet geëxalteerd)
geëxalteerd) Utopia, welker in onderlinge
harmonie levende
levende
leden met bedroefde
verbazing terugzien
terugzien op de
de hedendaagsche
hedendaagsche
bedroefde verbazing
Staten (i. c. Engeland) op het redelooze, verwarde, onsamenhangende
onsamenhangende
der menschelij
mensèhelijke
ke daden en gedragingen, op het schromelij
schromelijkk onderscheid tusschen leer en leven, op de schijnheiligheid, wreedheid, zelfking van heden. Vraagt
zucht en zelfverheerlij
zelfverheerlijking
Vraagt men langs welken weg
de menschen en de
de gemeenschappen van nu tot dien hoogeren staat
zullen komen,
komen, dan
dan antwoordt
antwoordt hij
hij:
Human Nature is changed
changed in
in the
the slow
slow succession
successionof
ofgenerations
generationsby
by
„social discipline"
"social
discipline" (cursiveering van ons).
„moral sensettt
sense"' zoozeer samen met "social
„social sense"
Voor Darwin valt "moral
sense tt
dat hij
hij de beide uitdrukkingen
uitdrukkingen door elkaar gebruikt, in de volle zekerheid dat elkeen het zoo inzien moet. Voor hem is de Natuurstaat
geen staat
staat van vijandschap en vrees niet het motief tot het stichten
van gemeenschappen, doch
docJt "love
„love and sympathy" 1) Een factor in die
"love
and sympathy"
sympathy" is
is dan het prijsstellen op elkaars achting en dit
„love and
streven naar
naar wederzijdsche achting een belangrij
belangdj k element
element in de zedezedelijke (sociale)
(sociale) opvoeding.
opvoeding. 2)
„How far
nHow
far each
each man
man values
values the
theappreciation
appreciation of
of others
others depends on
on
the strength of
of his
his innate
innate or
or acquired
acquired feeling
feelingofofsympathy.
sympathy. 3)
Darwin
Spencer staan
Darwin en Spencer
staan hier volkomen op hetzelfde standpunt.
"As
civilisation and
and small
small tribes
tribesare
are united
unitedininlarger
larger
As man advances in civilisation
communities
simplest reason
reason will tell
tell each
each individual
individual that
that he
he
communities the
the simplest
ought to
to extent
extenthis
hissocial
socialinstincts
instinctsand
andsympathy
sympathyto
to all
all the
themembers
members
of the same nation.
nation. 4)
"Self-happiness
is an
an unit
unit in
in the
the general
genera! happiness.
happiness. 11)
„Self-happiness is
5)
Komen we nu tot
tot onzen eigen tijd, dan
dan zien
zien we Wilhelm Wundt
Wundt
1)
Descent ofofMan
Manpag.
pag.151.
151.
"Sympathyforms
forms
1) The Descent
„Sympathy
ananessentialpartofthe
essential part of the
social instinct."
2)
vergelijke hiermee
hiermee de
degewoonte
gewoontevan
vanSokrates
Sokrates(in
(inde
de„Phaedon"
"Phaedon" en
en
2) Men vergelijke
elders)
spreken over
over deugd
deugd vooraf
vooraf vast
vast te
te ,stellen,
zal worden
worden
elders) om bij het spreken
er stellen, dat niet zal
bedoeld de deugd die
die uit
uit vrees
vrees (voor
(voor oordeel of
of straf)
straf) wordt
wordt betracht,
betracht, doch
doch dat
dat
slechts hij deugdzaam zal heeten die,
die, al
al bezat
bezat hij
hij Gijges'
Gijges'ring,
ring,welke
welkeonzichtbaar
onzichtbaar
maakt, nog niet zich zou vergrijpen
vergrijpen aan eens anders recht. Men denke
denke ook
ook aan
aan de
de
nog-steeds-gangbare
"gentleman" als
als waardemeter
waardemeter van
van het
het
nog-steeds-gangbare opvatting
opvatting van
van den „gentleman"
collectief-zede1ij
koordeel.
collectief-zedelijk
oordeel.
3)
Duszouden
zoudendedelieden,
lieden,wier
wierzedelijkcriteriumluidt"Whatwould
zedelijk criterium luidt„What would
3) Pag. 174174. Dus
people say”
say" den
den hoogsten
hoogsten graad
graad van „sympathie"
"sympathie" bereikt
bereikt hebben.
hebben.
4)
Descent of
ofMan
Man pag.
pag. 188.
188.
4) The Descent
5)
of Sociology
Sociology pag.
pag. z86.
186.
5) The Study of
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tegenover het
het vraagstuk
tegenover
vraagstuk der
der gemeenschap-vorming
gemeenschap-vorming en wat
wat ermee
ermee
samenhangt een
een overeenkom.stig
overeenkomstig standpunt
standpunt innemen. Bij hem is
is de
de
samenhangt
verheerlij kingvan
vanden
denStaat
Staatzoo
zoosterk
sterk- „Elemente
V61
kerpsynElemcnteder
der
Völkerpsyverheerlijking
chologie" is
is niet
nict om niet door
chologie"
door een
een Duitscher
Duitscherinin1912
I9I2geschreven!
geschreven! —
ondersche~d meent te
te moeten
moeten maken
maken tusschen
tusschen -de primitieve
dat hij onderscheld
„totemische" gemeenschap
"totemische"
gemeenschap en
en de
de latere
latere „politieke"
"politieke"gemeenschap
gemeenschapen
en
hij legt er den nadruk
hij
nadruk op
op dat
dat de
de laatste
laatste wel
wel in de eerste kan zijn ontstaan, maar niet uit een
staan,
haar vormen
vormen en
en
een verdere ontwikkeling van haar
motieven, doch volgens een overdacht plan, dat
dat of
of in
in het
hetgetal
getal twaalf
twaalf
den sterrenhemel
sterrenhemel ontleend)
(aan den
ontleend) of
of in
in het
het getal
getal tien,
tien, dat
datder
dervingers
vingers—
hiervan moet
moet dan
dan de
de decimaal-rekening
decimaal-rekeningdedevoortzetting
voortzetting
zijn
hiervan
zijn
- zijn
zijn
grondslagen hebben
hebben zou.
zou. t)
grondslagen
Wij stippen dit aan
Wij
aan —
- ofschoon
ofschoon het
het voor
voor ons
ons onderwerp
onderwerpvan
vangeen
geen
belang isis en het
het ons
ons zeer
zeer weinig
vveinig gegrond
gegrond voorkomt
voor komt —
- om
om aan
aan tete
belang
toonen, hoe ver in
king gaat
toonen,
in Wundt
Wundtde
deStaatsverheerlij
Staatsverheerlijking
gaat —,
- t daar
daarhij
hij
zelfs
dat hij
hij geleidelijk
geleidelijk is ontstaan,
ontstaan, doch
doch hem
hemwil
wil
zelfs niet kan aannemen, dat
zien als resultaat
k inzicht,
ken opzet,
resultaat van
vanmenschelij
menschelijk
inzicht, van
vanmenschelij
menschelijken
opzet,
wil: "Handlung
„Handlung der Willkiir."
van vrijen wil:
Willkür."
Aan den
Aan
den primitieven,
primitieven,totemischen
totemischengemeenschapsvorm
gemeenschapsvorm denkt
denkt hij
hij
zich nog een
een stadium
stadium tetezijn
zijnvoorafgegaan,
voorafgegaan, waarin
waarin de
defamilies
families ververstrooid leefden,
leefden, die
die elkaar
elkaardan
danininden
denregentijd
regentijdin
indezelfde
dezelfde schuilplaatschuiiplaat2) en
enaldus
aldusgeme:enschappen
gemeenschappen stichtten,
stichtten, welke
welke zich
zich
sen ontmoetten
ontmoetten 2)
uitbreiding in
in tweeën,
tweeën, vieren,
vieren, achten
achtenzouden
zoudenhebben
hebbengegedoor simpele uitbreiding
splitst.
onderlinge verhouding
denkt hij
hij zich
zich niet
niet
De onderlinge
verhouding in
in den Natuurstaat denkt
vijandig, maar vriendschappelijk.
I)
vriendschappelijk. 1)
Voor het oogenblik willen
willen we het hierbij
hierbij laten.
laten.
Duidelijk zien
zien we, van de oudste tijden tot
tot op
op nu,
nu, dezelfde trekken
trekken
Duidelijk
de beschouwingen
beschouwingen over
overgemeenschap
gemeenschap.en
engemeenschapsvorming,
gemeenschapsvorming,
in de
ook al zijn ze
ze uit
uit de meest verschillende scholen en temperamenten
temperamenten afafkomstig. De natuurtoestand
is
een
„vanzelfsprekendheid,"
het
stichnatuurtoestand is een "vanzelfsprekendheid," het stichgemeenschappenderhalve
derhalveeen
eengroote
grooteen
engewichtige
gewichtigestap
stapinindede
ten van gemeenschappen
1) Wilhelm Wundt
Wundt „Elemente
"Elementeder
derViilkerpsychologie"
Völkerpsychologie"pagina
pagina300.
300.
1)
2)
2) Idem 51.
51 •
3)„Das
3) "Das alte
alteBild
Bilddes
desKrieges
Kriegesaller
allermit
mitallen,
allen,das
dasdereinst
dereinstThomas
ThomasHobbes
Hobbesvom
vom
esumkehren,
umkehren,der
derNaturzustand
Naturzustand
ein
Naturzustande entworfen,
istist
emn
entworfen, wir
wirIt6nnen
können es
Friedenszustand •••. enz.
enz. pag.
pag. iii.
I I I.
Het
duidelijk,k,dat
datzulk
zulkeen
eenopinie
opinienergens
nergensop
op
Friedenszustand....
Het
is isduidelij
berust, zoolang
zoolang ze
ze niet
niet uit
uiteen
eengrondgedachte
grondgedachteverantwoord
verantwoordis,is,enengeen
geenanderen
anderen
berust,

basis
basis heeft,
heeft, dan
dan de
de eischen
eischenvan
vanhet
hetbetoog.
betoog.
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menschelij
keontwikkeling.
ontwikkeling. De
De moreele plicht
menschelijke
plicht van
van het
hetindividu
individuom
om
eeren, zich
zichaan
aan de
de wetten
wettente
teonderwerpen,
onderwerpen,hem
hemmet
metlijf
lijfen
en
den Staat te eeren,
2;ijnbestaan
bestaankan
kanschaden
schadenen
en
verdedigen, alles
alles na
na te
te laten,
laten,wat
watzijn
goed te verdedigen,
zijn
2;ijn veiligheid in gevaar
gevaar brengen,
brengen, isis een
eenvanzelfsprekendheid
vanzelfsprekendheid voor
voor
"de uitdrukking
uitdrukkingvan
van
allen, die in den
den Staat
Staat in
in eiken
elken voorhanden vorm „de
alien,
de goddelijke idee"
idee" rneenen
meenen te moeten zien.
zien. De
Demoreele
moreeleplicht
plichtvan
vanhet
het
individu
individu om
om door
door het
het volgen
volgenvan
van een
een bepaalde
bepaalde gedragslijn
gedragslijn een,,betere"
een"betere"
een „ideale"
"ideale" Gemeenschap
Gemeenschap te helpen
helpen voorbereiden
voorbereiden en
en tot
totstand
stand
komen, is een „vanzelfsprekendheid"
"vanzelfsprekendheid"voor
voor alien,
allen, die
die in
inde
de„harmonie
"harmonie
etdurable"
durable tt tusschen
tusschen mensch
mensch en
en gemeenschap
gemeenschap gelooven.
gelooven. Dit
Dit
reélleet
reek
vrijwel op hetzelfde
hetzelfde neer.
neer.
komt dus vrijwel
door positivisten,
positivisten, noch
noch door
door filosofen,
filosofen, noch
nochdoor
doorutopisten
utopisten
Noch door
twijfel getrokken.
getrokken. Het
Hetvoortdurend
voortdurenduitblijuitblijwordt die mogelijkheid in twijfel
ven van bevredigende
bevredigende gemeenschapsvormen
gemeenschapsvormenen
enhet
hetvoortdurend
voortdurendfalen
falen
daartoe, vreedzame en geweldd.adige,
gewelddadige, moet dan wel
wel
van de pogingen daartoe,
aan de ontoereikendheid der
der systemen
systemenen
enaan
aande
deonwaardigheid
onwaardigheidder
der
personen worden
worden toegeschreven.
toegeschreven.
complex van
van opvattingen
opvattingen en voorHet is duidelijk dat dit gansche complex
spellingen met het al of
of niet
niet aannemen
aannemen van het axioma
axioma van een Natuurtoestand staat of
of valt. Zijn,
Zijn, als resultaat van inzicht
inzicht of
of „goddelijke
"goddelij ke
gesticht,
dan
representeeren
ze
inderdaad
een hoogehoogeinspiratie"
staten
representeeren
ze
statengesticht,
inspiratie"
ze, zooals Hegel
Hegel het
het
ren vorm van geestelijk en zedelijk besef, dan zijn ze,
wil
Vernunft
im im
Grossen"
- of
of ze
ze
wil "Gerechtigkeit
„GerechtigkeitimimGrossen,
Grossen,
Vernunft
Grossen"
w~rden.
kunnen en zullen het
het worden.
Doch
.... laat dit alles,
alles, dat
dat zoo
zoo „vanzelfsprekend"
"vanzelfsprekend" schijnt,
schijnt, zich
zich ininDoch...,
derdaad
Staat en
en
derdaad aldus
aldus denken?
denken? Was
Waser
er ooit
ooit de
de Mensch, buiten den Staat
wat beteekent
beteekentdan
danhet
hetzoo
zooalgemeen
algemeenaanaanvóór den Staat? En zoo neen, wat
vaarden van
vandat
datnatuurtoestand-axioma?
natuurtoestand-axioma? Voor
Voor ons,
ons, die ons het verklaren
grondgedachte der ZelfZelfklaren van
van menschelijke
menschelij keopvattingen
opvattingen uit
uit de
de grondgedachte
weerstreving
doel hebben
hebben gesteld,
gesteld,isisdeze
dezelaatste
laatstevraag
vraagvan
vanhet
het
weerstreving ten doel
grootste
de eerste
eerste moet
moetvooraf
voorafbeantwoord
beantwoord worden.
worden.
grootste belang.
belang. Doch dc
De door Thomas Hobbes e.
e. a.
a. beschreven
beschreven Natuurtoestand
Natuurtoestand zou inderdaad
zijn een
een toestand
toestandvan
vannatuurlijke
natuurlijke verscheiverscheiderdaad en
en welbeschouwd zijn
king der leven-verwekkende
denheid, immers de
de verwezenlij
verwezenlijking
leven-verwekkende zelfonzetfon-,
derscheiding,
tegelijk de dood-brengende
dood-brengende zelfopheffing
zelfopheffing is
is —,
derscheiding, die
die tegelijk
tenz;ij
beide momotenzij de
de zelfontvlieding des Absoluten zich tusschen die beide
In de
de contrast-aanschouwing
contrast-aanschouwing wordt
wordt
menten als een stremming steile.
stelle. In
de
onderscheidenisisopheffen,
opheffen,zelfzelfde contrast-verevening
contrast-vereveningwerkzaam
werkzaam- onderscheiden
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vandaar dat de „Levenswil"
onderscheiding is
is zelfopheffing
ze1fopheffing - vé<ndaar
"Levenswil" ons
ons
het onderscheiden belet -, 2;00a15
011S vorig opstel hebben
hebben
z000ls \ve
we dat
dat in ons
aangetoond.
In „Prometheus"
"Prometheus"vergeleken
vergeleken we
we het
hettwistgesprek
twistgesprek met
metde
deosmotiosmotische werking, en
en we
we noemden
noemden beide
beideeen
een„poging
"pogingtot
totmoord
moorden
enzelfzelfmoord", daar
daar contrast-aanschouwing
contrast-aanschouwing drijft
drijft tot
totcontrst-verevening
contrst-verevening en
afzonderIi; k bestaan,
bestaan, dat
datimmers
immers
deze tot opheffing
van het eigen afzonderlijk
deze
opheffing van'
wortelt in het
het onderscheid.
onderscheid.
Alleen dan en
en in zooverre
zoo verre zal
zal de
dedrang
drangnaar
naarcontrast-verevening
contrast-verevening
Alleen
zwijgen als geen
zwijgen
geen contrast aanwezig is.
is.
De gelijksoortigheid
De
eenvormigheid
gelij ksoortigheidvan
vanindividuen
individuen onderling, de eenvormigheid
Nergens op
op
is de
de grondvoorwaarde
grondvoorwaarde voor
voor het
het individueele
individuee1e bestaan,
bestaan. Nergens
aarde wordt
individu, maar
maaroveral
overalwordt
wordt de
de soort
soort aangewordt dan ook het individu,
troffen.
Zouden
we ons niet
niet eens
eens over
over deze
deze „vanzelfsprekendheid"
"vanzelfsprekendheid" ververZouden we
I)
wonderen? 1)
In de
de eenvormigheid
eenvormigheid (ten
(tenopzichte
opzichte van
van andere
andere individuen)
individuen) ligt
ligt de
de
levensvoorwaarde van
van elk individu.
levensvoorwaarde
De zoogeheeten Natuurtoestand,
Natuurtoestand,gelij
gelijkk die door sommigen beschreven is en door velen gedachteloos als
aanvaard, is
is dus
dus
als vanzelfsprekend
vanzelfsprekend aanvaard,
nooit
niet onhoudbaar,
onho udbaar, hij is metterdaad ondenkbaar, m. a. w. hij is er nooit
geweest.
Mensch is
is dus
dus het
het aanvankelijk-bestaande,
aanvankelijk-bestaande, maar
maar de
de Staat,
Staat,
Niet de Mensch
totprimitieve
primitieve gemeengemeenniet dus hebben
hebben zich
zich primitieve
primitieve menschen
menschen tot
de·oorspronkelijke
levensschappen vereenigd, maar de Kudde
Kudde a)2)isisde
oorspronkelijke levensvorm,
zij is
is en
en was
was en
enzal
zalzijn
zijnhet
hetgeestelijk
geestelijkcollectief-organisme,
collectief-organisme,
vorm, zij
hij deel
deel
waarin de mensch
mensch als
als persoonlijkheid
persoonlij kheid niet
nietbestaat,
bestaat,waarvan
waarvanhij
uitmaakt, zonder zichzelf daarin te onderscheiden, zonder daarin on-uitmak,zonderchlfitsedn,zorai"geschapen~t, want
want scheppen
scheppen isis onderscheiden)
onderscheiden) te
te
derscheiden (d.
(d. i. „geschapen",
zijn.
waar te
te maken,
maken, uit
uitdeze
dezestelling
stellingeen
een
Laten we, alvorens ze verder waar
consequentie trekken.
trekken.
Wanneer de Kudde
Kuddehet
hetprimair-voorhanden
primair-voorhandencollectief-organisme
collectief-organisme
is, de bestaansvoorwaarde
bestaansvoorwaarde en de
de bestaanswaarborg
bestaanswaarborg van
van het
hetindividu,
individu,
daartoe bestemd en
en daarvoor
daarvoor toegerust
toegerust als
als de
delongen
lóngenvoor
voorde
deademadem1)
over het
het instinct,
instinct, dat soortgenooten
soortgenooten in het algemeen belet elkaar te eten!
I) En over
Het
uitzondering, geschiedt
geschiedt toch nergens z66
zóó
Het menschen-eten, op zichzelf al een uitzondering,
„vanzelfsprekend" als
als het eten van vleesch of visch.
"vanzelfsprekend"
„soort" spreken we nader.
2)
2 ) Over het ontstaan van
van "kudden"
„kudden" binnen de "soort"
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haling en het hart
hart voor
voor de
de bloedsomloop,
bloedsomloop, dan
dan laat
laat zich
zich een
een verandeverandetoedoen van
van den aard dier
Kud-deevenmin
evenmin
ring door menschelij
menschelijkk toedoen
dier Kudde
denken als
van oog
oog en hart.
hart. Was
Was de
de
als een
een verandering
verandering in de structuur
structuur van
kudde daartegenover
daartegenover een
een resultaat
resultaat van
vaninzicht,
inzicht,gelijk
gelijkalgemeen
algemeenwordt
wordt
verondersteld, dan zou
verondersteld,
zou ze
ze ook
ook door
door hooger
hooger inzicht
inzichttot
tothoogere
hoogerevolvol-, het een hangt met
me,t het
het ander
ander samen.
samen.
making
making kunnen komen —,
Wanneer de Kudde
Kudde inderdaad
inderdaadisisbestaansvoorwaarde
bestaansvoorwaarde en
enbestaansbestaanswaarborg
individu, uitdrukking
u1tdrukking van den Levensdrang,
Levensdrang, van
van
waarborg voor
voor het individu,
desAbsoluten
Absoluten- dan
is is
zijzijook
, dan
ookuiteraard
uiteraard
den zelfhandhavingsdrang
zelfhandhavingsdrang des
„absurd" en
"absurd"
en „slecht"
"slecht"en
enzal
zalnooit
nooit anders
anders dan
danzoodanig
zoodanig kunnen
kunnen zijn.
Dan zijn alle kudden (Staten, Ker ken, Partijen) in hun wezen en wer- Danzijlekud(St,KrnPaije)huwznrkingen overeenkomstig,
overeenkomstig, uitdrukking
uitdrukking van het
kingen
het absurde
absurde en
en het
hetslechte,
slechte,
dat we
we in
in ons
ons vorig
vorighoofdstuk
hoofdstukals
alslevensbevestiging
levensbevestiging hebben
hebbenaangeaangetoond.
rede1ij kheid
naar ophefophef?echts-drang
7.echts-drang en redelij
kheid zullen
zullen (in
(in hun tendentie naar
fing) dus altijd met het kudde-wezen
fing)
kudde-wezen in
in botsing
botsing komen,
komen, de
de „Volkom"Volkomunddas
mene
Staat, dessen
dessenIdee
Ideeerreicht
erreichtist,
ist,sobald
sobalddas
dasBesondere
Besondere und
mene Staat,
das
A1lgemeine
eins ist,"
ist/'vertoont
zichals
als een ondenkbaarheid,
ondenkbaarheid,en
en
Allgemeine absolut eins
vertoont zich
niets is minder een uitdrukking
van —,
- , „die
"die Ottliche
göttlicheIdee,
Idee,wie
wiesie
sieauf
auf
uitdrukking van
ist" dan
dan juist....
juist ....de
deStaat.
Staat.Aan
Aan ons,
Erden vorhanden
vorhänden ist"
ohs, die het poneeren,
we eerst
eerst van
van het
hetwoord
woord„collec"collecom het waar te maken.
maken. Doch
Doch geven
geven we
tief-organisme"
eenigszins rekenschap.
rekenschap.
tief-organisme" eenigszins
Het is bekend, dat
dat de
de bij
bij die
die haar
haar angel
angel heeft
heeft gebruikt,
gebruikt, moet
moet stersterven -,
dit dit
lijktlijkt
wonderlijk
enen
„ondoelmatig"
wanneer
wonderlijk
"ondoelmatig"
wanneermen
menden
denangel
angel
hij ook
ook
opvat als een verdedigingsmiddel
het individu,
individu,doch
dochdit
ditisishij
verdedigingsmiddel voor het
hij isis een
een verdedigingsmiddel
verdedigingsmiddelvoor
voorde
decollectiviteit,
collectiviteit,waaraan
waaraan het
het
niet, hij
individu zich zonder hoop
hoop en
en voorbehoud offeren moet. De bij is met
de andere bijen
bijen tezamen
tezamen zoozeer
zoozeer collectief-organisme,
collectief-organisme, dat
haar
dat wie
wie haar
belaagt. En
En nog
nog duidelijker
duidelij ker dringt
dringtrich
zichde
degedachte
gedachte
belaagt, de kudde belaagt.
bedenkendat
datde
dejonge
jongeindiviindivials we bedenken
aan een collectief organisme op, als
duen, door den
den dar
dar verwekt,
verwekt, door
door de
dekoningin
koningin gebaard,
gebaard, de
de eigeneigenhR:bben „geërfd".
"geërfd".
'
schappen van de steriele werkbij hebben
de menschelij
menschelijke
primair-voorhandene,
Wanneer we nu de
ke kudde, de primair-voorhandene,
vergelijken met mierenkolonie,
mierenkolonie, bijenvolk
bijenvolk en
en beverstaat,
beverstaat,dan
danvervalt
vervalt
o. i.
i. ongegronde en ongeinotiveerde
ongemotiveerde!)
onderscheiding van
van
ook de o.
1) onderscheiding
Wundt in
in totemische
totemischeen
en politic
politieke
Nietaan
aande
de
Wilhelm Wundt
ke gemeenschap. Niet
maar aan
aanden
dengeregelden,
geregelden,schijnbaar-planschijnbaar-planongeordende "horde"
ongeordende
„horde" maar
) Maar
Maar in
in een
een Duitscher
Duitscher van
van

1I)

1912 zéér
~éér verklaarbare.
verklaarbare.
1912

ZELFVERMOMMING DFS
DE ZELFVERMOl\fMING
DFS ABSOLUTEN
ABSOLlITEN

577
'77

matig
doet de
de mierenkolonie,
q1ierenkolonie, de
de beverstaat
beverstaat en
enhet
het
matig ontworpen Staat doet
bijenvolk denken
denken —,
- , en
en toch
toch komt
komt het
hetin
inniemand
niemandop
opdat
dateenmaal
eenmaaleen
een
geniale bij
bij den uiterst
en geniale
geniale bever
bever den
den
geniale
uiterst kunstigen
kumtigencelbouw
celbouwofofe een
dat van
van een
een Solon
Solon onder
onder de
de
uiterst kunstigen
kunstigen waterbouw
waterbouw ontwierp
ontwierp of
of dat
mieren het
het plan
plan is
is uitgegaan,
uitgegaan, slaven
slaven te
te vangen
vangen en
en slaven
slaven te
te dresseeren.
dresseeren.
We hebben hier te
te doen
doen met
meteen
eencollectieve
collectieve intelligentie
intelligentie, waaraan
het individu
individu ongeweten
ongeweten deel
deel heeft,
heeft, doch
dochwaarmee
waarmee het
hetindividueele
individueele
inonderscheidingsvermogen even
even weinig
weinig te
te maken heeft als met de inbij Hottentotten
Hottentotten even
richting van oor of oog, die bij
even „kunstig"
"kunstig"isisals
alsbij
bij
ge nie en.
genieën.
„Origin of Species"
Species" 1) geeft Darwin een beschrijving van de
In zijn "Origin
proefnemers bij
bij het
het
wijze,
wijze, waarop
waarop bijen
bijen de
de moeilijkheden,
moeilijkheden, hun door proefnemers
celbouwen in den weg gelegd, te boven kwamen.
kwamen. Op
Op een
een wasplaat
wasplaat aan
aan
het werk
werk gezet,
gezet, moesten
moesten ze
ze hun
hunonderlingen
onderlingenafstand,
afstand,waarop
waaropalles
alles
aankomt, met de grootste nauwkeurigheid berekenen,
berekenen, daarbij
daarbij in
in aanaanmerking nemend
nemend de
de dikte
diktevan
van de
de wasplaat,
wasplaat, daar
daarimmers
immersde
dediepte
diepteder
der
verhouding tot
tot den
den omtrek
omtrekmoet
moet
uit te graven
graven cellen in een bepaalde verhouding
staan, zullen de voltooide
voltooide cellen
cellen elkaar
elkaar precies
precies raken,
raken,zonder
zonderelkaar
elkaartete
verwoesten! Den mensch
mensch kost
kost het
het waarlijk
waarlijkeenige
eenige moeite
moeite de
de beschrijbeschrijving te volgen van al de factoren, waarmee
waarmee een
een celbouwend
celbouwend bijenvolk
bijenvolk
we hier
hier te
te doen
doen met
met een
eencolleccollecrekening moet houden
houden en
en toch
toch hebben
hebbenwe
tief vernuft dat
dat geen
geen persoonlijke
persoonlijke intelligentie
intelligentie inbesluit
inbesluit en
en slechts
slechts het
het
besta~m
de collectiviteit
collectiviteit tot
tot oogmerk
oogmerk heeft.
heeft. 2)
bestaan van de
Indien we
we vasthouden
vasthouden aan
aan het
het onderscheid
onderscheidtusschen
tusschencollectief
collectiefververentegenstrijtegenstrijnuft en
en persoonlij
persoonlijke
kan veel
veel troebels
troebels en
ke intelligentie, dan kan
digs in den mensch opgehelderd worden. Waar
Waal' dan
dan blijkt
blijkt dat
dat het
hetcolcolen door
door
lectieve
in en
lectieve vernuft
vernuft steeds het voortbestaan (van het individu in
we tevens
tevens de
de intelligentie
intelligentiein
in
de collectiviteit) ten doel heeft
heeft daar
daal' zien
zien we
dienst van het absurde! Doch
Doch daarover
daarover op
op zijn
zijn tijd.
tijd.
Wanneer ons
onsvan
vanbinnen
binnenuit
uiteen
eennieuw
nieuwinzicht
inzicht
Wanneer
- een
een„ei
"eivan
vanCoColumbus"
zoo
men
wil,
maar
waaruit
meer
kan
worden
te
voorschijn
lumbus" zoo men wil, maar waaruit meer kan worden te voorschij n
gebroed dan men zoo oppervlakkig denken zou! - deelachtig is ge-gebrodanmzpvlkigdenzou!achtisgeworden, dan stroomt van alle kanten het "bewijsmateriaal"
opons
onsaf.
af.
„bewijsmateriaar op
Wanneer men den Natuurtoestand
Natuurtoestandals
als een
een ondenkbaarheid heeft verJ)
verder.
1) Pagina 342 en verder.
2)
vormisis zoo
zoo dat
dat met
meteen
een minimum
minimum(niet
(nietsteeds
steedsgemakkelij
gemakkelijk
verkrijgbare)
2) De vorm
k verkrijgbare)
was'"
een maximum ruimte tot
totberging
bergingvan
vanden
denhoning
honing(levensvoorwaarde
(levensvoorwaarde der
der
was-een
kudde) wordt verkregen en de
de grootste
grootste arbeidsbesparing.
arbeidsbesparing. The
TheOrigin
OriginofofSpecies
Species
pag, 352.
352,
pag.
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worpen, dan doet zich
worpen,
zich de
de hypothese
hypothese dat
dat ooit
ooit menschen
menschen zich
zich uit
uitininzicht met elkaar verbonden en daarvoor „die
"die Willkiir
Willkür und
und GewaltGewalttätigkeit
desNaturzustandes"
Naturzustandes"prijsgaven,
prijsgaven,opopalle
allewijzen
wijzenals
alseen
een ongeatigkeit des
rijmdheid
rtjmdheid voor.
We behoeven daartoe slechts ons eigen "inzicht"
en onze
onze oorspronoorspron„inzicht" en
kelijkheid van
van "beschaafde
„beschaafde en intellectueele
kelijkheid
intellectueele modernen" te
te toetsen
toetsen
aan de mate van inzicht
inzicht en
en oorspronkelijkheid,
oorspronkelijkheid, tot
tot de
de daad
daad van gemeenschap-vorming
we gedachteloos toekennen
toekennen aan
aan de
de
rneenschap-vorming noodig en die we
de allerprimitiefste
allerprimitiefste collectiviteiten
collectiviteitenvoorafgegane
voorafgeganezoogenaam.de
zoogenaamdeNaNatuurmenschen!
Over
oorspronkelijkheid en onafhankelijkheid
onafhankelijkheid ten
ten opzichte
opzichte
Over onze oorspronkelijkheid
van de hedendaagsche kudde kunnen
kunnen we
we zeggen,
zeggen, dat
dat de
de oorspronke
oorspronkelijksten en onafhankelij
onafhankelijksten
onderons
onszich
zichevenzeer
evenzeeren
enevenlang
evenlangvan
van-hj
ksten onder
"de
maatschappij" kunnen
kunnenlosmaken
losmaken als
als de
devliegende
vliegende visch
visch van
van het
het
„de maatschappij"
water,
traditie, gewoonte,
gewoonte, usance,
usance, etiquette,
etiquette, uit
uit
water, waarin hij leeft! Uit traditie,
"mos"
en ceremonieel
ceremonieel in alle
alle aarden
aarden en
en graden
graden isis ons
ons leven
leven opgeopge„mos" en
bouwd. We
We'ûjn
overal. Onze
Onze inin'zijn de
de slaven
slaven van
van het geijkte, altijd en overal.
zichten zijn collectieve
collectieve inzichten, onze
onze handelwijzen
handelwijzen collectief,
collectief, onze
onze
meeningen collectief. Het
Het handelen
handelen volgens
volgens vaststaande
vaststaande regelen
regelen komt
komt
ons zoo vanzelfsprekend
niet eens
eens bemerken.
bemerken.
vanzelfsprekend voor, dat we het niet
Een Thorbecke moet
moet er
er onder
onder ons
ons opstaan,
opstaan, om
om de
de kanselarij-stiji
kanselarij-stijl
eenige krullen af te snijden, het
eenige
het kleinste
kleinste blijk
blijkvan
van onafhankelijkheid
onafhankelijkheid
en oorspronkelijkheid maakt iemand tot
tot een
een historisch
historisch persoon.
persoon. De
De
wijze
over den
den be
bekenden
rechter
wijze waarop
waarop de
de gansche wereld spreekt over
kenden rechter
Magnaud „le
"Ie bon
bonjuge"
juge"louter
lQuteren
enalleen
alleenom
omeen
eenzekere
zekeremate
matevan
vanorioriginaliteit
zijn rechtsspraak,
rechtsspraak, is het
het beste
bestegetuigenis
getuigenis van
van onze
onze
ginaliteit in
in zijn
eigen originaliteit , en
k we
opstel zeiden,
zeiden, in
in een
een
—,
en gelij
gelijk
we in
in ons eerste opstel
heel land zijn de letterkundigen,
letter kundigen, een
een handvol,
handvol,de
deeenigen
eenigendie
dieeenige
eenige
oorspronkelijkheid aan
aan den dag leggen in het taalgebruik.
oorspronkelijkheid
taalgebruik.
Wat verder betreft
betreft ons
ons vermogen,
vermogen, om
om ter
terwille
wille van
van een
een duurzaam
belang (we
zeggen niet
niet eens
eens:: terwille
terwille van
een waar
waar of
of vermeend
vermeend
van een
(we zeggen
„ideaal"!) een
een oogenblikkelijk
oogenblikkelijkvoordeel
voordeelprijs
prijstetegeven
geven
"ideaal"!)
- de
dehistorie
historie
van onzen eigen tijd en van onze
dat we
we er
er niet
niet
onze eigen
eigen "leiders"
„leiders" toont dat
toe in staat zijn. Altijd
Altijd en
en overal
overal staat
staat de
de drang
drangom
omde
dehartstocht
hartstochtvan
van
het
wraakzucht, overwinnaars-ijdelheid,
overwinnaars-ijdelheid,
het oogenblik
oogenbliktetebevredigen
bevredigen- wraakzucht,
hebzucht en heerschzucht - het simpelst inzicht in duurzaam eigen-hebzuctnrs —heimpltnzcdurameigbelang in den weg.
weg. De
De annexatie
annexatie van
van Elzas-Lotharingen
Elzas-Lotharingenin
in1870,
1870,de
de
gedragingen der diplomaten
diplomaten van
van alle
alle landen
landen voor,
voor, in
in en
en na
na den
den oorlog,
oorlog,
de houding
houding van Engeland tegenover
meest
tegenover Ierland
Ierland behooren
behooren tot
tot de
de meest
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sprekende bewijzen.
be..vij~en. Kortzichtige
Kort~ichtige hebzncht,
heb~ttcht, de
devrees
vrees voor
voor het
het oogenoogenblik te kort te komen,
komen, beknibbelt
beknibbelt het
hetstichten
stichtenvan
vaneen
eenliolkE
Volkerenbond,
renbond,
wil zijn
zijn dan
dan dc
deuitdrukking
uitdrukkingvan
vangeoi
georganiseerd
die
anders wil
die toch niets anders
ganifeerd
belang.
Wij~en,
moeten die
die „primitieve
"primitieve
Wijzen, halfgoden,
halfgoden, vergeleken
vergeleken met
met ons, moeten
zijn geweest,
geweest, wil men
men met
met reden
reden veronderstellen
veronderstellen
Natuurmenschen" zijn
dat zij volkomen en volledig konden en volbrachten,
volbrachten, wat
wat wij,
wij, blijkens
blijkens
1,1itwendige politiek,
politiek, nog
nog voor
voor geen
geen honderdste
honderdste part
partvolvolonze
onze in- en uitwendige
zijn op
op het
het als
als „vanzelfsprekend"
brengen kunnen! En toch zijn
"van~elfsprekend" toekentoeken~ulk een
een boventnenschelijke
bovenmenschelijke mate
mate van
van wijsheid
wijsheid en
enzelfbezelfbenen van zulk
maatschappij-beschouwingen gebaseerd.
snoeiing maatschappij-beschouwingen
gebaseerd.
daarentegen de
de Kudde
Kuddeals
alseen
eencollectief
collectieforganisme,
organisme,
Beschouwen we daarentegen
als
verschijningsvorm van
als individu
individu
als de verschijningsvorm
van den
den mensch, voordat hij als
eenige verschijningsvorm
verschijningsvorm der overgroote meerderverschijnt —
- als de eenige
meerderheld, welke
welke nimmer
nimmer als
alsindividu
individuverschijnt
verschijnt- alsalszijn
heid,
~ijnbestaansvoorbestaansvoorwaarde dan wordt het verdedigen van de Kudde
waarde
Kudde (Ct' t welk in de gangopgehemeld, geprezen
geprezen en
en
bare beschouwingswijzen wel moet worden opgehemeld,
uit „love
"love and sympathy"
sympathy" verklaard)
verklaard) evenzeer
evenzeer natuurlijk
natuurlijk en
en even
even
weinig lofwaardig als
de eigen
eigen oogen
oogen en
en de
deeigen
eigen
als het verdedigen van de
ribben.
"The
savage will
will risk
risk his
his life
lifetotosave
savethat
thatofofaamember
memberof
ofthe
the same
same
„The savage
but
will
be
wholly
indifferent
about
astranger"
_1),
community,
community, but will be wholly indifferent about a stranger" — dit
de
geldt voor de savages van
van alle
alle kudden
kudden en van alle
alle tijden.
tijden. Tegenover
Tegenover de
„love and sympathy"
"love
sympathi' die
die de
de band
bandtusschen
tusschencompatriotten
compatriottenzou
zouzijn,
zijn,
Vijand" enkel,
enkel, omdat
omdat
staat de wilde, bloeddorstige haat jegens "den
„den Vijand"
2) is.
is. „Love
"Love and
and sympathy"
sympathy"voor
voor den
den landgenoot,
landgenoot, en
en
hij de Vijand
Vijand a)
deze mate van haat en
en woede
woede jegens
jegens onbekenden
onbekenden kunnen
kunnenniet
nietinin één
of the
the same
same community"
community"isis„A.
"A
boezem samen
boezem
samen wonen.
wonen. nA
„A member of
member of
of the
theown
ownbody,"
body,"dat
datinindede
kudde
zijn
eenigenverschijverschijmember
kudde
zijn
eenigen
ningsvorm heeft.
heeft.
"ei van
van Columbus",
Columbus",deze
dezetheorie
theorieomtrent
omtrentdedekudde
kuddeals
als
dit „ei
Laat ons dit
primair collectief-organisme
collectief-organisme met
een collectief-intellect
collectief-intellect verder
verder
primair
met een
bebroeden.
welk een
een fantastische
fantastische hypothesen
hypothesen er
erzijn
zijngebaseerd
gebaseerd
Elkeen weet welk
bij primitieve
primitieve volkeren
volkeren in
in de
de meest
meest uituitverschijnsel dat men
men bij
op het verschijnsel
~ulke sterk-overeenkomstige
sterk-overeenkomstige elementen
elementen van
van
eenliggende streken
eenliggende
streken zulke
I) The Descent
Descent of Man".
Man". pag.
pag. 168.
168.
1)
2) Men denke
denke aan
aan de
de manier
manier waarop
waarop de
deEngelsche
Engelsche Jingo-pers
Jingo-pers destijds
destijdsover
over
2)
Kruger
Kruger schreef.
schreef.
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wereldbeschouwing
watervloeden, en
en paradijsparadijswereldbeschouwing aantreft,
aantreft, waarin o.a. watervloeden,
toestanden, door schuld
schuld verspeeld,
verspeeld, dikwijls
dikwijls een
een rol
rol spelen.
spelen.
Wanneer men
men gelij
gelijkk bij de
de gangbare
gangbare beschouwingswijzen
beschouwingswijzen wel
wel gegeschieden
aanneemt dat dit alles
alles het
het resultaat
resultaat isis van
van individuindividuschieden moet,
moet, aanneemt
eele
geestelijke
overal aantreffen
aantreffen van
van
eele geestelij
kewerkzaamheid,
werkzaamheid,dan
dan moet
moet dat overal
wel een
een mysterieus
mysterieus
dezelfde gegevens wel verwarrend
wer ken en
en moet
moetwel
verwarrend werken
contact,verloren'rerkeerswegen,
verzwolgenwerelddeelen
werelddeel enworden
wordengegecontact,
verloren ~!er keerswegen,verzwolgen
fantaseerd. Denkt
Denkt men
men zich
zich echter
echter de
de menschen-kudde,
menschen-kudde,als
alsde
debijenbijenkudde, met een
een collectie/-intellect
kudden van
van
collectief intellect toegerust,
toegerust, dat dan in kudden
dezelfde
overeenkomstig is, dat bij
bij alle
alle bijen-kudden
bijen-kuddendezelfde
dezelfde
dezelfde soort overeenkomstig
celbouw-berekeningen en
en bij
bij alle
alle mensch-kudden
mensch-kudden dezelfde
dezelfde legenden
legenden
produceert,
dan is
is het
het een
een volstrekt
volstrektniet
nietmeer
meerverbazingwekkend
verbazingwekkenddan
dan
produceert, dan
het andere.
andere.
„Scarcely any paleontological
paleontological discovery
discoveryisismore
more striking
striking than the
"Scarcely
the
fact that the
the forms
forms of
oflife
life change
change almost
almost simultaneously
simultaneously throughout
throughout
world!'
the world."
Dit is de aanvélngszin
aanvangszin van een hoofdstuk
hoofdstuk in "The
„The Origin
Dit
Originof
ofSpecies"
Species"
the forms
forms ofofLife
Lifechanging
changingalmost
almostsimultaneously
simultaneously
getiteld "On
„On the
getiteld
en waarin
waarin voorbeelden
voorbeeldenworden
wordengegeven
gegevenvan
van
throughout the World, 1) en
karakteristieke overeenkomsten bij mineraalformaties,
mineraalformaties, over
over de
de ganganmeest-uiteenloopende klimaten
klimaten en
endie
diedoorgaat
doorgaattot
sche wereld, in de meest-uiteenloopende
tot
"such
points as
as mere superficial sculpture."
„such trifling points
Hier wordt
wordt dus
dus van
van onbevangen
onbevangenzijde
zijdede
deaandacht
aandachtgevestigd
gevestigdop
opdie
die
(als op een „striking
"striking disdisalgemeene
Eenvormigheid (als
algemeene tendentie
tendentie naar Eenvormigheid
covery")
welke we meenen
blootgelegdals
als grondvoorwaarde
grondvoorwaarde
covery") welke
meenen te hebben
hebben blootgelegd
voor alle afzonderlijke zijn.
zijn.
we nu
nu maar
maarininstaat
staatzijn
zijnden
den
menschelijkengeestenzijn
Wanneer we
menschelij
ken geest en zijn
weten!>chap, wijsbegeerte) als "forms
of life"
life"
voortbrengselen (kunst,
(kunst, wetenschap,
„forms of
als producten
van
één
groot
Proces
(de
zelfonderscheiding
des
Absoproducten van één groot Proces (de zelfonderscheiding des Absote denken,
denken, dan
dan heldert
heidertzich
zichde
overeenkomst
luten) te
overeenkomstinindedeoverleverinoverleveringen en zienswijzen bij primitieve stammen
stammen in
in de
de meest
meest uiteenliggende
uiteenliggende
oorden niet alleen volkomen op als een openbaring van de tendentie
tendentie
Zien we
we ook weer duidelijk
dUidelijk de (primi(pnminaar Eenvormigheid, maar
maar dan
dan zien
= elke)
collectiviteit
zich
voordoenalsalseen
eencollectief-organisme,
collectief-organisme,
tieve elke)
collectiviteit
zich
voordoen
En wie
wie de
de
waarin'de
kheid (nog)
waarin' de mensch
mensch als
als persoonlij
persoonlijkheid
(nog) niet bestaat. En
overeenkomst tusschen de
de figuren op
op kalk-gesteenten
kalk-gesteenten in verschillende hemelstreken accepteert,
accepteert, zonder
zonder aan
aan „onderlinge
"onderlingebeinvloeding"
beinvloeding"tete
-

1 ) Pagina 464I)
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denken, die kan ook de overeenkomst tusschen de „figuren"
"figuren"(legen(legenden,
wereldvoorstellingen) welke
uit ververden, wereldvoorstellingen)
welkeop
op bepaalde
bepaalde tijdstippen
tijdstippen uit
wante
geestelijke
voorschijn bloeien,
bloeien, als
als
wante geestelij
ke (collectief)
(collectief) organismen
organismen te voorschijn
evenzeer "natuurlijk"
„natuurlij k" accepteeren.
ken,
nubijvoorbeeld
bijvoorbeeldblij
blijken,
evenzeer
accepteeren. Mocht
Mochtnu
dat „water"
dat"
water" daarin
daarin een
een vaste
vaste rol
rol speelt,
speelt, dan
dan zou
zouhet
hetvoorkomen
voor komenvan
van
maar wel
wel dit,
watervloeden
bewezen zijn,
zijn, 1)
watervloeden daarmee
daarmee volstrekt niet bewezen
1) maar
dat op bepaalde
bepaalde tijden,
tijden, in
in bepaalde
bepaalde ontwikkelingsfasen
ontwikkelingsfasen de
de gedachte
gedachte
,water" optreedt,
aan "water"
optreedt,zooals
zooalsbij
bijindividuen
individuende
debaardgroei,
baardgroei,de
dereligioreligiode. verstandskies
verstandskies op
op bepaalde
bepaalde tijdstippen
tijdstippenoptreoptresiteit, de eerzucht en de
den,
krachtens een
eencorrelatie,
correla#e,evenzeer
evenzeerondoorgrondelij
ondoorgrondelijk
als die,
die,
den, krachtens
k als
waardoor witte katten
katten met
metblauwe
blauwe oogen
oogen gemeenlijk
gemeenlijk doof
doof zijn.
zijn.
overeenkomst die
De overeenkomst
die Darwin
Darwin reeds
reedsopmerkte
opmerkteininde
destoffelijke
stoffelijkeoveroverblijfselenvan
van
oude
werelden,
Wundt
in in
zijn
blijfselen
oude
werelden,
merktmerkt
Wilhelm
Wundt
zijn„Elemen"Elemente der Wikerpsychologie"
Völkerpsychologie" op
op ininde
degewoonten
gewoontenen
enlevenswijzen
levenswijzen der
der
nog bestaande
bestaande primitieve
primitieve volkeren
volkerenen
enook
ook
z.
z, g. voorhistorische en der nog
hem heeft die overeenkomst (waar
(waar contact uitgesloten
uitgesloten is) bijzonder
bijzonder
getroffen.
„Die Beobachtung
"Die
Beobachtung dieser
diesel' relativ
relativprirnitivsten
primitivstenStamme
Stammehat
hatnun
nun -—
das ist besonders bernerkenswert
bemerkenswert - Ergebnisse
in
Et gebnisse zulage
zulage gefördert:
gef6rdert, die in
hohem Grade iibereinstimmender
übereinstjmmender Art sind.
sind. 2)
Alleen
"vanzelfsprekend" aanvaarden
aanvaarden van
van het
het dogma
dogmader
der
Alleen een
een als
als „vanzelfsprekend"
geleidelijke
superioriteit van
van
geleidelij keontwikkeling
ontwikkelingvan
vande
de maatschappij,
maatschappij, der superioriteit
en de
den „modernen,
"modernen,beschaafden
beschaafdenStaat"
Staat"bey
beven
deprimitieve
primitievegemeenschap
gemeenschap
(hetzelfde gevoel
gevoel van vanzelfsprekendheid
vanzelfsprekendheid 't welk volgens
volgens Flaubert,
Flaubert,
Sainte-Beuve
zien dat
dat zijn
zijn Parijs
Parijs even
even „cocasse"
"cocasse" isisals
als
Sainte-Beuve belette
belette in te zien
Hannibals Carthago)
Wundt
(cndedeandere)
andere)om
omde
de lijn
lijn
Hannibals
Carthago)belet
beletWilhelm
Wilhelm
Wundt
door te trekken en
en in
in te
te zien
zien dat
dat die
die overeenkomst
overeenkomst doorgaat voor alle
collectiviteiten
daar alle
alle collectiviteiten
collectiviteiten „primitief"
"primitief"
collectiviteiten van
van alle
alle tijden, daar
de primaire
primairecollectief-organismen,
collectief-organismen,collectief-intellecten,
collectief-intellecten,
zijn, immers de
waarin de mensch
mensch als
als onderscheidende
onderscheidende persoonlijkheid
persoonlijkheid (nog)
(nog) Diet
niet
waarin
voorhanden is.
is.
voorhanden
Wundt spreekt,
spreekt,in
in maatschapmaatschapDe overeenkomst, waarvan Wilhelm Wundt
pelij
pelijke
bestaatook
ookheden
hedennog
nogtusschen
tusschende
de
ke instellingen
instellingen en opvattingen,
opvattingen, bestaat
volkeren onderling, doch
daarnaast een
ce!} druk onderling
onderling
doch omdat
omdat men
men daarnaast
waarneemt, haast
haastmen
menzich
zicheen
eencansaal
causaalverband
verbandteteleggen,
leggen,dat
dat
verkeer waarneemt,
wel zeer
de rede
rede ligt.
ligt.
wel
zeer "vanzelfsprekend"
„vanzelfsprekend" lijkt, maar volstrekt niet in de
1)
I) Want
Want dan
dan zou men aan legenden, waarin geesten,
geesten, kabouters,
kabouters, reuzen
reuzen en
en slanslangen voorkomen,
voorkomen, dezelfde
dezelfde ,,bewijskracht"
"bewijskracht" moeten
moeten toekennen!
toekennen!
2) Pag,
Pag. 21.
2)
i.
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de twee
twee rassen
rassen van
van slavenslavenVerschillende waarnemers toch hebben de
mieren in
in verschillende
verschillende streken
streken bestudeerd
bestudeet:d en
enwaargenowaargenohoudende mieren
kudden van
van eenzelfde
eenzelfde ras
ras de werkverdeeling,
werkverdeeling, de ververmen dat bij de kudden
houding tusschen meesters
meesters en
en slaven
slaven overal
overal overeenkomstig
overeenkomstig is.
is.Zoo
Zoo
het"eene
slaven
eene ras steeds in geval van nood de meesters de slaven
zag men bij het
veiligheid brengen,
brengen,bij
bijhet
hetandere
andereras
rasde
deslaven
sJavende
demeesters.
meesters.Gelij
Gelijkk
in veiligheid
bij kalkformaties, in de figuren, zoo
2;00 valt
valt ook
ookeen
eenovereenkomst
overeenkomstininde
de
„geestelijke figuren"
"geestelijke
figuren" waar
waar te nemen
nemen van
van dit
ditcollectief-organisme,
collectief-organisme,'t't
heet. Ziet
Ziet men
men bij
bij menschen-volkeren
menschen-volkereneen
eendergelijke
dergelijke
welk mierenvolk heet.
legt men
men onmiddellijk
onmiddellijk causaal
causaal verband
verband en
en beeldt
beeldt
overeenkomst, dan legt
zich in dat men
men het
het opzettelijk,
opzettelij k, bewust
bewust zoo
zoo heeft
heeftingericht,
ingericht, bijvoorbijvoorbeeld op aanwijzing van een studie-commissie,
studie-commissie, die
dieelders
elders „de
"detoestantoestanbe~aar1ijkveronveronden heeft bestudeerd",
bestudeerd", en
endie
diemen
menbij
bijde
demieren
mierenbezwaarlijk
derstellen kan.
kan. "
Nu zegt
zegt men
men wel
wel gedachteloos
gedachteloos van
van bijen,
bijen, mieren
mieren en
enbevers
beversdat
dathet
het
in
de
indivi"schrandere
zijn, maar
maar niemand onderstelt
onderstelt toch
„schrandere dieren" zijn,
duen dier gemeenschappen het vermogen,
vermogen, om
om zelfstandig
zelfstandig te
te denken
denken
over
problemen, die hun
hun collectief
collectief belang
belang te
te boven
bovengaan,
gaan, niemand
niemand
over problemen,
verwacht
voor en
en persoonlijk
persoonlijk oordeel
oordeel over
over
verwacht van
van een bij belangstelling voor
ethische, juridische,
juridische, paedagogische
paedagogische vraagstukken.
vraagstukken.
nu in
in den
den mensch
menschook
ookmaar
maar onderscheiden
onderscheidentusschen
tusschenzijn
zijn
Kon men nu
onpersoonlijk
altijd, evenals
evenals dat
dat der
derandere
andere
onpersoonlijk kudde-vernuft
kudde-vernuft -— dat altijd,
- en
en zijn
zijn persoonlijk
persoonlijk intellect,
kudde-dieren, op belangen is gericht —
dat op onderscheidingen, op problemen
problemen is gericht, dan zou men zich
niet, zooals Spencer
Spencer voortdurend
voortdurend doet,
doet, verbazen
verbazen en
enbedroeven
bedroevenover
over
de grenzelooze stupiditeit,
stupiditeit, het
hetontbreken
ontbrekenvan
vanalle
alleredelij
redelijk
besef, de
de
k besef,
platte onverschilligheid voor „idées
"idées générales,"
générales,t' het
hetlage
lagezedelijke
zedelijkeen
en
intellectueele
peil van
van „schrandere
"schrandere koppen",
koppen",leidende
leidendepersoonlij
persoonlijkintellectueele peil
kheden in de
wereld. In
In BisBisheden
de finantieele,
finantieele, politieke
politieke en industrieele
industrieele wereld.
weeen
eensterk-spresterk-spremarck's
und Erinnerungen"
Erinnerungen" toonden
toonden we
marck's "Gedanken
„Gedanken und
kend voorbeeld van het totaal ontbreken van onderscheidende intelliintelligentie
k moreel
bijdedehoogste
hoogstemate
mate van
van
gentie en
en boven-persoonlij
boven-persoonlijk
moreelbesef
besef- bij
onpersoonlijk
kudde-vernuft.
onpersoonlijk kudde-vernuft.
Het feit alleen dat iemand als Bismarck zich tot
tot schrijven —
- en
en pupubliceeren -— geroepen en gerechtigd
gerechtigd voelt,
voelt, isis de
debeste
bestegetuigenis
getuigenisvoor
voor
de verwarring
verwarring op dat
dat gebied.
gebied. Bankdirecteuren,
Bankdirecteuren, industrie-koningen,
industrie-koningen,
list, hun
hun sluwsluw"hooggeplaatste"
„hooggeplaatste" Staatslieden,
Staatslieden, allen
alien houden
houden ze
ze hun list,
heid, hun geduld, hun
hun „doorzicht"
"doorzicht" voor
voor intellect
intellect —,
-, allen
allen voelen
voelen ze
ze
~ich
aangemoedigd door
door toejuiching
toejuiching en vleierij, tot oordeel
oordeel en
en
zich dus, aangemoedigd
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medezeggenschap geroepen,
geroepen, terwijl ze tot geen
geen enkel
enkel oordeel
oordeel in staat
staat
over
hun
eigen
alsalsover
zijn -evenmin
evenmin
over
hun
eigen
overandermans
andermanswerkzaamheid.
werkzaamheid.Zij
Zij
zijn de onpersoonlijke dragers van het collectieve
collectieve kudde-vernuft,
kudde-vernuft,hethetwelk met
met "intellecf'
„intellect" niets uit te
te staan
staan heeft,
heeft, het
het kudde-vernuft
kudde-vernuft dat
dat
welk
ze deel
en met mieren, bijen en bevers —,
-, doch het vermogen
vermogen tot
tot ooroordeelen
deel
en ontspringt uit een anderen bron,
bron, die
die der
der critische
critische onderscheionderscheideelen
ding,
,der
zelfonderscheiding.
ding,-der
Doch dit onderscheid
onderscheid tusschen stellend kudde-vernuft,
kudde-vernuft, dat
dat evenevenuit depersoonlij
de persoonlij kheid
kheid voortkomt
voortkomt als de"
de „kunstige"
kunstige" structuur
structuur van
vande
de
min uit
organen, en
en opheffend
opheffendindividueel
individueelintellect,
intellect,dat
dattot
totdedepersoonlij
persoonlijkheid
kheid
behoort zooals de kunst die
die iemand
iemand schept,
schept, en
endat
datevenzeer
evenzeerzijn
zijnperperonderscheid wordt
wordt niet
niet gemaakt,
gemaakt, kan
kan
soonlijke
soonlij kewaarde
waardebepaalt
bepaalt---,, dit onderscheid
niet
worden gemaakt,
gemaakt, zoolang
zoolang men
inziet dat
dat de
de „moderne
"moderne
niet worden
men niet
niet inziet
Staat"
niet wezenlijk
wezenlijk verschilt van de primitieve
primitieve kudde,
kudde, omdat
omdat elke
elke
Staat" niet
collectiviteit,
zoodanig, dat
dat primitieve
primitievecollectief-organisrn.e
collectief-organisme is,
is,
collectiviteit, als
als zoodanig,
waarin
de
persoonlijkheid
evenmin
bestaat
als
in
de
bijenkorf.
waarin
persoonlijkheid evenmin bestaat
in de bijenkorf.
Verwarring en teleurstelling
Verwarringen
teleurstelling moeten
moeten volgen,
volgen, wanneer
wanneer men
menzooals
zooals
Wundt
uitdrukkelijkdoet
doeten
enSpencer
Spenceronbewust,
onbewust,de
demaatschappelijke
maatschappelijke
Wundt uitdrukkelijk
organisatie toeschrijft aan het
het zelfstandig
zelfstandig inzicht
inzicht van
van individuen
individuenvan
van
wie men dan ook, doch tevergeefs,
tevergeefs, een zekere
zekere algemeene
algemeene redelijkheid
redelijkheid
verwacht. Ziet men dan voortdurend
voortdurend in
in rechtspraak,
rechtspraak,godsdienst,
godsdienst, ononderwijs, politiek dier organisaties
organisaties het
het ongerechtigde
ongerechtigdeen
en het
hetongerijmdc
ongerijmde
wel tot
totongegronde
ongegrondevoorspellingen,
voorspellingen,ongemotiveerde
ongemotiveerde
dan moet
moet men
men wel
beschuldigingen en verwrongen theorieën
theorieën zijn
zijn toevlucht
toevluchtnemen.
nemen.
Om altijd weer voor zichzelf en anderen als incidenteel en voorbijvoorbijgaand te kunnen
kunnen voorstellen,
voorstellen, wat
wat essentieel
essentieel en
en inblijvend
inblijvend is;
is;de
destrijd
strijd
tusschen Recht en Macht.
Macht.
Voor heden niet meer.
We hopen het
het onhoudbare
onhoudbareininde
degangbare
gangbaremaatschappij-beschoumaatschappij-beschouwingen
door
het
onlogische
van
hun
grondslag
reedseenigszins
eenigszins tete
wingen
het onlogische van hun grondslag reeds
h~bben
ons het
het voornaamste:
voornaamste: uit het
het beginsel
beginsel der
der
hebben aangetoond. Rest ons
zelfweerstreving, als
alszelfvermomming,
zelfvermomming,het
hetwezen
wezen
daarmee
noodenendaarmee
dedenoodzakelijkheiddier
dier dwaling
dwaling te
te verklaren.
verklaren. Daarna
zullenwe
we dan
dannagaan.,
nagaan,
zakelijkheid
Daarna zullen
welke andere begrips-verwarringen
noodwendigmet
metdeze
deze fundamenfundamenbegrips-verwarringen noodwendig
teele samenhangen.
CARRY
VAN BRUGGEN.
BRUGGEN.
CARRY VAN
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IVWO

SUBJECTIVISTEN, EVENWICHTIGEN,
EWNWICHTIGEN, OBJECTIVISTEN.
Q.BJECTIVISTEN.
van Deyssel
Deysselenenvan
vanLooy
Looyvalt
valtnog
nogAry
AryPrins
Prinstetenoemen,
noemen,als
als
Na van
een der uitersten,
uitersten, waartoe
waartoe het
hetnieuwe
nieuwe Tachtiger
Tachtigerleven
levenkwam
kwamininzijn
zijn
liefde
begeerte tot
tot de
dewerkelijkheid.
werkelijkheid.
liefde en begeerte
in deze
deze strooming
strooming een heel
heel bijzondere
bijzondere plaats
plaats in
in en
en zijn
zijn
neemt in
Prins neemt
zoo eenvoudig
eenvoudig en
engeleidelijk
geleidelijk niet
nietals
alsdie
dievan
van
schijnt lang
lang zoo
ontwikkeling schijnt
onder den
denschuilllaam
Cooplandt,
Hij begon, als wij zagen, onder
Van Looy,
Looy. Hij
schuilnaam Cooplandt,
met een bundel naturalistische
naturalistische schetsen
schetsen naar
naarFran,sch
Fransch model,
model, en
en met
met
het Leven",
Leven",hier
hierde
de
Netschers proza
deze schetsen
schetsen "Uit
Netschers
proza luidden
luidden deze
„Uit het
Htteraire beweging
beweging in,
Het was,
was, als
als dat
dat van
van Netscher,
Netscher, echt
echt
in. Het
nieuwe litteraire
schoolsch naturalisme, nuchter,
nuchter, hard
harden
endroog
drooggehouden,
gehouden,volgens
volgenshet
het
voorschrift. Het
Het volstrekt
volstrektbanale
banaleleven,
leven,meest
meestvan
vangering
geringontwikkelde
ontwikkelde
e.en
menschen,
in verbeeld,
verbeeld, met
met een
een nieuwe
nieuwe scherpte,
scherpte, met
meteen
menschen, stond er in
heftige belangstelling
belangstelling in
inal
al dat
dat vroeg-er
vroeger onbelangrijk geachte gebeuren,
gebeuren,
een belangstelling, diediè wetenschappelijk
wetenschappelijk genoemd
genoemd werd,
werd,maar
maar vooral
vooral
een nieuwen
beduidde.Verder
Verder—
- het
hetnieuwe
nieuwe
nieuwenlevenslust
levenslustenlevenskracht
levenskracht beduidde.
leven
had immers
immers ook
ook zijn
zijn sociale
sociale tendenzen
tendenzen - blonk
blonk hier
hier iets
iets
leven had
door, al ware
ditheel
heelgeringe
geringegewijd,
gewijd,van
van
ware het maar in de aandacht
aandacht aan
an dit
en"daarmee
daarmeeververdemocratische opstandigheid
opstandigheid en
en sociaal
sociaal medelijden,
medelijden,en
bonden een verachting voor
voor den
den zeer
zeer burgelijken
burgelijken geest
geest der
derletteren
letteren
tot nu
nu toe,
toe,voor
voorhun
hunnuffig
nuffigaesthetisch
aesthetischen
enmoreel
moreelonderscheiden
onderscheidenin
in
mooi
ongepast', Men hoort het
het
mooi en
en leelijk,
leelijk, goed
goed en
en slecht,
slecht, oirbaar en ongepast'.
in den rauwen, niets-ontzienden
niets-ontziendentoon
toon van
vandit
ditproza,
proza,dat
datklinkt
klinktals
alseen
een
strijdschrift,
ook door
door zijn,
zijn, men
menzou
zoubijna
bijnazeggen,
zeggen,opzettelijknonchastrijdschrift, ook
opzettelijk nonchaten deele
dee1e zeer
zeer slecht
slecht geschreven,
geschreven, in
in den
denouderwetouderwetlante taal. Het
Het is al ten
juist als
als wij
wij dit
dit bij
bij van
van Deyssel
Deyssel vonden
vondenen
en uit
schen zin van sty1eeren,
styleeren, juist
dezelfde oorzaken. Zij zochten
zochten beiden
beidennaar
naarhet
hetkm
karakteristieke
woord,
akteristieke woord,
dat ineens, als bij bliksemlicht, de dingen helder voor de verbeelding
zette, en zinnen, met tusschenzinnen
tusschen2;Ïnnen en
en bijzinnen
bijzinnen saamgesteld,
saamgesteld, scheschegee.stel ijke invoegsels tusschen
tusschen
nen aan deze schrijvers
schrijvers maar hinderlijk
hinderlijk geestelijke
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henzelf
levende ll!ven.
Datwas
wasspreken,
spreken,babbeten,
babbeten, oreeren
oreeren
henzelf en
en het
het levende
iven, Dat
over de werkelijke
werkelijke dingen,
dingen, terwijl
tenvijl zij
zij immus
immei'sbegeerden,
begeerden, dat
dat die
die
werkelijkheden
directopenbaarden,
openbaarden,zich,
zich,als
als 't ware, zelf omwerkelijkheden zich
zich als
al direct
ythme, samen met de wcordbeteekenis.
zetten in klank
klank en rrythme,
woordbeteekenis. Hoe
Hoe treftrefHet
fender,
maar
hoe minder woorden daartoe dienden, hoe beter.
beter. Het
fender, ma:
tr ook hoe
geestelijke
ge3chriften bijna op in
in het
hetzinzingeestelijke gaat
gaat dan
dan ook
ook in
in die eerste geschriften
hartstochtelijke benadering
benadering der
deruiterlijke
uiterlijke werkelijkwerkelijktuigelijke,
tuigelijke, in de hartstochtelijke
wij
heid.
zou eigenlijk
eigenlijk zijn leven
leven lang
lang niet
niet anders
anders doen,
doen, als wij
heid. Prins zou
verder zien zullen.
nC'iliteen
een
Op dien
dien eenen
eenenbundel
bundelmet
metnaturalistische
naturalistischeschetsen
schetsenisistic-lit
andere
gevolgd
en
de
schrijver
Cooplandt
liet
niet
meer
van
andere gevolgd en de schrijver Cooplandt liet niet meer van 41.'Ît
hooren. Voor Ary
Ary Prins
Prinsechter
echtermoet
moettoen
toeneen
eencrisistijdzijnaange1.)l'l..
crisistijd zijn aangellie
ken,
waarin hij
uiten. Uit
Uit de
de stukjes
stukjes
ken, waarin
hij niet wist hoe zich voortaan te uiten.
der jaren
jaren 1886-'90
I886-'90 in
in de
de Nieuwe
Nieuwe Gids
Gidsverscheverscheproza, die in den loop der
eenen
enander,
ander,dat
dattottothet
hetmeer
meer
nen, bemerkt en vermoedt
vermoedt men
men dan
dan 't'teen
persoonlijk leven
maar intusschen
intusschendeze
deze schetsjes
schetsjes
persoonlijk
leven van
van Prins behoort, maar
op curieuze manier
manier verklaart,
verklaart. Dat
DatPrins
Prinseen
eenbewonderaar
bewonderaar van
van den
den
Franschen schrijver
schrijver Huysmans
Franschen
Huysmans blijkt, is
is van
van beteekenis
beteekenis voor
voor zijn
zijn
latere middeneeuwsche verhalen. Huysmans
Huysmans immers,
immers, die
die als
als een
eengegehet bijzondere
bijzondere en
en zeer
zeer
wone
week al spoedig naar het
wone naturalist begon, week
in het
hetgeheimgeheimpersoonlijke
verdiepen in
persoonlijke af,
af, om te eindigen met zich te verdiepen
zinnig en zwoel
zwoel religieuze der vroegere
vroegere middeneeuwen.
middeneeuwen. Allicht,
Allicht, dat
dat
hierdoor ook Prins'
belangstelling gewekt
gewekt en
en zijn
zijn aandacht
aandachtgetrokken
getrokken
Prins' belangstelling
werd naar tijden, die
die onbetwijfelbaar
onbetwijfelbaar sterker
sterker zintuigelijk
zintuigelijk leefden
leefden dan
dan
de.
tegenwoordige.
de tegenwoordige.
was het
het wat
wat Prins
Prins scheen
scheen te
te behoeven.
behoeven. Het
Hetaspect
aspectvan
vande
de
En dat was
huidige werkelijkheid, van
van het
hetgewone
gewone leven
leven om
omhem
hemheen,
heen,zelfs
zelfswaar
waar
primitieven staat,
staat,was
washem
hemtetevaal
vaalen
eneeneenhij 't opzocht in zijn meest primitieven
tonig op den duur. juistin
Juist.indie
diemeer
meerdierlijke
dierlijkeregionen
regionenhet
hetallermeest,
allermeest,
Er was
was geen
geen kleur
kleur en
en geestkracht
geestkrachtmeer
meerininhet
hetvolksleven
volksleven
bevond
beyond hij. Er
voor
uiterlijke het
het hebben
hebbenmoest,
moest,wijl
wijl zijn
zijn belangbelangvoor een, die van dat uiterlijke
stelling en begrip
begrip van
van het
hetgeestelijk
geestelijkwezen
wezen achter
achterdie
diegrauwe
grauweverschijverschijningen niet groot waren.
waren. Van
Van Looy
Looy kon
kon van
vanzijn
zijn Maaier iets monumentaals maken,
maken, wijl
wijl hij
hij het
hetzwoegend,
zwoegend, lijdzaam
lijdzaam bestaan
bestaan van
van een
een
die
geheel
geheel volk
volk wist
wist tete doen
doen voelen
voelen in
in uiterlijk
uiterlijk en
en handeling
handeling van die
eene
kon dat niet. Hij
Hijhad
hadererde
debelangstelling
belangstelling
eene figuur.
figuur. Maar Prins kon
niet voor, en zoo raakte hij, na dien eenen
eenen bundel
bundelrealisme,
realisme, met
metzijn
zijn
toch onmiskenbare
onmiskenbare werkelijkheidsliefde
werkelijkheidsliefde en levenslust
levenslust vrijwel
vrijwel op
op het
wastoen
toenininhet
hetbuitenland
buitenlanden
enleed
leedblijkbaar
blijkbaaraan
aan slapeloosdroge.
Hijwas
dror. Frij
slapeloos
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gevolgd door
door wild
wild phantastische,
phantastische, gewis
gewis zeer
~eerafmattende
afmattende droodrooheid, gevolgd
in zijn
ûjn korte
korte verhalen,
verhalen, die
die bovenbovenvindt men
men terug
terug in
men. Van dit alles vindt
sterk aan
aan Edgar
Edgar Poe
Poe herinneren.
herinneren. Alleen
Alleenuiterlijk
uiterlijk echter,
echter, want
want
dien sterk
is van
van gansch
ganschanderen
anderenaard
aarddan
danhet
hetretrospectieve
retrospectieve
Poets romantiek
romantiek is
Poe's
Prins.
realisme van Prins.
zocht was
was het
hetbovenwerkelijke
bovenwerkelijke van
van een
eenwereld,
wereld,waar
waarhet
het
Wat Poe zocht
tusschenkomst, zij
zij 't't ook
ook angstigangstigzedelijke heerschen en de goddelijke tusschenkomst,
dreigend, telkens
telkensblijken
blijken zou.
zou.Wat
Wathij
hijbestreefde,
bestreefde, desnoods
duister en dreigend,
met geweld van bedwelmende middelen, was een geëxalteerden gees-metgwldvanb emidln,wasgëxterd in die
diemeer
meer
waarin hij
zinlijke verschijningen heen in
tesstaat, waarin
hij door de zinlijke
die hij
hij wist
wistdat
dat bestond,
bestond,reeds
reedsomdat
omdat
wezenlijke sfeer zou schouwen, die
haar innig
De gewone
gewonewerkelijkheid,
werkelijkheid, liefst
liefstnog
nog
hij haar
innig verwant gevoelde. De
ver-vreemd tot nacht
nacht en
eneenzaamheid
eenzaamheidop
opweinig
weiniggebruikelijke
gebruikelijkeplaatplaatdat dieper
dieper
sen, diende
diende dan
dan enkel
enkel als
als een
eensoort
soortvan
vanspringplank
springplank naar
naar dat
of hoogerbewuste,
hoogerbewuste, dat
dat het
hetwaarachtig
waarachtiggeestelijk
geestelijkvaderland
vaderland van
vanden
den
Maar voor Prins had dit
dit alles
alles een
een andere
andere waarde.
waarde. Hij
Hij
romanticus was. Maar
waarschijnlijk Poe's
vinding bewonderd
bewonderdhebben,
hebben,
zal waarschijnlijk
Poe's verbeelding en vinding
de kunst
kunstom
omdadelijk
dadelijkstemming
stemmingtetemaken
makenenendedeaandacht
aandachtalalsterker
sterker
er gebeuren
gebeuren ging.
ging.Maar
Maartot
tothet
hetwezenlijke
wezenlijkevan
van
te spannen
spannen op wat
wat er
Poe's spookvertellingen, de
de wezenlijke
wezenlijke kern
kern van
van smartelijk
smartelijk of
of doodsdoodsûjn eigen
eigen composities
compositiesniet
niet
angstig zielsbewegen, kon Prins toch met zijn
naderen,
het ethisch
ethisch element
element ontbrak,
ontbrak, omdat
omdat
naderen, eenvoudig, omdat hem het
hij hoegenaamd geen romanticus was. Als men zulke vertelsels
vertelsels als
als b.v.
b.v.
Fantasie en Vreemde Verschijning
Verschijning leest, wordt het
het duidelijk,
duidelijk, wat
wat hier
hier
aan Prins
De kern
kern ontbreekt
ontbreekt er
er aan,
aan, de
de
Prins ontbreekt en wat zijn eigen is. De
centrale
het verhaal
verhaal zijn
zijnbestaansreden
bestaansreden geeft.
geeft.
centrale zedelijke
zedelijke gedachte, die het
en zeer
zeer bijzondere
bijzonderezintuiglijke
zintuiglijkegewaargewaarMaar wel zijn hier zeer sterke
sterke en
wordingen,
zooal5 ook
ook een
een kind
kind die
die wel
wel ondergaat
ondergaat van
van duisternis en
wordingen, zooals
•••. komt tot niet
niet veel,
veel,
eenzame
Daarop werkt
eenzame plaatsen.
plaatsen. Daarop
werkt hij
hij voort
voort en
en....
omdat hij eigenlijk volstrekt niet
niet weet,
weet,waar
waar hij
hij naar
naar toe
toe gaat.
gaat. Of
Ofwel,
wel,
hij
sterken droomindruk
droomindruk weer, die,
die, als
als zijnde
zijndeook
ookoverweoverwehij geeft een sterken
geestelijke synthese te
te herleiden
herleiden valt.
valt.
gend plastisch, evenmin tot een geestelijke
En 't eenige, dat voor en na uit deze schetsmatige
opstellen blijkt,
blijkt, is ....
schetsmatige opstellen
ingenomenPrins'
werkelijkheid, ûjn
Prins' liefde tot de werkelijkheid,
zijn durend en heftig ingenomenworden
verschijningen der uiterlijke
uiterlijke wereld, als deze
deze maar
maar fel
fel
worden door
door verschijningen
en sterksprekend
sterksprekend zijn.
eenbedoelingsvoller
bedoelingsvoller
Zoo was 't niet een meer ethisch beheerschte, een
wereld, die Prins begeerde,
begeerde, maar
maar een sterker gekleurde, een contrastcontrastinzijn
zijndroomen,
droom en,maar
maar
rijker
vond hij
hij soms
somsin
rijker zinlijke
zinlijke werkelijkheid.
werkelijkheid. Die vond
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in het
het gewone
gewone leven
levenniet
nietvoldoende,
voldoende,enenals
alshij
hijtrachtte
trachttehaar
haarenkel
enkeluit
uit
zijn
~ijn phantaisie te construeeren,
construeeren, op
op de
dewijze
wijzeder
derromantieken,
romantieken,kwam
kwam
t~recht.
daar enkel
de aanloop
aanloop van
van terecht.
daar
enkel het begin, de
Toen moet
moet zijn
zijn aandacht
aandacht --- met
met of
ofzonder
zonderHuysmans'
Huysmans'voorbeeld
voorbeeld
- tot de
de middeleenwsche
middelet>·twsche historie
historie getrokken
getrokken zijn,
zijn, als
als tot
toteen
eenwereld
wereld
Het leven
leven der
der
van veel
veel krasser
krasser werkelijkheid
werkelijkheid dan
gewone. Het
van
dan de
de gewone.
kleuriggeweest
geweestdoor
doorden
denprimitieven
primitieven staat
staat
zinnen was
was er
er fel
felenenkleurig
zinnen
wereld, die
die overal
overal sterke
sterke contrasten
contrasten liet,
liet, terwijl
terwijl het
het
van menschen en wereld,
geestesleven nog
nog nauwlijks
nauwlijks boven
boven de
de impulsen
impulsenen
endierlijke
dierlijkegevoelens
gevoelens
inleven wilde, juist
juist zooals hij in elk
elk
Wie zich
zich daar
daar indenken,
indenken, inleven
uit was. Wie
geval van het
indrukken,
het hedendaagsche
hedendaagsche leven
leven zich
zichindacht,
indacht,kon
konererindrukken,
werkelijkheidsindrukken, van krijgen
krijgen veel
huiwerkelijkheidsindrukken,
veel dieper dan die uit onze huigrootendeels vervlakte,
vervlakte, wereld
wereld en het
hetbuitensporige
buitensporige van
vanden
den
dige, grootendeels
droom
met het
hetstellige,
stellige,vastomlijnde
vastomlijnde van
vaneen
eenrealiteit
realiteitvereenigen.
vereenigen.
droom met
verkréeg de kunstenaar
kunstenaar een
hoû-vast voor zijn
zijn phantaisie,
phantaisie, die
die
Zoo verkréeg
een hoil-vast
hem toch zoo weinig
weinig mogelijk
mogelijk hinderde zich uit te
te vieren
vieren in
in de
de zinzinnu hij
hij aldus
aldus het
het recht
recht kreeg
kreeg van
van zijn
zijn droomen
droomen een
een
tuiglijke wereld, nu
tuiglijke
rijker,
realiteit te
te maken.
maken.
rijker, een uitzonderlijke realiteit
Aldus zette Prins zich dan,
v~anwege zijn
zijn enorm
enorm hevige
hevige zinzinAldus
dan, om,
om, vanwege
tuiglijke
levensontvankelijkheid, retrospectief naturalisme
naturalisme te schepscheptuiglijke levensontvankelijkheid,
~n,
verleden, waarvoor
waarvoor hij,
hij, uitteruitterwerkekkheidsverdichting uit het verleden,
pen, werkelijkheidsverdichting
aard,
daar ging zoeken, waar ook dat oud-tijdsche leven
leven het
het
aard, de
de stof daar
.felst
had gebrand:
gebrand: in
inbuitenlandschen
buitenlandschenoorlog
oorlogenenoverval
overvalof
ofinwen_ige
inwerl-iige
felst had
beroering.
In 1891
18g1 verscheen in
in de
de Nieuwe
NieuweGids
Gidszijn
zijneerste
eersteverhaal
verhaalinincfezen
áezen
trant:
Sint Margareta.
Margareta. Het
Hetvorige
vorige dat
dat Een Executie
Executie heette, had er,
trant: Sint
bij
détailverzorgdheid, toch nog uitgezien
uitgezien als
als een
een bijbijbij alle uitvoerige détailverzorgdheid,
gewerkten droom, wezenlijk niet onderscheiden
onderscheiden van
van andere
andere vroegere,
vroegere,
die in den
den eigen
eigen tijd
tijd van
van den
den schrijver
schrijver schenen
schenen voor
voor te
te vallen.
vallen.Maar
Maar
de resoresodit was
was gansch
gansch iets
iets nieuws,
nieuws, èn
èn om
om het
het stellig
stellig verloop
verloopèn
èn om de
luut aangewende taalvernieuwing,
zintaalvernieuwing, die
die onmiddellijk
onmiddellijk uit
uit deze
deze ~eer
zeer zinlijke
scheen.
lijke droomrealistiek geboren scheen.
Toch was het
het weer
weer niet
niet anders
anders dan
dan het
hetoude
oudeprocédé,
procédé,dat
datoveral
overal
aangewend
zich tot
totzintuiglijke
zintuiglijke impressies
impressies
aangewend wordt,
wordt, waar
waar het
het leven zich
ver-woorden
samentrekt
het naast
naast elkaar ineens klaar ver-woorden
samentrekt en
en het
het gaat
gaat om
om het
wij het
hetgezien
gezienen
en bij
bij
van de stoffelijke dingen. Bij V. Deyssel hebben
hebben wij
Gorter en Van Looy,
Looy, maar
maar Prins
Prinsmaakte
maakteer
erzijn
zijneenige,onveranderlijk
eenige, onveranderlijk
hij zijn manier toe,
gelijke
gelijke uitdrukking
uitdrukking van. Al meer gelijkmatig paste hij
tot die iets
iets bijna
bijna onpersoonlijks verkreeg en tot
tot die oudheid-schrijving
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scheen te hooren,
hool'en, 400dat
zoodat men
meneen
eenindruk
indrukhield
hieldals
alsvan
vanoude,
oude,
scheen
zwaarbewerkte miskleeren.
miskleeren.
zwaarbewerkte
vereenvoudiging, men
menkan
kanhaast
haastzeggen,
zeggen,versimpeling
versimpeling
Want deze vereenvoudiging,
infinitief, adjectief
adjectief en
en subsubvan den zinsbouw tot verleden deelwoord, infinitief,
stantief was
was langdurig
langdurig geduldig
geduldig en
enfijn
fijn bewerk
bewerk om
omeen
eenmaximum
maximum
stantief
uitdrukking te
te krijgen
krijgen in een
een minimum
minimum van
vanwoorden.
woorden.
van uitdrukking
b. v.
v. een
eenbeschrijving:
beschrijving:
Zie hier b,
„Een
"Een groote
groote zaal
zaal met
met ronde
ronde zuilen
zuilen van
vaneen
eendof-zwarte,
dof-zwarte,zachte
zachte
steensoort, vol inkervingen
inkervingen en erg
erg geschonden,
geschonden,als
alsware
ware daar-om
daar-om gegestreden. Daarop, platliggend,
platliggend, het
het houten
houtendak,
dak,donker
donker van
van ouderdom
ouderdom
kleurvlekken van niet meer
meer te
te onderscheiden
onderscheidenschilderschildermet groezelige kieurvlekken
werk.
Het hout ook
ook vol
vol gaten,
gaten, en
en daardoor
daardoor te zien
zien de
de blauwe
blauwe luchtheiderluchthelderheid. De
De muren
muren wit,
wit, doch
dochvol
volbruine
bruineen
enzwarte
zwarte vuiligheid,
vuiligheid,als
alsin
ineen
een
stal, en met droge bloedvlekken
bloedvlekkèn en
en strepen;
strepen; ook
ook in
in een
een hoek
hoek het
hetroode
roode
afdruksel
hand. Dicht
Dicht daarbij
daarbij een
een kleine
kleine jongen,
jongen, geheel
geheel
afdruksel van
van een
een hand.
was over
over de
de magere
magere
naakt, groen bleek zijn huid, die
die strak
strak gespannen
gespannen was
en
schouderuitbottingen
tellen ribben;
ribben; zijn
zijn buik
buik ingevallen
ingevallen en
schouderuitbottingen en
en de te tellen
hij
huiverend met
met tegen
tegen elkaar
elkaar gedrukte
gedrukte beenen,
beenen, het
het hoofd
hoofd
hij stond huiverend
voorover, de handen plat op de borst. Een tiental
tiental passen
passen van
van hem
hem af,
af,
een grootere jongen
jongen met
met negerkroeshaar
negerkroeshaar en dof-geel
dof-geelmetalen
metalenringen
ringen
v-ergulde franje om zijn
om armen en enkels. Een grove
grove witte
witte lap
lap met
met vergulde
lenden, afhangend tot op de
de stoffige
stoffige bruine
bruinevoeten,
voeten,en
endaaruit
daaruitslank
slank
opgaand
manilla-bruine romp,
romp, glimmend
glimmendals
alsgewreven
gewreven
opgaand zijn geoliede manilla-bruine
mahoniehout. Hij had een boog, en schoot op den anderen, achteloos,
achteloos,
zonder
raken, lachend
hoofd buigen van den kleikleizonder te raken,
lachend om het linksche hoofdbuigen
was een plagend
plagend doodmaken,
doodmaken, en een
een
nen bleeke,
bleeke, als
hij mikte. Het was
als hij
oude vrouw, die Zat
zat op den grond zag het aan. Zij geheel bedekt door
een zwart-blauw zijden
zijden laken,
laken, waarop
waarop zilverschrift;
zilverschrift; een
eenkostbare
kostbarelap,
lap,
medegebracht
aziatische steppen.
uit dit
dit kleed,
kleed, dat
datwijd
wijd
medegebracht uit
uit de
de aziatische
steppen. En uit
over haar
hoofd met
metpikpikhaar gespreid was, stak haar
haar rimpelig,
rimpelig, tanig-geel hoofd
zwarte
kassen, en
en met
meteen
eenverwarden
verwarden
zwarte oogflikkeringen
oogflikkeringenin
in de
de diepe kassen,
bbuw-zwart
haarbos.
blauw-zwart glimmenden
glimmenden haarbos.
Zij
haar hoofd
naar rechts,
Zij schudde
schudde haar
hoofd van links naar
rechts, en neuriede eentohaar aan,
aan, met
nige woorden erg slepend,
slepend, en
ende
dekleine
kleinemartelaar
martelaar zag haar
bevende
onderlip en
en angstige
angstige droefheid
droefheid ininzijn
zijngroot-geopende
groot-geopende
bevende onderlip
oogen.
Maar
zaal klonkt.>n
klonken stemmen. Daar, op een
Maar uit
uit het midden van de zaal
rood-omhangen
vcrhevenh\?ld, een ruw-getimmerde
drievoet, waarop
waarop
rood-omhangen verhevenh,?id,
ruw-getimmerde drievoet,
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zat een groote man met een dikken kop, vuil-bleek
vuil-bleek als
als brooddeeg,
brooddeeg, bebe~
dekt door
door een
een schuinsstaande
schuinsstaande hooge
hooge muts
muts van
van zwart
zwartkroeswol,
kroeswol, en
en
daarin edelsteenschitteringen
eddsteenschitteringen meest
meest saffierblauw.
saffierblauw.
De muts tot
tot over
over de
de wenkbrauwen,
wenkbrauwen, en
enangstwekkend
angstwekkend zijn
zijn breede
breede
platte neus, waarop
waarop het lidteeken
lidteeken van
van een
een sabelhouw,
sabelhouw, en
en de
de grove
grove
haarlooze
groot en ver
ver vooruitstak
vooruitstak als
als bij
bijsommige
sommige
haarlooze onderkin,
onderkin, die
die groot
apen. Om
Om zijn
zijn log
log lichaam
lichaam een
eenvaal-groen
vaal-groen gewaad
gewaad lang
lang afhangend,
afhangend,
bezet met groote kleurige
kleurige stofknoopen,
stofknoopen, en
en waaronder,
waaronder, door
doorde
despleet
spleet
dolk:'—
van voren, het fonkelen van juweelen
juweelen op den
den knop
knop van
van een
een dolk."
Dit fragment is
is karakteristiek
karakteristiek voor
voor het
het geheel.
geheel. De
De zin
zin wordt
wordtererdedefinitief verwoarloosd,
verwaarloosd, het woord
woord volgt
volgt onmiddellijk
onmiddellijk de
deimpressie,
impressie,de
de
waarvan het
het eene
in verbeelding
verbeelding geziene
geziene werkelijkheid,
werkelijkheid, waarvan
eene détail
détail op
op
haast naieve
naieve wijze
Maar juist
juistdaardoor
daardoor—
wijze naast
naast het andere gezet is. Maar
die onbeholpenheid
verband met
met de
de scherpe
scherpe woordkarakteriseering
woordkarakteriseering
onbeholpenheid in verband
werkt het geheel
- werkt
geheel als
als iets
ietsprimitiefs,
primitiefs,doch
dochtegelijk
tegelijkverwonderlijk
verwonderlijk
rëeels, dat oud-tijdsch
rëeels,
oud-tijdsch leven
leven voor
voor ons
onshandtastelijk
handtastelijk duidelijk
duidelijk
maakt.
Sint Margareta
Margareta deze
schrijfwijze, die nauwlijks
nauwlijks meer
meer
Toch is in Sint
deze schrijfwijze,
gramstyleeren mag heeten, nog
nog niet gaaf doorgevoerd. Er staan nog gram.,matlcaal-volledige
algemeenheden ter
ter inin,maticaal-volledige zinnen
zinnen in, en zulke banale algemeenheden
leiding als: „Een
nEen mare
mare door
dooralle
alle Kristenlanden
Kristenlandenals
alseen
eendoodsrilling.
doodsrilling.
kerke.:'
De vorsten
vorsten beefden
beefdenop
ophun
huntronen
tronenen
enhet
hetvolk
volkstroomde
stroomdeter
terkerke.."
hebben, trots
trots hun
hunprimitieve
primitieveexpressie,
expressie,niets
nietssuggestiefs
suggestiefs voor
vooroude
oude
tijden. Doch in Een Koning
vastgehouden en
en
Koning is het taal-eigen al meer vastgehouden
consequenter doorgevoerd, zoodat het
het zinnetje
zinnetje waarmee
waarmee het
hetverhaal
verhaal
besluit, ofschoon
ofschoon een
een zuiver
zuiver geestelijk
geestelijk moment
moment weergevend,
weergevend, volkovolkomen in de sfeer van
van oude
oude realiteit
realiteit is
is ingepast:
ingepast:
"De
Koning stond op,
op, en
en bevend
bevend uit
uit zijn
zijn mond
mondzachte
zachte woordenwoorden„De Koning
van-vergiffenis, waarover
waarover de
de ridders
ridders stil-malcontent."
stil-malcontent."
Even te voren
voren is
is 's'skonings
konings gemoedsstemming
gemoedsstemming op
op deze
deze wijze
wijze bebeschreven:
schreven :
d~ hoog-zittende
hoog-zittende koning-in-duisternis
koning-in-duisternisniet
nietbewoog.
bewoog.Hij
Hijvol
vol
nMaar
„Maar de
kwelling over Rogiers dood en steeds zien in angst
angst voor
voor de
de te
te wachten
wachten
straf: de Hel. Onder
Onder een
een glinster-zwart-blauwen
glinster-zwart-blauwen nacht-hemel
nacht-hemel stijl-op
stijl-op
twee kegelbergen, en
en tu.sschen
tusschen beiden
beiden over
over een
een afgrond,
afgrond,een
eengloeiengloeiende plaat, helsch
helsch-ziedend-rooie
boven niet-te-peilen
niet-te-peilen leeg
leeg dondon-ziedend-rooie streep boven
ker-blauw. Daarop de zielen
in altijde
altijde smart.
smart.
ker-blauw.
zielen van
van moordenaars
moordenaars in
Weten, dat vrome daden
daden de
de eeuwige
eeuwige pijn
pijn slechts
slechts konden
konden weren,
weren, en
en
daarom de koning
koning den oproerlingen
oproerlingen genadig
genadii willen
willen zijn."
zijn. tt
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Zie daar een bijzonder kenschetsend
kenschetsend citaat
citaat voor
voor de
demanier,
manier,waarop
waarop
Prins het geestelijke
Prins
geestelijke in al
al dit
dit stoffelijk
stoffelijk gebeuren
gebeuren behandelt.
behandelt. In
Indrie
drie
regels
wordt het berouw
berouwen
de zielsangst
zielsangst van
van den
den koning
koning geconstageconstaregels wordt
en de
teerd, niet beschreven,
beschreven, niet
niet voelbaar
voelbaar gemaakt,
gemaakt, want
want als
als het
het op
opden
den
inhoud van
van dat
dat berouwgevoel
berouwgevoel aankomt,
aankomt, krijgen
krijgen wij
wij niet de pij
pijn
n zelf
gesuggereerd,
maar staat er weer een observatie,
observatie, een
een trouwens
trouwensaardige
aardige
gesuggereerd, maar
hel-verbeelding in
inkleur
die ons
ons van
van des
deskonings
konings inwendigen
inwendigen
kleur en lijn, die
staat wel eenigszins afleidt.
afleidt. Maar
Maar hinderlijk
hinderlijk is
is dit
dit toch
tocheigenlijk
eigenlijkniet,
niet,
gemist
hier niets,
niets, omdat
omdat deze
dezeschrale
schralegeestelijkheid
geestelijkheid bij
bij
gemist wordt
wordt hier
dien overvloed
overvloed van
van zintuigelijke
zintuigelijke gewaarwording
gewaarwording in
in den
dentijd
tijdschijnt
schijnttete
behooren.
Wij nemen gaarne
gaarne en als
als vanzelfsprekend
vanzelfsprekend aan,
aan, dat het
het
behooren. Wij
leven in
in dat
dat zwoel
zwoelzwaar
zwaaren
endonker
donkerverleden
verledenvooral
vooralzinnelijk
zinnelijkverliep,
verliep,
Uri durende reeks van zintuiglijke indrukken, waarop
de mensch inéén
waarop de
instinctief
en impulsief
impulsiefreageerde,
reageerde, en
endat
dathet
hetaldus
aldusvolmaakt
volmaaktininorde
ordeis,
is,
stinctief en
zijn verhaal
verhaal maar
maar flauwe en nauwbewuste
nauwbewuste zielsbeweginzielsbeweginzoo Prins in zijn
gen invoegt
invoegt tusschen
tusschen al
al het
hetoverweldigend
overweldigendstoffelijke.
stoffelijke.
Meer kan de
de historische
historische romanschrijver
romanschrijver ten
ten slotte
slotte niet
nietbereiken
bereiken
dan ons de „waarheid"
"waarheid" van
van een
een historisch
historisch verleden
verleden te
te doen
doenbeleven.
beleven.
Een historische roman is eigenlijk net
net als
als een
een andere
andere en
en volstrekt
volstrekt geen
geen
apart
romanschrijver wordt
lezers te
te
apart soort.
soort. Een romanschrijver
wordt altijd
altijd verzocht zijn lezers
veroveren, hen mee te
te slepen
'slepen in
inzijn
zijnverdichte
verdichtewerkelijkheid,
werkelijkheid, zoodat
zoodat
zij critiekloos er in gelooven en haar mee beleven. Tenminste,
Tenminste,zoo
zoogegevo~len wij
wij het
het nu.
nu. Maar
Maar de
devroegere
vroegere kunst
kunst van
van den
denhistorischen
historischen
voelen
ron:an,
gelijk mevr.
mevr. Bosboom,
Bosboom, Oltmans,
Oltmans, Limburg
Limburg Brouwer,
Brouwer, van
van
roil an, gelijk
Lennep en Schimmel
Schimmel die
die bedreven,
bedreven, was
was op
op gansch
gansch andere,
andere, veel
veel ververstandelijker dingen uit. Wij hebben vroeger
vroeger al eens nagegaan,
nagegaan, hoe om
om
tt
te beginnen die schrijvers
schrijvers er toe kwamen hun „stof"
"stof zooals
zooals' 't heette,
in de historie te
te zoeken.
zoeken. 'tttWas
Washet
hetinteressante,
interessante,dat
dathen
henaantrok,
aantrok,het
het
leven in het
het verleden,
verleden,dat
dataltijd
altijdbekoorlijker
bekoorlijkerschijnt
schijntdan
dan tt
't huidige. En
daarbij
konden zij
zij veel
veel eruditie
eruditie geven
gevenaan
aan den
den lezer,
lezer,die
dieimmers
immersgraag
graag
daarbij konden
nuttige en ontwikkelende wetenswaardigheden
Dieeruditie,
eruditie,
wetenswaardigheden opving.
opving. Die
detallooze
kleurige bijzonderheden
bijzonderhedenvan
vanoude
oudekleedij,
huisraad,stedede tallooze kleurige
kleedij, huisraad,
stedebewapening, van
gewoonten tt en zelfs „his"hisbouw, bewapening,
van oude
oude "zeden
„zeden en gewoonten"
torische
woorden," dat was zelfs
zelfs het
het voornaamste
voornaamste en
en datgene
datgene wat
wat
torische woorden,"
werkelijk historisch
Dieper ging
ging 't al niet. Overihistorisch was in hun verhalen. Dieper
gens legden zij
zij naiëvelijk
naiëvelijk en argloos
argloos in dien
dien verren
verren tijd
tijd en
en vreemde
vreemde
menschheid hun eigen
eigen midden-19e
midden-Igeeeuwsche
eeuwschegedachten
gedachtenen
enlevensoplevensopvatting.
en hun
hun publiek
publiek wilden
wilden dit
dit zoo,
2';00,begrepen
begrepen dit
dit zoo,
zoo,
vatting. Zij
Zij zelf en
omdat zij onbewust
onbewust daarvan
daarvan uitgingen,
uitgingen,dat
dathun
huneigen
eigentijd
tijdhet
hetabsoluut
absoluut
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juist inzicht en het absoluut
absoluut goed
goed recht
recht bezat.
bezat. Om
Omdie
dieteteillustreeren,
illustreeren,
daartoe
verledens en
en die
daartoe diende eigenlijk alle evocatie van historische verledens
historische
de kunst
kunst beschouwd,
beschouwd,
historische roman
roman werd
werd als
als een goed staal van de
in een
eenfeillooze
feilloozearchaeologische
archaeologische aankleeding
aankleeding de
de eeuwige
eeuwigewaarwaar~
die in
heden
der burgerlijke
burgerlijke moraal
moràaI nog
nog eens
eens stevig
stevigwaarmaakte,
waarmaakte,
heden der
door
middel van
van duidelijk
duidelijk sympathieke
sympathieke en
enantipathieke
antipathieke karakkarakdoor middel
ters.
Zoo doet zich de
de roman
roman van
van Walter
Walter Scott
Scottaan
aan ons
ons voor,
voor,mitsgaders
mitsgaders
ganschen nasleep
=sleep van
den gansehen
vanmin
minof
ofmeer
meerzelfstandige
zelfstandigeen
enuitstekende
uitstekende nanaoparchaeologisch
archaeologisch versierde
versierde hehevolgingen ten onzent.
onzent. Zij
Zij .lijken
lijken alle
alle op
dendaagsche
zaken zeer
zeer
dendaagschegeschiedenissen,
geschiedenissen,waarin
waarinhet
hetop
opstuk
stuk van
van zaken
banaal toegaat.
toegaat. En
En daar
daar ons
ons nu die
niet
banaal
die archaeologische
archaeologische „Bildung"
"Bildung tt niet
wij voor
voor de
de wetenswaardige
wetenswaardige bijzonderheden
bijzonderhedendooddoodmeer schelen kan,
kan, wij
nual
al historische
historischeHistorische
Historische
koud blijven, is het duidelijk,
duidelijk, dat
dat ons
ons de
de nu
Roman
verveelt. Wij
Wij zoeken
zoeken ererininwat
water
er niet
niette
tevinden
vinden
Roman heel gauw verveelt.
is en waardeeren
waardeeren niet, wat
wat hij
hij heeft
heeft aan
aan te
te bieden.
bieden.
Prins· verleden-herschepping
verleden-herschepping enkel
enkel het
het uiteruiterMet dit alles nu heeft Prins'
lijk
Oppervlakkig gezien, doet hij
hij hetzelfde
hetzelfde als
als de
deouderen:
ouderen:
lijk gemeen. Oppervlakkig
hij
reproduceert neen
Maar terwijl
terwijl zij
zij dat
dat
hij reproduceert
„een verleden"
verleden" juist
juist als
als zij. Maar
deden vanwege hun vooral verstandelijke belangstelling ~n
sympathie
pi sympathie
zij naievelijk
naievelijk ook
ook
met de vroeger beleden
beleden gedachten
gedachten en
en principes,
principes,die
diezij
de hunne achtten, is het
het bovenal
bovenalduide1ijk,dataanPrinsditideeële,
om
duideliik, dataanPrins ditideale, om
niets schelen
schelenkan.
kan.Wat
Wathem
hemtot
totde
de middeleeuwsche
middeleeuwsche
zichzelf
zichzelf nu precies niets
g~poogd duidelijk te maken. Het
Het was
was zijn
zijn
historie bracht, hebben wij gepoogd
allereerst zintuiglijke ontvankelijkheid, die
die naar
naar sterken
sterken prikkel
prikkel zocht
zocht
en dezen in
in de
de hedendaagsche
hedendaagsche werkelijkheid
werkelijkheid niet
niet vinden
vinden kon.
kon. In
Indat
dat
lagere, dierlijke,
van sterke
sterke gewaarwordingewaarwordin~
dierlijke, maar
maarzooveel
zooveel fellere
fellere leven van
gen, impulsies, instinkten
instinkten voelde
voelde hij
hij zich
zich thuis,
thuis, met
met die
die wereld
wereld voelde
voelde
hij
het eigen
eigen zijn
zijn terug.
terug.
hij zich verwant, daar vond hij een groot deel van het
En zoo schreef
schreef hij
hij niet,
niet, verhalend
verhalend en
enapprecieerend,
apprecieerend, over
leven,
over dat leven.,
z66 volkomen,
volkomen, dat
dat hij
hij momenmomenmaar
maar leefde
leefde er
er zich
zich in, her-leefde het zóó
taan den eigen hedendaagschen geest vergat, om
om dien
dien vroegeren,
vroegeren, dien
dien
in zich hervonden
hervonden geest te worden,
worden, den geest van
van de
de menschen,
menschen, van
van
het landschap en van
van elk
elk ding
dingafzonderlijk.
afzonderlijk.
Zoo ergens dan
dan isishier
hierhistorische
historischeherschepping,
herscheppi:!1g,dunkt
dunkt mij. Zal
Zal
deze ooit gelukken,
gelukken, ik bedoel:
bedoel: zal
zal deze
deze iets
ietsbeters
betersbereiken
bereikendan
danbleeke
bleeke
tafreeltjes
het de
de dichter
dichter en
enniet
niet
tafreeltjes met nietige uiterlijkheden, dan moet het
ditwerk
werk aanvat.
aanvat.
de geleerde zijn, die
die dit
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H~t komt
komt hier
hier immers
immers niet
nietallereerst
allereerstop
opgeleerdheid
geleerdheidaan,
aan,maar
maarop
op
Het
het uiterlijk
uiterlijk van
van een
een tijdvak
tijdvak kent,
kent, isis nog
nogmaar
maar juist
juist
assimilatie. Wie het
aan het begin van den arbeid.
arbeid. Dan moeten
moeten gevoel,
gevoel, intuitie,
intuitie, verbeelverbeelaan
zich in-droomen
in-droomen om
omhet
heteigenlijk
eigenlijkwerk
werktetegaan
gaan doen. Uit
Uithet
het
ding zich
totaal besef, de
klare bewustheid
bewustheid van
van dat
datverleden
verleden leven,
leven, moet
moet
totaalbesef,
de klare
de
bij~onderheden kunnen
kunnen begrijpen,
begrijpen, aldus
aldus afafde dichter
dichter alle
alle bijzonderhaten
leidend, waar
waar hem de
de historiekennis
historiekennis en
en het
hethistoriemateriaal
historiemateriaal in
in den
den
Hij moet
moet inderdaad
inderdaad dat
dat verledene
verledene opnieuw,
opnieuw, in
in verbeelverbeelsteek laten. Hij
beleven, met al zijn
zijn zinnen
zinnen en
enalalzijn
~ijngevoel,
gevoel,en
endan
daneerst
eerst
dingsdroom
clingsdroom beleven,
z;ijn historie-reproductie
historie-reproductie ook leven
leven zal.
~a1.
kan men verwachtten,
verwachtten, dat zijn
kan
Maar dan
eenige historische
historische waarheid
waarheid verkregen zijn, die
die
Maar
dan ook ~al
zal de eenige
menschen teteverkrijgen
verkrijgen valt,
valt, ook
ookalalmochten
mochtenettelijke
ettelijkebijbijer voor ons menschen
zonderheden overdreven of
of onjuist
onjuist blijken.
blijken.'
zonderheden,
Immers, anders en beter kan de geest
geest van
van een
een tijdvak
tijdvak voor ons
ons niet
niet
on~er; die
die dien
dienverleden
verledengeest
geest in
inzich
~ich
herleven, dan
door een
een onzer,
herleven,
dan in en door
voelt, in wien
wien die
die geest
geest van
van het
hetverleden
verleden herleeft,
herleeft, of
of wel
wel zich
~ichlaat
laat
voelt,
onderkennen van
van het
het latere,
latere, nieuwere
nieuwere leven.
leven. Doch
onderkennen
Dochhistorische
historischewaarwaarheid te willen
willen verkrijgen
verkrijgen door
door het
het optellen
optellenen
ennaast
naastelkaar
elkaar zetten
zettenvan
van
zoo niet
niet onbezonnen,
onbezonnen,
historische bijzonderheden,is
onbegonnen, zoo
bijzonderheden, is een onbegonnen,
werk. Zulke complicaties voeren nooit tot een
een waarachtig
waarachtig geheel,
geheel, tot
tot
tot een
een voelbare
voelbare atmosfeer,
atmosfeer,maar
maar enkel
enkel tot
tot ee
eenn
een levende synthese,
synthese, tot
soort museum van oudheden, waarin men zich verveelt en onbevre-sortmuevandh,wrimenzcvltobredigd blijft, als in een panopticum.
En daarom
daarom zijn, naar
naar het mij
mij voorkomt,
voorkomt, auteurs
auteurs als
als Ary
AryPrins
Prins de
de
geschiedschrijvers, die doelbewust
doelbewusten
ensystematisch
systematisch
ware,
ware, de hoogere geschiedschrijvers,
bedrijven wat de gewone
gewonehistoriografen
historiografenhuns
hunsondanks
ondanksen
enbij
bijongeluk
ongeluk
~ich~elf leggen
leggen in
in hun
hun verhalen,
verhalen, hun
huneigen
eigenvizie,
vizie,hun
hun
doen. Namelijk: zichzelf
Endit
ditpersoonlijke,
persoonlijke, ongecontroleerde
ongecontroleerde
begrip,
begrip, hun ethiek en gevoel. En
levert dan wat men gaarne
gaarne de objectieve
objectieve historische
historischewaarheid
waarheid noemt,
noemt,
omdat
dito „objectieve
"objectieve feiten"
feiten" berust,
berust, maar
maar het
het blijkt
blijkt alles
alles
omdat het
het op dito
wij~e,die,
die,onder
onderhet
hetvoorwendsel
voorwendselvan
vanweweonbedoeld
subjectief,op
opeen
eenwijze,
onbedoeld subjectief,
tenschappelijkheid,
haar beste
beste sappen
sappen heeft
heeftafaftenschappelijkheid, aan
aan die subjectiviteit haar
getapt. De hoogste
hoogste objectieve
objectievewaarheid
waarheid der
der historie
historielijkt
lijkt per
perslot
slotnog
nog
~ichaan
aaneenig
eenig
de
zuivere subjectieve
subjectieve droom
droom van
vanden
dendichter,
dichter,die
diezich
de zuivere
verleden
gevoeld en
en het
het met
metliefde
liefdebestudeerd.
bestudeerd.
verleden verwant
verwant heeft
heeft gevoeld
Prins is zulk een dichter en hij geeft ons
ons daarom
daarom het levend
levend organisme
organisme
van
niet enkel
enkelhet
hetgeraamte,
geraamte,geen
geendood
doodweten,
weten,maar
maar levend
levend
van den tijd, niet
on~e kennis
kennis —
- wat
wat bebegevoel. Hij vermeerdert dusdoende niet enkel onze
van historie!
historie!- maar
maarverdiept
verdiept ons
ons
duidt
enkel kennen van
duidt voor
voor ons het enkel
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levensbegrip, in
schijnbaar gansch
in zoover
zoover wij er toe komen in schijnbaar
gansch vreemde
vreemde
levensbegrip,
werelden
leven.
werelden mee te leven.
dit verwonderlijk
verwonderlijk resultaat
resultaat bereikt,
bereikt,hebben
hebbenwij
wijongeveer
ongeveer
Hoe Prins dit
gezien. Door bijna de geheele syntaxis overboord
overboord te
te gooien
gooien en
en zich
zich tot
tot
zinsgestameltete beperken,
een primitief zinsgestamel
beperken, waarin
waarininfinitieven,
infinitieven, onveronveradjectieven den boventoon
boventoon hebben.
hebben. Maar
Maar
bogen
substantieven en adjectieven
bogen substantieven
deze
krijgen dan ook
ooIt alle macht en kracht,
kracht, waarvoor
waarvoor zij
zij in klank
klank en
en
deze krijgen
beteekenis
en wekken,
wekken, in
inhun
hunalleenige
alleenigegewichtiggewichtigbeteekenis vatbaar
vatbaar zijn, en
verband met
metden
dennaieven
naïevenzinsval,
zinsval,ineens
ineenseen
eensfeer
sfeervan
vanverleverleheid, in verband
den in
in ons,
ons,van
vannacht-donker
nacht-donkeren
enbloedrood
bloedroodzinlijk
zinlijkleven,
leven, van
van een
een ononmenschheid, bezwaarlijk
stuimig gevoelige, arglooze menschheid,
bezwaarlijk levend
levend temidden
temidden
van onbegrepen, haast persoonlijke natuurma.chtel1.
Endit
ditwordt
wordtdan
dan
natuurmachten. En
in waarheid voor ons
ons een
een zelfbeleven,
zdfbeleven, zonder
zonder eenige
eenige superieure
superieureververwondering of hooghartige nieuwsgierigheid.Wij
nieuwsgierigheid. Wij voelen, zij het
het in
in de
de
verte,
met de
de angsten,
angsten, met
metde
degeloofsverwachtingen,
ge1oofsverwachtingen, met
met de
de
verte, mee met
:z;insgenietingen
halfbewust bestaan en
en komen
komen er
ertoe
toesoms
soms
zinsgenietingen van
van dat halfbewust
ons
:z;elf te
te vergeten
vergeten in
in deze
de:z;e kunst
kunstvan
vanloutere,
loutere,zware,
:z;ware,welige
weligezin:z:inons zelf
lijkheid, die —
- het
het zij
zij nog
nogeens
eens gezegd
gezegd —
- met
met de
de romantische
romantischehoegehoegenaamd niets gemeen
gemeen heeft.
heeft.
Zij
bij uitnemendheid
uitnemendheid Tachtiger
Tachtigerrenaissance-kunst,
renaissance-kunst, zeer
zeergelijk
gelijk
Zij is bij
van Deysel
Deysel en
en van
van Looy,
Looy, en
entevens
tevens zeer
zeer verscheiverscheiaan die van Gorter,
Gorter, van
den. Alle
Alle vier, zeiden wij,
verhoogden
wij, begonnen
begonnen met een vernieuwden,
vernieuwden, verhoogden
inniger aanvoelen
aanvoelen van
van het
hetdirecte,
directe,gewone
gewone
levenslust,
levenslust, een
een dieper, inniger
leven. Het
menschen, samenleving
samenleving en
en
Het dagelijksch
dagelijksch bestaan,
bestaan, dingen en menschen,
natuur
had dan
danal
al hun
hunaandacht,
aandacht,wat
watmeer
meergeestelijk
geestelijkof
ofwat
watmeer
meerstofstofnatuur had
echter gingen
gingen hun
hunwegen
wegen uiteen
uiteenen
envertegenwoordigden
vertegenwoordigden
felijk.
felijk. Toen echter
zij elk een
verhoogden lust
lustaan
aan het
hetstoffestoffeeen aparte
aparte schakeeringvan
schakecring van dien verhoogden
en werkingen
werkingen was
was van
van de ontwikkeling
ontwikkeling
lijk leven, die een der teekenen en
der persoonlijkheid.
persoonlijkheid. Eén andere
andere was
was het
het pessimisme,
pessimisme, waarover
waarover wij
wij
later zullen spreken.
spreken.
Maar in Gorter,
Gorter, van
van Deysel,
Deysel, van
van Looy
Looyen
enPrins
Prinsopenbaarde
openbaardezich
zich
het sterkst
sterkst de
de positieve
positieve stroom
stroom van
vandie
diez,elfverwerkelijking.
zelfverwerkelijking. Hen
Hen
kan
men levensdronkenen,
levertsdronkenen, levensbezetenen
levensbezetenen noemen,
noemen, en
en nu
nuwij
wij
kan men
hUll
werken eenigszins
eerugszins overzichtelijk
overzichtelijk hebben
hebben nagegaan,
nagegaan, kunnen
kunnenwij
wij
hun werken
pogen te zeggen,
zeggen, hoe
hoe zij
zij zich
zichtegenover
tegenoverde
dewerkelijkheid
werkelijkheiden
entegenover
tegenover
elkander verhouden.
verhouden.
Waar zij allen
de zintuiglijke
zintuiglijke gewaarwording
gewaarwordingaanvingen,
aanvingen,waren
waren
alien met de
wij gezien
gezien hebben
hebben -— Gort~'r
Gorter en van Deysel,
het —
- als wij
Deysel, die
die zich
zich op
op den
den
duur daarvan het verst
droomen en
ensensaties,
sensaties,welke
welke
-iierst verwijderden in droornen
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met
eerste indrukken
indrukken niets
meer gemeen
gemeen hadden.
hadden. Al
Al meer,
meer, al
al
met de eerste
niets meer
sneller
bij hen de
de impressie
impressie op
op (of
(ofonder)
onder) en
enwerd
werdgetransforgetransforsneller ging
ging bij
meerd
met een
een eigen
eigenscheppingskracht,
scheppingskracht, waardoor
waardoor de
de
tneerd in
in phantaisieën
phantaisieën met
bijna geheel in zich zelf
~elf terug leefde.
leefde.
dichter bijna
En wij
de~e wijze
wijze van
van zielsleven
zielslevenmet
methaar
haar uiting
uitingin
inkunst
kunst
wij noemden deze
subjectieve.
de subjectieve.
Minder ver van zijn eerste impressie bleef
bleefdan
danVan
VanLooy.
Looy.Bij
Bijhem
hem
lijkt er
er een, men zou
lijkt
zou willen
willen zeggen,
zeggen, meer
meer normale uitwisseling van
geestlijk en
en zinlijk
zinlijk in zijn
~ijn kunst. Zijn bewogenheid
bewogenheid door
door de
de zinnen
zinnenisis
geestlijk
niet minder dan bij
bij Gorter
Gorter en
en van
vanDe
Deysel,
maarzijn
zijnphantastische
phantastische
ysel, maar
vergeestelijking dier gewaarwordingen is minder sterk
vergeestelijking
sterk en
en minder
minder diep
diep
aarde, meer in evenevenof ijl. Zoo blijft
blijft hij,
hij, als
als 't ware,
ware, rustiger
rustiger op de aarde,
wicht
en geest,
geest, zinsimpressie
zinsimpressie en
engeestlijke
geestlijke reactie,
reactie, en
en
wicht tusschen stof en
schijnt zijn werk het meest episch, het meest
meest de
de „ware
"ware werkelijkheid."
werkelijkheid."
Ary Prins daarentegen blijft bijna geheel, en
en des bewust
bewust en
en bedoeld,
bedoeld,
in de
de zinlijke
zinlijke gewaarwording
gewaarwording bevangen.
bevangen. Hij
Hij komt
komtmaar
maar zelden
zelden en
en
nooit ver
hoogere gebieden
gebieden van
van den
den geest,
geest,en
ver van
van de
de impressie
impressie tot de hoogere
en
daarom
indruk van objectief
objectieftete
daarom juist maakt
maakt zijn
zijn kunst het sterkst den indruk
n
zijn, de werkelijkheid
werkelijkheid zelve.
zelve. Maar
Maar met
met dit
ditObjectivisme
Objectivisme wordt
wordt da
dan
niets anders bedoeld dan een kunst van sterke, durende, fijn onder-nietsadrbolnekustvar,denfijoscheidende
gewaarwordingen, zonder
veel geestlijk
geestlijk bijmengsel
bijmengsel of
of
scheidende gewaarwordingen,
zonder veel
verandering.
inhet
het
Tenslotte een eenzijdige
eenzijdige visie
visie der
der werkelijkheid,
werkelijkheid, die
die echter
echter in
hiStorische van sommige
sommige tijdperken
tijdperken wonderwel
wonderwelblijkt
blijkt tetepassen.
passen.
historische
Allen te zamen, deze dichters
dichters en
en die
die hen,
hen,als
alsminderen,
minderen, volgden,
volgden,
beteekenen een ontzaglijk wijd gebied van menschelijk
menschelijk gevoel
gevoel en
enververrechts naar
naar links
links een
een geheel
geheel gamma
gamma van
van zinlijk-geestzinlijk-geestbeelden, van rechts
lijke reactie
reactie op de werkelijkheid,
werkelijkheid, een eindelooze
eindelooze wisseling,
wisseling, een
eenwonwontusscnen Ik
Iken
enWereld,
Wereld,gelijk
gelijkdie
dietetevoren
voren
derlijke diepte van werking tusscnen
Met
en nog
nog steeds
steeds zijn
zijn nawerking
nawerking gevoelen doet.
doet. Met
nog niet gezien was, en
de hoogste
hoogstestijging
stijgingvan
vanhartstochtelijkheid,
hartstochtelijkheid, de
desterkste
sterkstespanspanhen is de
der gewaarwording
gewaarwording in de
de Tachtiger
TachtigerBeweging
Bewegingbereikt.
bereikt.
ning der
waarmee wij ons thans
tnans moeten
moeten bezig
bezig houden,
houden,isis de
Wat nu volgt, waarmee
meer breed-uit
rustiger vloeiende
beschouwend
meer
breed-uit en rustiger
vloeiende stroom
stroom van
van het beschouwend
het betoogend
betoogend proza
prozavoortbracht.
voortbracht.
dichterlijke, dat ook het
-
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Dit
Dit isis een
eenboekje
boekjevan
vanachttien
achttienbladzijden,
bladzijden, met
metveertien
veertien kleine
kleine gedichten
gedichten bebedrukt.
er niet
ruet van
vanbehoeven
behoeventeteweerhouden,
weerhouden,uituitdrukt. Deze geringe
geringe omvang
omvang zou
zou ons
ons er
voerig te
te zijn
zijnin
in de
de bespreking;
bespreking;er
erzijn
zijnechter
echterredenen
redenenvan
vanmeer
meerinnerlijken
innerlijkenaard
aardom
om
voerig
even kort
kort te
te zijn
zijn als deze uiterst
uiterst pseudoniemelijk
pseudoniemelijkuitziende
auteur.
naar verhouding
verhouding even
uitziende auteur.
plaats dit willen
willen zeggen: dat ze ononVan deze gedichten dan zou ik in de eerste plaats
duidelijk
- uit
uitververduidelijk zijn.
zijn.Ze
Zezijn
zijngericht.
gericht,blijkens
blijkensden
dentitel,
titel,aan
aaneen
eenttzwijgster";
„zwijgster";
schillende
plaatsen in
inden
dentekst
tekstzou
zoumen
menechter
echteropmaken,
opmaken,dat
datde
detaciturna
taciturnaeen
eentacitacischillende plaatsen
Dit geeft
geeft ons
onsalaleen
eenietwat
ietwatwankel
wankel gevoel,
gevoel,waar
waar het
het liefdesgeliefdesgetttrnus
turnus moet zijn. Dit
dichten geldt. Liefdesgedichten
Liefdesgedichtendie
diegericht
gerichtschijnen
schijnenaan
aan iemand
iemand die
die hard
hard is
is tegentegenover zichzelf
zichzelfen
entegenover
tegenoverde(n)
deen)dichter(es);
dichter(es);iemand
iemanddie
dieuit
tliteen
eenhard
hardplichtsgeplichtsgevoelten onrechte
onrechte naar
naar de
dè dichter(es)
dichter(es) meent
meent—
- haar.
haar (zijn) hart offert.
offert.
voel — ten
Het
Goethe·Dante-Vondelignaar
naar de
de bedichte
bedichteperperIlet moge onjuist schijnen, zoo Goethe-Dante-Vondelig
dichter(es)
sonnages
verhoudingen te zoeken; -— het zou
zou onjuist
onjuist zijn,
zijn, als de dichter(es)
sonnages en verhoudingen
deze zakelijke
zakelijke onduidelijkheden
onduidelijkheden bedolven
bedolvenen
enweggeschenen
weggeschenenhad
hadonder
ondereen
eengloed
gloed
van schoonheid.
schoonheid.Maar
Maar dat
dat isis juist
juist het
het bezwaar,
bezwaar, de
de gloed
gloed ontbreekt
ontbreekt in
in deze
deze te
tezeer
zeer
redeneerend
gehouden toespraken;
toespraken; —
- die
dieons
onsbuitenstaanders,
buitenstaanders,ze
ze
redeneerend en betoogend gehouden
als redeneering beschouwend,
bebeschouwend, weer te onduidelijk zijn; en wat de schoonheid bein VIII —;
- ; nu en dan slechts
treft,
bijvoorbeeldin
treft, die
die isissoms
somszeer
zeerver
vertetezoeken
zoeken- bijvoorbeeld
in haar
haar wel
wel zeer
zeertamme
tamme verschijning
verschijning van
van een
eenrake,
rake, en
enrhythmisch
rhythmisch
treft
treft ze ons in
iets. meer; b. v.
v. de
de slotstrofe
slotstrofevan
vanVI.
VI.
zuivere formuleering; een
een enkele
enkele maal
maal is
is het
het iets_meer;
Dit
geen indrukken
indrukken die noodigen
noodigen tot
tot een
eenlanger
langer stilstaan
stilstaan bii
bij dit
dit boekje.
poekje. De
De
Dit zijn geen
totaalindruk
wellicht intellectueel-geschoolde
intellectueel-geschoolde geest
geesttwee
tweefouten
fouten
totaalindrukis,
is, dat
dat hier een wellicht
heeft begaan;
begaan; ten
hij of.
OF 't't hart
hart had,
had, in
indichtvorm
dichtvorm tetegaan
gaan
ten eerste,
eerste, door iets dat hij
alb!n
deen)betrokkene,
betrokkene,maar
maar geheel
geheel
uiten; ten
ten tweede
tweedevan
vandeze
deze
uitingen
niet
uitingen
niet
all.:
en de(n)
het belletrie-minnend Nederland kennis te laten
laten nemen.
nemen.
J. L.
L.WALCH
WALCH

Laurens
derWaals,
Waals, DE TUINSPIEGEL.
TUINSPIBGBL.
Laurens van der
Een
Blaricum, Uitg.
de
Een bundel verzen. Blaricum,
Uitg. Mij. de
Waelburgh, 192o.
Waelburgh,
I920'
Van
blijven hangen,
hangen,
Van Laurens van der Waals was me één versje in 't geheugen blijven
maar geestig
minst
zeer eenvoudig
eenvoudig van
van "inhoud",
„inhoud", maar
geestig van
van beelding,
beelding, en dat niet het minst
door z'n kittig trippel-rhythme. Het
Hetbegon
begonongeveer
ongeveeraldus:
aldus:
Henriëtje
cordaat
Henriëtje stapt cordaat
voor
haar leeftijd
leeftijd en
en gestalte
gestalte
voor haar
door
overvolle straat,
straat,
door de overvolle
trippelt waar
waar zij
zij gaat
gaat
en
en het trippelt
tot
stil te
te wachten
wachten staat
tot ze stil
bij
halte.
bij een halte.
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Zij
van ongeduld;
ongeduld;
Zij vibreert van
't Is
Is een
een schande,
schande, en
en de
de schuld
schuld
van de tram,
van
tram, dat
dat zij
zij moet
moetwachten.
wachten.
En zij
zij maakt
maakt zich
zich vreeslijk
vreeslijk boos
boos
als
merkt, dat
dat al
al een
een poos
poos
als ze merkt,
iemand
haar lachte.
lachte.
iemand om haar
Een dichter die
die zulke
zulke fijne
fijne versjes
versjes maakt,
maakt, zbo
zoosimpel,
simpel,en
enzoo
zoocabaretachtigcabaretachtigluchtig, en zoo oncabaretachtig-geestig, scheen me werkelijk
werkelijk een
een vervulling;
vervulling; een
een
zuivere
hoogst plezierige
plezierige pauze-vulling
pauze-vulling tusschen
lezing van
van de
devele
velezware
zware
zuivere hoogst
tusschen de lezing
proza-volumina
waarmee de meeste
meeste tijdgenooten
tijdgenootenonze
onzeboekenplanken.
boekenplanken vullen.
vullen.
proza-volumina waarmee
als pauze-vuller
pauze-vuIler
Heeft de heer
heer Laurens
Laurensvan
vander
derWaals
Waalszich
zichzelf
zelfook
ookeenigszins
eenigszinsals
gevoeld,
met die
die functie
functie niet
niettevreden
tevredengeweest?
geweest?
gevoeld, met zulke soort poëzie; en is hij met
we ons zijn ontwikkelingsproces
ontwikkelingsproc;es niet
niet als
als zoo
zoo opzettelijk
opzettelijk mogen
mogen
Ik geloof, dat we
voorstellen.
hij toch
toch telkens
telkensteteveel
veelinnigheid
innigheidbij
bijdedegedichtjes
gedichtjes
voorstellen. Daarvoor toont hij
als„poëtisch"
"poëtisch"beschouwde
beschouwdeonderwerpen
onderwerpen
van dezen bundel.
bundel.Die
Dierneer
mèeralgemeen
algemeenals
beschrijven;
veelal een
beschrijven; en veelal
een hooger
hooger vlucht
vlucht nemen
nemen dan
dan "Henriëtje".
,Henriëtje".
Ik acht den schrijver van deze verzen....
verl!;en .... men
men wordt
wordt mettertijd
mettertijdmet
metzulke
zulkezaligzaligsprekingenwel
acht dezen
dezenschrijver
schrijverwel
welwezenwezensprekingen wel wat voorzichtiger -— maar ja, ik acht
lijk een dichter. Een
Een dichter
dichter waar
waar veel
veel op
op tetecritizeeren
critizeerenvalt;
valt;die
diesoms
somstetenauwnauwkeurig beschrijft, te
te veel
veelover
overnuancen
nuancenvan
vankleur
kleuren
enlicht
lichten
enschaduw
schaduwsubtilizeert,
subtilizeert,
soms zelfs redeneert, en
en dan
danschijnt
schijntwel
weleens
eenseven
evende
depoëtische
poëtischeadem
ademtetestokken.
stokken.
Soms heeft de beschrijving
beschrijving zelfs
zelfs een
een aesthetizeerenden
aesthetizeerendentoon;
toon;als
alsininhet
hetgedichtje
gedichtje
"Na
denregen".
regen".Maar
Maar
toen
geschrevenhad,
had,toen
toenisisdededichter,
dichter,geloof
geloofik,
ik,
,Na den
toen
hijhijdatdatgeschreven
zelf even
even geschrokken;
geschrokken;en
enheeft
heeftgedacht:
gedacht:nee,
nee,dat
datisisalàltetemooi.
mooi. En
Enop
opde
debladzij
bladzij
reaCtie, schreef
schreef hij
hij zijn
zijn Reisliedje:
Reisliedje: Dit
Ditisishet
heteerste
eerstecouplet:
couplet:
daarnaast,
daarnaast, in reactie,
Toen ik, weer
weer in
in 't stadje komend
komend
waar
ik slapen
slapen zou,
zou,
waar dien nacht ik
langs
grachtje trok en
en droomend
droomend
langs een
een grachtje
zag
er een
een meisje
meisje gauw
gauw
zag hoe er
voortging
dàn even
even wachtte
wacht-te
voortging en dan
in de
de schuwe
schuwe schemering,
schemering,
werd
bang door
door de
de gedachte
gedachte
werd ik bang
dat
zij, doch
doch gij,
gij, er
er ging.
ging.
dat niet zij,
En dit het
het vierde
vierde en
en laatste:
laatste:
Toen ben
ben ik
ikhaar
haar nageloopen,
nageloopen,
straatje
straatje in,
in,
straatje uit
uit en straatje
ergens
een deurtje
deurtje open
open
ergens stond
stond een
en daar
daar ging
ging zij
zij eensklaps
eensklaps in;
in;
'k heb
daar nog een
een poosje
poosje toevig
toevig
heb daar
hopende
wacht gestaan....
gestaan ....
hopende op wacht
ben
traag en al
al te
te droevig
droevig
ben toen traag
moe, naar
naar mijn
mijn hotel
hotel gegaan.
gegaan.
liefdegevoel,...
Dat
ft"J
etje"-genre-redivivus;maar
maarverteederd
verteederddoor
dooreen
eenzacht
zacht liefdegevoel
....
Dat isis 't
„ jetje"-genre-redivivus;
Het is typisch-Laurens van der Waals. Door zijn rhythme en zijn fijn,schuch-Hetisypch-LaurnvdeWls.Dorzijnhytme f,scuh-
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ter gevoel. En dat rhythme en dat gevoel vinden we ook in de landschap-beschrijlandschap-bescinijboekje vullen.
vullen. Hoe die fijnheid
ving die het grootste deel van het boekje
fijnheid een enkele maal
kan opgaan
opgaan wil
wil ik
ik ten slotte even doen gevoelen door
hooger kan
ij1 en
door het volgende ijl
teer eindende gedicht:
teer
DE SCHADUW
SCHADUW DER
DER ROEKEN
ROEXEN
De lucht
lucht wordt
wordt weder
weder stil,
stil, de
deklanken
klanken gaan
gaanverloren,
verloren,
de
klanken van
van het
het oud
oudweerbarstig
weerbarstig carillon;
carillon;
de klanken
de roeken
weer, hervatten
in de zon
de
roeken keeren
keeren weer,
hervatten in
zon
het immer
het
immer durend
durend spel rondom
rondom den
den hoogen
hoogen toren
toren

Hun mart,
zwart, dat
dat in
inhet
hetlicht
lichttot
totgloed
gloedschijnt
schijnt te
te ververgloren,
de bron:
bron:
is van
van een
een zwakker
zwakker glans,
glans, een
een zwarter
zwarter zwart,
zwart, de
hun
schaduw die
die vergeefs,
vergeefs, vlug
vlug vluchtende,
vluchtende, bespon
bespon
hun schaduw
het
edele gesteent'
gesteen!' den
den zonomschenen
zonomschenen toren.
toren.
het edele
Dan als
Dan
als de
de felle
felle zon
zon verblindt
verblindt met
met licht
licht de
de oogen
oogen
Schijnen de
de roeken
Schijnen
roeken zelf
ielf verloren
verloren voor 't't gezicht,
gezicht,
Maar niet
niet hun dans
dans van
van schaitw
schaûw die,
die,
Maar
los van
van aardsch
aardsch gewicht,
gewicht,
als zwart,
vuur verschiet
als
zwart, onwerklijk,
onwerklijk, vuur
verschiet van boog
boog tot
tot bogen,
bogen.
—Enzachtglimedbrnjkhoge
- En zacht glimlachende bemijmer ik hoe hooge
ontroering
beeldt in
in een
eenontroerd
ontroerd gedicht.
gedicht.
ontroering zich
zich zoo
zoo beeldt
voelt, zoo ziet, zoo
zoo beeldt
beeldt —
- al
al isis 't maar
, dien noem
Wie zoo voelt,
maar nu-en-dan
nu-en-dan —,
ik een dichter.
dichter.
J.
L. WALCH
J. L.
WALCR
DUURZAME GELUK.
GELUK:. I DE
DESCHOONE
SCHOONEZEKERZEKERHET DUURZAME

door Marie
Marie
Scnmitz. Nijgh
Nijgh en van
van Ditmar.
Ditmar. UitgeversUitgeversSchlrzitz.
1920.
mpÏj.
Rotterdam 1920.
mpij. Rotterdam

HEID.2
NAAR NIEUWEN
NIEUWEN OPGANG.
OPGANG.
HEID.
2 NAAR

roman in twee
twee dichtgedrukte
dichtgedrukte deelen is zeer
zeer ernstig
ernstig gemeend
gemeend en
enzeer
zeer
Deze roman
Deschrijfster
schrijfster neemt
neemtde
dezaak
zaak van
van haar
haar verhaal
verhaal verbazend serieus
serieus op
op en
enweet
weet
lijvig. De
dat er dingen (en
(en zelfs
zelfs menschen)
menschen) zijn,
zijn, waarmede
waarmede men
men nimmer
nimmer spotten
spotten moet.
moet.
menschen te
te gewagen....
gewagen ....wat
watisisererbelangrijker,
belangrijker,edeler,
edeler,
Om alleen maar van de menschen
verwonderlijker dan
een ongeweten
ongeweten en
en
verwonderlijker
dan een
een waar
waar kunstenaar,
kunstenaar, zoodanig
zoodanig een met een
kunstenaarsziel? Hoe
zwaar en
en
onbegrepen, doch spontaan zich ontwikkelende kunstenaarsziel?
Hoe zwaar
is het
het worden
worden zijner
zijner kunst
kunst in
in hem!
hem! Offert
Offert hij
hij er
er niet
niet een
eenlucratieve
lucratieve
geheimenisvol is
positie, zijn
zijn tijdschrift-leesbaarhcid
tijdschrift-leesbaarhillden
enaan
aanhet
heteind
eindzelfs
zelfsVrouw
Vrouwen
Kindvoor:op?
voor:op?
positie,
en Kind
En constitueert
constitueert dit
dit alles
alles niet
niet te
te gelijk en tevens het
het eeuwenoud
eeuwenoud(en
(en zoo
zoo ontroerend!)
ontroerend!)
Kunstenaar,die
diezijn
zijnliefde
liefde niet
nietdeelen
deelellkan
kantusschen
tusschenzijn
zijn Muze
probleem van den Kunstenaar,
zijn meer
meer vleeschlijke
vleeschlijke Gade?
Gade? En
en zijn
En daaraan Hick
lijdt en
.... de andere
andere
en ondergaat,
ondergaat, of
of....
doet ondergaan?
ondergaan?
partij doet
Die
dan de Liefhebbende Vrouw,
Vrouw, die
die begrijpt
begrijpt en
enwaakt
waakten
en
Die „andere
"andere partij"
partij" is dan
z;elfs haar kind, die de allerbitterste
allerbitterste martelaarschap
martelaarschapdraagt,
draagt,n.l.
n.l.die
dievan
vanden
den
offert, zelfs
kleinell,lagen,
kwellende, nooit
nooit aflatende
aflatendedagedagekleinen,
lagen,nuchteren
nuchteren stoffelijken
stoffelijken nood, de kwellende,
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lijksche
daarvoor nog
miskend wordt
wordt door
door den
den KunsteKunstelijksche misére
misére en daarvoor
nog gehoond en miskend
naar,
tijd toch
toch zijn
zijn natje
natje en
endroogje
droogjeverlangt....
verlangt ....Gruwlijk,
Gruwlijk,maar
maar
naar, die immers op tijd
verheven is het lot
lot zulker
zulker vrouwen,
vrouwen, en
enMarie
MarieSchimtz
Schimtzheeft
heeftdat
datklaarlijk
klaarlijkgezien
gezienen
en
in bijzonderheden
bijzonderheden beschreven,
beschreven, hoe zoo'n
zootn meisje
meisje reeds
reeds ininhaar
haarvadershuis
vadershuiseen
een
manusje-van-alles wordt, dan,
dan, door
door haar
haar uiterst
uiterst ontwikkeld
ontwikkeld moeder-instinkt
moeder-instinktgegedreven, op een artiste-man verlieft, om zich eindelijk
eindelijk in
in het
hethuwelijk
huwelijkganschelijk
ganschelijk
te vergooien aan
buitengewoonlastig
lastig
aan die kunstenaarsziel
kunstenaarsziel bovengenoemd,
bovengenoemd, die zoo buitengewoon
in den omgang wordt, vanwege
vanwege zijn
zijn brozigheid.
brozigheid.
En dit alles
alles zonder
zonder een
een zwéem
zweem van
van lach,
lach, in
intwee
tweedikke
dikkedeelen,
dee1en,waarvan
waarvan het
het
het latere
latere artisteartisteeerste, werkelijk
werkelijk al te langdradig, de familieverhoudingen van het
vrouwtje uitspint, om
om dan
dan in
in het
het 2e
2e deel
deelmeer
meerbepaald
bepaald'stsmans
mansartistieken
artistieken Opgang
Opgang
te demonstreeren.
demonstreeren. Daar
Daar nu
nu echter
echter die
die opgang
opgang zelf
zelfons
onsenkel
enkelverzekerd
verzekerd kan
kan
worden, wij
zijn humeurigheid,
humeurigheid, zwakheden
zwakheden en
en twijfelingen
wij daartegen
daartegen zijn
twijfelingen in
in volle
volle
worden,
e rhouding van
maat krijgen
wanverhouding
van de
de indrukken,
indrukken, die
die de
de
krijgen opgediem~,
opgediend, ontstaat een wanv
auteur
geven. Zij
Zij zag
zag een
een helden-kunst-ziel
helden-kunst-zielininhaar
haartitanischen
titanischen
auteur ons
ons bedoelde te geven.
worstelstrijd om
om uiting,
uiting,het
hetArtistieke
Artistiekein
inzijn
zijnwanhopigen
wanhopigenkamp,
kamp,ook
ookmet
methet
hetellenellendige stoffelijke,
stoffelijke, wij
enkel een
een pretentieusen
pretentieusenjongen,
jongen,die
diezich
zichwerkelijk
werkelijk
wij echter zien enkel
te veel
veel airs
airs geeft
geeftvoor
voorzijn
zijntwijfelachtige
twijfelachtigegaven,
gaven,een
eendikwijls
dikwijlsonuitstaanbaren
onuitstaanbaren
nieuwlichter anno '8o,
t80, die....
die .... Dat
Datwil
wilzeggen:
zeggen:wij
wijzien
zienzelfs
zelfsden
dennieuwlichter
nieuwlichterniet
niet
En het
het
erg
vermits deze
deze Lucas niet
niet voldoende
voldoende een figuur
figuur geworden
geworden is. En
erg goed, vermits
vrouwtje
lijkt ook te
te zeer
zeer van
van lyrisch
lyrisch sop
sopovergoten.
overgoten.Haar
Haar momenten
vrouwtje Tine lijkt
momenten doen
wel vaak
vaak als
wat men
men noemt,
noemt, aus
aus einem
einem
als levenswaar
levenswaar aan,
aan, doch
doch het
het geheel is niet, wat
Guss. De
Deandere
andere huisgenooten
huisgenootenlijken
lijken dan
dan platte
platteteekeningen
teekeningenaan
aaneen
eenwand,
wand,bebehalve
misschien iets
iets meer
meer leven
leven heeft....
heeft ....
halve de moeder, die misschien
Eindindruk:
te veel
veel voor
voor het
hetflauwe
flauwe levensglimpje,
levensglimpje,dat
datde
de
Eindindruk: veel
veel te lang en veel te
auteur mocht
beide.
mochtopvangen.
opvangen.Zij
Zijmeent
meenthet
hetvreeselijk
vreeselijkgoed
goedmet
met kunst
kunst en
en leven beide,
zij heeft zorgvuldig
zorgvuldig naar
naar het
het leven
levengekeken
gekekenen
enook
ooknaar
naargoede
goedeprozakunst,
prozakunst,maar
maar
ik vrees, dat dit alles nog geen beeldend
beeldend vermogen
vermogenbijbrengen
bijbrengen kan.
kan. Niet
Nieteens
eenseen
een
goeden stijl.
met ijver
ijver en
enintelligentie
intelligentie
stijl. Maar
Maarhoever
hoevermen
menhet
hetzelfs
zelfsinindie
die dingen met
te brengen vermag, toont deze
deze roman,
roman, die
die soms waarlijk op iets gelijkt.
gelijkt.
P.
C.
F. C.

Karel
Waseh. DIALOGEN.
Karel Wasch.
DIALOGEN.Em.
Em.Querido.
Querido. Amsterdam
sterdam 1920.
'920.
Het is eenigszins
eenigszins piquant
piquant deze
deze Dialogen van Karel Wasch
Wasch te lezen, na
na zoo'n
zootn
modierbaar
dierbaar boek
boek als
als van
van Marie
Marie Schmitz. Tegenover haar reeds ouderwetsche moderne
verhevenheid, Wasch
wrange en scherpe
scherpe mannen-superioriteit,
mannen-superioriteit, die de
de
derne verhevenheid,
Wasch't wrange
vrouw
hoogstens als
als „intuïtie"
"intuïtie" kan
kan waardeeren....
waardeeren.... en
en dat
dat ook
ook
vrouw niet als intellect, hoogstens
in zijn dialogen vrijwel waar maakt.
maakt. Zonder den afstand uit het
het oog
oog te
teverliezen,
verliezen,
kan
zeggen, dat in Wasch
Wasch eenige
eenige geestverwantschap
geestverwantschap met
op te
te
kan men
men zeggen,
met Shaw
Shaw is op
merken, wat de waardeering der vrouw betreft. Als
Als vaak
vaak bij
bij dezen,
dezen, isisde
deMan
Mande
de
wijze en
en bewuste,
bewuste,de
deVrouw
Vrouwde
deonbewuste,
onbewuste,maar
maarvervaarlijk
vervaarlijk listige
listigein
indit
ditboekje,
boekje,
voortdurend boeiend
Er zijn
zijn er
er niet
niet velen
velen in
dat hier en daar bijtend geestig
geestig en voortdurend
boeiend is. Er
Holland, die zulk een dialoog kunnen beginnen en volhouden, d.w.z. vullen
vullen met
met
In AfternoonAfternooneen geestelijken
geestelijken inhoud,
inhoud, gelijk
gelijk aan
aan de
de geestigheid
geestigheid van
van den toon. In
thea is blijkbaar,
blijkbaar_de
den eenzelvigen
eenzelvigen
demeer
meer banale
banalevrouw
vrouw aan
aan tt't woord,
woord, die door den
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man aangetrokken,
aangetrokken, bekoord en
e!l geërgerd wordt.
wordt. Zij
Zij wil zijn vertrouwlijkheid uithaar „vriend"
"vriend" maken, die op den duur
duur allicht
allicht meer
meer zal worden,
lokken, hem tot haar
niet en dat
dat is
is juist het pikante van 't spel....
spe1. ...
haar tyran, dat weet zij niet
haar slaaf of haar
„Ik zie iederen vooropgezetten
waaraan de man rich
zich liever ontrekt.
ontrekt. Want "Ik
vooropgezetten oni
omwaaraan
verbitterden strijd om de oppermacht,"
oppermacht," zegt
zegtgan
gang tusschen de twee sexen
sexen als een verbitterden
vermoeid om te herbeginnen.
hij, en voelt zich te vermoeid
den laatsten
laatsten dialoog De Dans vinden twee elkaar, na
rta vele aarzelingen
aarzelingen en
In den
zie1eleven en....
en .... men
men
ontwijkingen, op de schier mystieke paden van het
het diepere zieleleven
ontwijkingen,
goed wat er verder
verder uit worden moet, als de dialoog afbreekt.
weet niet goed
Intusschen is dit dansspel vooral
vooral niet minder belangwekkend dan het eerste
eerste
en.... veel moeilijker te doorgronden.
en....
deze bruine Querido-uitgaven
Qqel'Ïdo-uitgaven is dit verreweg
verreweg het
Van al de kleine boekjes in deze
Karel Wasch is wel een
zeggen, want het diepst en geestigst. Karel
zou ik !l;eggen,
belangrijkste, !l;OU
oll!l;e meestbeteekenende
meestbeteekenende auteurs in een
een curieus
curieus intellectueele richting.
richting.
van onze
F. C.
C.

van A.
POË:Z;IB van
A. C.
C.W.
W.Staring,
Staring,
Pot=
uitgegeven door J. H. van den
den Bosch,
Bosch,
din.
Ig:U, :.12 dIn.
Zwolle, Tjeenk Willink, 1921,
Staring is een
A. C. W. Staring
een zeer
zeergoede
goededichter
dichtervoor
voordedehoogere
hoogereschooljeugd,
schooljeugd,
die
toch weten
weten moet
moet (eens
(eens in
in zijn
zijnleven
levenmag
magdedemensch
menschdat
dattoch
tochwel
wel
die toch
den Nederlandschen
NederlandschenZangberg
Zangberggebrouwen
gebrouwenwerd.
werd.En
Endaarom
daarom
weten
weten I)I) wat
wat op den
!l;eer zeker
z;ekereen
eenruime
ruimeplaats
plaatsininde
debekende
bekendeserie
serie ZwolscheHerdrukken,
verdient
hij zeer
ZwolscheHerdrukken,
verdient hij
waar hij No.
No.77is.
is.Dit
Dithandige
handigeuitgaafje
uitgaafjeisisdan
dankwistig
kwistigvoorzien
voorzienvan
van voorredenen,
voorredenen;
poë!l;iedaar
daar
noten en aanteekeningen,
aanteekeningen, dewelke
dewelke tot
tot recht
rechtbegrip
begripder
derStaringsche
Staringschepoëzie
.oozeer voor
voor het
het vulgus
vulgus (ik
(ikmeen
meende
deschooljeugd)
schooljeugd)ale
alswel
wel
aanwezig
aanwezig !l;ijn
zijn en niet zoozeer
voor „studeerenden"
.,studeerenden"bestemd,
bestemd,voor
voorhen,
hen,die
dielater
latergezegde
getegdejeugd
jeugden
enweer
weernieuwe
nieuwe
IIstudeerenden"
moeten voorlichten.
voorlichten.
„studeerenden" moeten
met schaamte
schaamte beleden
beleden - wist ik
ik niet
niet dat
dat A.
A. C.
C. W. Staring
Bigenlijk
Eigenlijk -— hetz;ij
hetzij met
~
belangrijk was,
was, als....
als .... Shakespeare
Shakespeare b.v.
b.v. wiens
wiens handschriften
handschriftenterecht
terechtmet
met
zoo belangrijk
piëteit warden
worden vergeleken,
vergeleken, om
om den
dendefinitieven,
definitieven, laatstbedoelden
laatstbedoelden tekst
tekstop
ophet
het
Bosch ook voor Staring
Staring
spoor
komen. Zoo
Zoo doet
doet nu
nu de
de Heer
Heer J. H. van den Bosch
spoor te komen.
en, waar
komma's en
worden opgespoord
opgespoord in
in
waar hier
hier de
de varianten
varianten in
in komma's
en hoofdletters
hoofdletters worden
wel drie manuscripten,
manuscripten,voelt
voeltde
deleek
leekzich
zichvan
vaneerbied
eerbieden
enwroeging
wroegingbekropen,
bekropen,om
om
eenigs!I;ins ontging.
ontging.
die Staringsche grootheid, die
die hem
hem vroeger
vroeger eenigszins
de!l;e uitgaaf
uitgaaf No. 77 van
van deZwolsche
hij
Thans echter, door deze
deZwolsche Herdrukken
Herdr ukken leert hij
!l;oo niet
niet door
doordedelezing
le!l;ingder
derverzen
ver!l;enzelve,
!l;elve,dan
dantoch
tochjuist
juistdoor
door dien
dien imimbeter,
beter, zoo
vergat nog
nog een
een Woordenlijst.
posanten toestel van
van noten en aanteekeningen.
aanteekeningen. Ik vergat
Al dit werk
den dichter
dichterheen,
heen,verraadt
verraadtzooveel
zooveeleerbied,
eerbied,zooveel
zooveelhooge
hooge
werk om
om den
veel en
en geen
geen kleinigkleinigwaardeering en
en een
een toewijding,
toewijding, voor
voor welke
welke geen
geen arbeid te veel
!l;OU dit
ditdan
dankunnen
kunnen
heid
(zie de Staringsche
Staringsche komma's)
gering is.
Hoe zou
heid (zie
komma's)tete gering
is. Hoe
was, gelijk
gelijk de
de oude
oude
bestaan, indien A. C. W. Staring niet een echt groot man was,
Homeros,
Boileau of
of de
de
Homeros,of
ofVergilius
VergiliusofofLuther
Lutheren
en grooter
grooter dan
dan Horatius
Horatius of Boileau
Al kan
kan de
de leek
leek het
het ook
ook niet
niet zoo
zoo terstond
terstond
uitvinder
uitvinder van
van de
de slangenbrandspuiu'
slangenbrandspuit Al
Staring
inzien,
inzien, er moet een
een wereldgroot
wereldgroot aesthetisch
aesthetisch of
of ethisch
ethisch verschil
verschil zijn,
zijn, of Staring
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dicht : "En
„Enstierf
stierfhij
hijnid
ilia van
van schrik,
schrik, hij keert
dicht:
keert voor
voor 't minst
dood", of
minst half
half dood",
„Bestierf hij
hij 't niet
"Bestierf
niet van
van schrik,
schrik, hij
hijkeert
keertvoor
voor't 'tminst
minsthalf
halfdood",
dood", of
of„En
"En
keerde,
:l;weet dat
dat hij
hij van
van angst
angst vergoot".
vergoot".
keerde, in
in 't volle zweet
Deze onderscheiden
onderscheiden nu fijnzinnig
fijnzinnig en gevoelig te leeren beseffen, dat is eerst
eerst
den dichter waarlijk
waarlijk kennen.
kennen. Doch,
Doch,helaas,
helaas,zijn
zijndaartoe
daartoeeen
eenontzaglijke
ontzaglijkebelezenbelezenheid en voorstudie
voorstudie noodig,
noodig, die
diehet
hetmysterieuse
mysterieusegebied
gebiedder
derPhilologie
Philologiemaken
makentot
tot
een
•.•die
diegeen
geenphilologen
philologen
een onbetreden
onbetredenen
en ontoegankelijke
ontoegankelijkeland
landvoor
voorbijna
bijnaallen
alien
Gelukkigechter
echterzijn
zijnerervan
vandezen
dezen
nogal
velen.EnEndederest
restziet
ziet op den
zijn. Gelukkig
nogal
velen.
den
duur, en na
duur,
na den
denschooltijd,
schooltijd,waarschijnlijk
waarschijnlijk definitief
definitief van
van A.
A. C.
C.W.
W.Staring
Staringaf.
af.
Erzouden
zoudenn>1.
n.l. prijsraadsels
prijsraadsels uit te
te schrijven
schrijven
Hetgeen betrekkelijk
betrekkelijk jammer
jammer is.
is.Er
zijn in dezen
~ijn
dezen trant:
trant: Wat
Wat is
is het
het onderscheid
onderscheid aesthetisch,
aesthetisch, ethisch
ethisch en
en philosophisch,
philosophisch,
van de
"Temeerder
meerderkittelt
kitteltzulks
zulksden
denonverlaatim
onverlaat$''' en
en::
van
de navolgende
navolgende lezingen:
lezingen: „Te
"Het
kittelt nu te meer
meer den onverlaatr
onverlaat$''' Indien
Indien het
het onderscheid
onderscheid wellicht in de
d.
„Het kittelt
kitteling zelve
de oplossing
oplossing
zelve mocht schuilen, wordt men verzocht
verzocht dit verschil in de
mede uit te drukken,
mede
drukken, enz.
Zou men op deze wijze
wijze onze
onze oude,
oude, goede
goede dichters
dichters niet
niet wederom
wederom aan
aan eenige
eenige
populariteit kunnen helpen
F. C.
populariteit
helpen$'
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In het
het sereene
sereene licht
licht van
van den
den vooravond
vooravond dat uit
uit de
de breede
breede straat
straat
waar tusschen de hooge hLizenwanden
htizenwanden de
rumoerige
kleuren
van
de rumoerige kleuren van het
het
dagleven,
dagleven, nauw-merkbaar omduisterd,
omduisterd, verstillend
verstillend zich
zichverfijnden,
verfijnden,
scheen te wijken naar de
de hooge
hooge lucht
lucht die
die wijd,
wijd, bleekblauw
bleekblauw tusschen
tusschen
ijle doorschijnende
doorschijnende witte wolkensluiers,
wolkensluiers, blonk in de
de naglans
naglans van
van de
de
iile
Westerhorizon, liep
ver":
Westerhorizon,
liep Ruggero
Ruggero Carrega,
Carrega,nauw-bewust
nauw-bewusttevreden
tevredenenenvera:
licht om
om volbracht
volbrachtdagwerk
dagwerken
enhet
hetvooruitzicht
vooruitzichtvan
vandedevrije
vrijeaVondavonduren. Gonzend
Gonzend en bonkend
bonkend gleden
gleden elkaar
elkaar voorbij
voorbij de
derood
rooden
engele
gele
treinen der
der saamgekoppelde
saamgekoppelde tramwagens,
tramwagens, inet
waarschuwend schelschel-met waarschuwend
getink. Huurrijtuigen
Huurrijtuigen ratelden,
ratelden, de
de sjofele
sjofele zelfbewust tronende
tronende koetkoeten dan
dan met
meteen
eenzweepslag
zweepslag aansporend
aansporend de
de gedwee
gedwee sjokkende
sjokkende
siers nu en
paarden met hangenden
hangenden kop,
kop, lijdzaam
lijdzaam onverstoorbaar
onverstoorbaar voor
voor het
het drindringend hoorngetoet
hoorngetoetder
gierzoemende automobilen
automobilen wier
wier glanzend
glanzend ververder gierzoemende
niste rugklompen
rug klompen snel wegspoedden in de verte.
verte.
Aan de Tiberoever,
ruimte van
van Ponte
Ponte Cavour,
Cavour,draaide
draalde
Tiberoever, over de open ruimte
het licht, weerkaatst van den overkant
overkant waar
waarde
degrijsroze
grijsrozekerkgevel
kerkgevel
fijngegroefd en gebeeldhouwd,
gebeeldhouwd, met
metde
dezwartholle
zwarthollenissen
nissenen
ende
dedonker
donker
geschaduwde
bruintoppige palniboornen
pa,lmboomen en
geschaduwde kroonlijst,
kroonlijst, de
de roerlooze
roerlooze bfuintoppige
omhoog de blauwgroene koepels en de grauwe
grauwe vierkante
vierkante kerktorens
kerktorens
en de wrakke schamele achtergevels van Via delta Scrofa en Via di endwrakschmltegvanVidlScrofea
Ripetta verklaard
verklaard stonden
stondenin
inde
destille
stilleschijn
schijndie
diehun
hungrillige
grilligegevelgevelwas chhoeken, de gore vensters met
hoeken,
met witte
witte lappen
lappen van
van uithangend
uithangend waschstukjes schoonheid,
schoonheid, bekorend
bekorend fijn. Rechts
Rechts en
en
goed,
goed, veredelde
veredelde tot
tot stukjes
aan de
de brughoeken
brughoeken waar
waar de
de gewone
gewone straatventers
straatventers bij
bij hu
hunn
links
links tot aan
stalletjes de goedkoope kleurige waar aanprezen, onder de kortstam-stalejdgokpuriewanz,odrektsammige
Tiberoever, school
school al het
het
mige zwartgetakte
zwartgetakte dorre
dorre boomen
boomen van
van de Tiberoever,
duister.
In de richting van Piazza d'Armi rustte
rustte het
het licht
lichtop
op de
de groote
groote vale
vale
rosgele huizen
klompen uitrijzend
uitrijzendboven
bovende
defijntakkige
fijntakkigewinter
winterboomen
huizenklompen
boomen
langs
de steenen
steenen bogen
bogen van
van Ponte
PonteMargherita,
Margherita,fijn
fijn
langs de rivierbocht, en de
Inde
deverte,
verte,ininzachte
zachteschaduwomtrekken,
schaduwomtrekken,de
de
en teer in den
den avond.
avond. In
heuvels van de campagna.
Een
de vele
vele drentelende
drentelende wandelaars
wandelaars op het
het breede
breede trottoir
trottoir
Een van de
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langs de steenen
langs
steenen brugleuning
brugleuning bleef
bleef Ruggero
Ruggero staan
staan en zag
zag naar
naar de
de
aingeel sr.<>l
si let -oomde in woeste slinger.-.:t::oomde
breed gezwollen
gezwollen rivie:,
rivie:: di
dielee
brüingeel
onder de
de grijze
g::ijze oevermuren.
oevermuren. De
Degrauwe
grauwebogen
bogenvan
van
kolken
kolken tot dicht onder
Ponte Umberto
Umberto welfden
welfden laag
laag over het
het donkere
donkerewater
waterdat
datblonk
blonkininden
den
avondglans.
grauw van duister het
het
avondglans. Tegen de lichte Westerlucht stond grauw
brokkelig stadssilhouet,
stadssilhouet, de witte
kanten nieuwe huizen van
brokkelig
witte vier
vierkanten
van de
de
Tevere naast
naast de
de donkere
donkere verwarring
verwarring van
van huistoppen
Lungo Tevere
huistoppen en uituitbouwsels en
en kerkkoepets
kerkkoepels met torentjes en kruisen,
bouwsels
kruisen, waarboven
waarboven uit
uit de
zwarte boomgroepen van de verre Gianicolo en het
het ruiterstandbeeld
rUiterstandbeeld
van Garibaldi,
Garibaldi, als
als een
een booden
looden soldaatje, klein
klein en
en zwart
zwarttegen
tegende
delichte
lichte
lucht.
Mannen en
en jongens
Mannen
jongens leunden
leunden over
over de balustrade,
balustrade, turend op
op het
het
water, stil hopend
hopend iets
iets te
te zien
zien meegesleurd
meegesieurd in de troebele stroom, eon
een
. deur, een hek, een dood dier dat
dat hen
hen zou
zou prikkelen
prikkelen met
met de
devoorstelvoorstelling van iets afgrijselijks. Voorbijgangers
Voorbijgangers onder het langzaam
langzaam voertvocrtloopen zagen naar de dreigende
dreigende rivier,
rivier,machteloos
machteloosingesloten
ingeslotentusschen
tusschen
de hooge
hooge oevermuren.
oevermuren.
Ruggero beschouwde een echtpaat4,
de zwangere
Ruggero
echtpaa!'; de
zwangere vrouw aan den
den
arm van haar man,
man, het
het gezwollen
gezwollen lichaam,
lichaam, loom
loom overgelaten
overgelaten niet
niet meer
meer
wit geruite
geruite mantel
mantelen
envan
vanden
denhals
hals
te verbergen onder een
een zwart
zwart eh
en wit
afhangend bruin
bruin imitatiebont,
imitatiebont, een
een pretentieuze
pretentieuzezwartfluweelen
zwartfluweelenpuntpunthoed dwaas boven het
het vaal
vaal gezicht
gezicht met
metde
delijdensmer
lijdensmerken
langs de
ken langs
neus en onder
onder de
de verglaasd
verglaasd starende
starendeoogen.
oogen. En
Enhij,
hij,dedetoscaansche
toscaansche
sigaar in de mond, welgedaan
welgedaan romeinsch burger, tevreden
tevreden en
en zonder
zonder
Ineen
eenopwelling
opwellingvan
vanongeduld
ongeduldliep
liepRuggero
Ruggero hen
henvoorbij,
voorbij, en
en
haast. In
langzamer.
toen weer langzamer.
Het was het uur van
van de
de middagwandeling,
middagwandeling, de trek van de
de buitenbuitenhet centrum.
centrum.Vrouwen
Vrouwenop
ophaar
haarbest
bestgekleed,
gekleed,moeders
moedersdie
die
wijken naar het
zochten te
te behagen
behagen met
metdochters
dochtersvoor
voorwie
wieeen
eenman
mangevongevonniet meer zochten
moe::.t worden en die
die zich
zich op
op het
hetvoordeeligst
voordee1igst trachtten
trachttenvoor
voortete
den moest
tot pronk
pronkgekleede
gekleede kinderen
kinderen aan
aande
dehand,
hand,
doen. Jonge moeders met tot
die voor eigen rekening wilden veroveren
veroveren en
en van
van de
de toiletvoorrechten
toiletvoorrechten
vrouw gebruik
gebruik maakten
maaktenom
omde
dejonge
jongemeisjes
meisjes teteoveroverder getrouwde vrouw
die geroemde
geroemde schoonheid
schoonheid van
van de
de romeinsche
romeinsche vrouwen
vrouwen
treffen. Wat die
kunnen vinden.
vinden. Na
Na vijfenvijfenaanging, vond Ruggero, hij
hij had die nooit kunnen
waren het
het vleeschmassaas.
vleeschmassaas. Zooals
Zooals die twee kleinedikkerds
kleinedikkerds
twintig jaar waren
~ datde
dekorte
kortearmen
armen
daar voor hem, zoo
zoo stijf
stijf geregen
geregen in haar
haar corset
corset dat
het lichaam
lichaam afstonden.
afstonden. Wijd
Wijdbeens
beensliepen
liepenze,
ze,op
op
krom gebogen van het
langzaam en
en met
metmoeite
moeitehaar
haarvleeschlast
vleeschlastvoortbewevoortbewehooge hakken, langzaam
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gend.
gend. Op
Op deze
deze zachte
zachte middag
middagvan
vanwintereinde
wintereindegingen
gingenzij
zijdiep
diepininbont
bont
achterover op
op de
de korte
kortehals,
hals,een
eenklein
kleincoquet
coquet
weggedoken, het hoofd achterover
In bebemodehoedje jeugdig
modehoedje
jeugdig schuin
schuin boven
boven het
het breed
breed vleezig
vleeziggezicht.
gezicht. In
besturen gegesluiteloos bewegen, als onbekwaam
onbekwaam om haar lichaam te besturen
raakten zij
zij nu naar
naar rechts
rechts dan
dan naar
naar links
links van
van het
het trottoir,
trottoir,zoodat
zoodatRugRugraakten
met zijn
zijn vluggen
vluggen stap,
stap, moeite
moeite had
had een
een botsing
botsing tete
gero hen inhalend met
ze iriteerden
iriteerden hem,
hem, hij
hij kon
kon ze
ze niet
niet verdraverdraRomeinen, ze
voorkomen. Die Romeinen,
gen.
en
gen. Indolente,
Indolente,gemaklievende
gemaklievende kletspratende
kletspratende dikbuiken,
dikbuiken, ruw
ruwen
van manieren,
manieren,beheerscht
beheerschtdoor
doorpriestergestook.
priestergestook.I-Toe
Hoegraag
graagzou
zou
lomp van
wegtrekken, zich
zich vestigen
vestigen in
in een
een van
van de
de groote
groote centrums
centrumsininBoven
Boven
hij wegtrekken,
thuis hoorde.
hoorde. Doch
Dochdaar
daarwilde
wildeRita
Ritaniet
nietvan
vanhooren.
hooren.Zij
Zij
Italië waar hij thuis
huvv'e1ijkkovergehaald
overgehaald
van Perugia,
Perugia,had
hadhem
hemvoor
vóorhun
hunhui,velij
de toscaansche van
ha<1f verwanten
verwanten en
en bekenden
bekenden hem
hem
zich in Rome
Rome te
te vestigen
vestigen waar
\vaar haar
zich
zouden voorthelpen in zijn
zijn beroep
beroep als
als advocaat.
advocaat. Maar
Maarererwoonden
woonden
En wat
wat viel
viel er
er te
te doen
doen in
in
advocaten hier. En
immers veel en veel te veel advocaten
handel en
en zonder
zonder industrie?
industrie?De
DeRomeinen
RomeÎu('unoemden
noemden
een stad zonder handel
Rome een groote stad. Dat
Dat zou
zou het
het nooit
nooit worden,
worden, alal breidde
breiddehet
hetzich
zich
steeds uit. Een
Een kletsgat
kletsgat was
was en
en bleef
bleef het,
het.
Via Tomacelli
Tomacelli week
week de dag
dag voor
voor hat
het avondlicht,
avondlicht, in
in geelwit
geelwit
In Via
schijnsel uit de winkels over de trottoirs
trottoirs waar
waarde
de voorbijgangers lang
Monte d'oro
d'oro
zaam dooreen bewogen.
bewegen. De bloemenstalletjes op Piazza Monte
scholen
geel en
en witte
witte bloemenrijen
bloemenrijen dof
dofomomscholen weg
weg in schemering hun geel
Umberto
sluierd. In de nabijheid van het Largo Goldoni en het Corso Umberto
was
trottoir,
was de
de straat voller van donkere wandelaars op en naast het trottoir,
zoemende
sche1tinkelende tramwagens,
tramwagens, ruw
ruw roepend
roependmanoeuvreemanoeuvreezoemende scheltinkelende
rende huurkoetsiers,
huurkoetsiers, en
eneen
eenenkele
enkeleequipage
equipagemet
methooge
hoogefierstappende
fierstappende
diklijvige
koetsier en
en paifenier
palfenier met
metglimmende,cilinderglimmende,cilinderdiklijvige paarden, de koetsier
hoeden,
het zwarte
zwarte paard
paard van
vaneen
eenstemmig
stemmig
hoeden, stijf
stijf van statigheid, en het
kardinaalsrij
tuig.
kardinaalsrijtuig.
"Carrega!
„Carrega! Hoe gaat het?"
Ruggero
Gualdini met
met zijn
zijn gladgegladgeRuggero wendde
wendde zich
zich om
om en herkende Gualdini
schoren
blonde haren,
haren,
schoren weldoorvoed
weldoorvoed huisknechten
huisknechten gezicht,
gezicht, de dunne blonde
Met eenige
eenige
de
breed vertrokken
vertrokken tot
tot zijn
zijngewone
gewone glimlach.
glimlach. Met
de mond breed
terughouding
die de
de ander
ander naar
naar hem
hem hield
hield uitgeuitgeterughouding drukte hij de hand die
stoken.
dwong hem
hem tot
tot meeloopen,
meeloopen, prastoken. Gualdini
Gualdini vatte zijn arm en dwong
tend over het vuile weer van de laatste dagen
dagen en
en hoe
hoe iemand
iemand zich
zich eineindelijk
kon vertoonen.
vertoonen.
delij kweer
weer eens
eens buiten kon
„A propos," zei hij eensklaps, "Heb
„Heb je
"A
je gesproken met Corradini?"
Corradini?"
„Eigenlijk niet,"
niet," antwoordde
antwoordde Ruggero
Ruggero die
die dit
dit gesprek
gesprek had
"Eigenlijk
had verver-
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wacht. „Het
"Het komt
komt me
mevoor
voor dat
datmijn
mijntusschenkomst
tusschenkomstweinig
weinig geschikt
geschikt
Sta geheel
geheel buiten de zaak.
zaak. Mijn
Mijn verzoek
verzoek zou
zou vreemd
vreemd
zijn. Ik 8ta
zou zijn.
kunne~ schijnen
schijnen en je
je misschien
misschien meer kwaad
kwaad doen dan
dan goed."
goed."
kunnen
"Ma che!
chef ma che"
chef"zei
zeiGualdini
Gualdinimet
meteen
eenluchtige
luchtigeschouderbeweschouderbewe. „Ma
ging. „Je
,.Je moet
moet dat
dat niet
niet zoo
zoo nauw
nauw nemen.
nemen. Een
Een introductie
introductievan
vanCorraCorrabrengen. Je
Je komt
komtimmers
immersiedere
iederedag
dagop
op
zou alles
alles voor me in orde brengen.
dini zou
zijn kantoor. Beloof me dat je er morgen over zult spreken."
spreken:'
„Dat wil
"Dat
wil zeggen,"
zeggen, zei
zeiRugger()
Ruggero voorzichtig,
voorzichtig, „als
"als ik
iker
ergelegenheid
gelegenheid
vind:'
toe vind."
„Neen, neen,"
"Neen,
neen:' drong
drong Gualdini
Gualdini aan.
aan. „Ik
"Ikreken
rekener
erop
opdat
datjejemij
mij die
die
doet:'
dienst doet."
In het
het smalle
smalle Corso
Corso bewogen
bewogen langzaam
langzaam de
de donkere
donkeremenschenrijen
menschenrijen
in het
hetmidden
midden
aan weerszijden
weerszijden door de winkels beschenen, tot waar
waar in
automobielen elkaar
elkaar voorbijreden.
voorbijreden.
rijtuigen en automobielen
„Kijk! La Garignano!"
Garignano!" zei
zei Gualdini,
Gualdini, zich
zich wendend
wendend naar
naar het
het
i,Kijk!
midden van de straat
straat waar
waar in
ineen
eenautomobile
automobileeen
eenjonge
jongevrouw
vrouwvoorvooropvallend modieus
modieus gekleed,
gekleed,met
metonwaarschijnlij
onwaarschijnlijkk geelblonde
geelblonde
bijreed, opvallend
haren, de oogen zwart omrand, de
de lippen
lippen felrood
felrood geverfd.
geverfd.
„Zij is nu
"Zij
nu gescheiden,"
gescheiden:' vertelde
vertelde hij.
hij.
"Om
die film?"
film?" vroeg
vroeg Ruggero.
Ruggero.
„Om die
"Om
en de
de rest.
rest.Hij
Hijwas
wasop
opreis
reisvoor
vooreen
eenzending
zendingvan
vanhet
het
„Om die film en
Ministerie. Toen
Toen hij
hij terugkwam.
terugkwam vond hij de
de stad
stad vol
vol van
van cinema-afcinema-afletters. En
En dan
danwaren
warenerer
fiches met de naam van zijn vrouw in groote letters.
nog andere zaakjes."
zaakjes:'
"Met
wie?" vroeg
vroeg Ruggero.
Ruggero.
„Met wie?"
"Met
het. Zijn
Zijnfamilie
familiewas
waswoedend.
woedend. Je be„Met meer dan
dan een schijnt het.
naam.
Zij
is
de
dochter
van
een reeder
reed er uit
uit
grijpt, een goede adellij ke
ke naam. Zij is de dochter
Genua, schatrij k,
•••:' Gualdini maakte met
met de
de hand
hand een
een twijfeltwijfelk, maar
moor...."
achtig gebaar.
"En
hij heeft geen soldo,"
soldo:' zei
zei Ruggero.
„En hij
„Hij heeft
"Hij
heeft niets,"
niets," bevestigde
bevestigde Gualdini.
Gualdini. En
Enplotseling
plotseling met
meteen
een
vriendschappelij
een groote
groote zorgvuldig
zorgvuldiggekleede
gekleede
vriendschappelijkk handgebaar
handgebaar naar een
jonge
"Addio, carol"
caro!"
jonge man die voorbijging: „Addio,
"Wie
„Wie is dat?"
dot?" vroeg Ruggero.
"Dat
„Dat is Carelh, een neef van de
de Minister,"
Minister," zei Gualdini nonchalant.
"Een
knappe jongen,"
jongen," vond
vond Ruggero.
Ruggero.
„Een knappe
een vuilik,"
vuilik," vertelde Gualdini. „Een
,:t
"Een geruineerde
geruineerde gezondheid.
gezondheid.
„'t Is een
Hij wordt onderhouden
onderhouden door
door —
- hoe
hoe heet
heetze
ze ook,
ook, Yvonne,
Yvonne, Odette,
Odette,jeje
weet
Alboni!'
weet wel,
wel, die
die entretenue van Prins Alboni."
ti
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„Die kleine
"Die
kleine zwarte,
zwarte, elegante?"
elegante?" vroeg
vroeg Ruggero.
Ruggero.
„Juist," bevestigde
"Juist,"
bevestigde Gualdini.
Gualdini. En
En toen:
toen: ,,Ga
"Ga je mee naar Aragno?"
nIk
kan niet,"
niet," beweerde
beweerdeRuggero,
Ruggero,die
diezich
zichniet
nietgeneigd
geneigdvoelde
voelde om
om
„Ik kan
voor
voor Gualdini
Gualdini te
te betalen.
betalen. nIk
„Ik heb
heb een
een afspraak
afspraak voor
voor zaken
zaken om
omhalf
half
zeven."
.,Dan
mee," zei
zei Gualdini.
Gualdini. Terwijl
Terwijlzij
zij op
opde
de
„Dan loop ik een eind met je mee,"
hoek van Piazza Colonna
steken duidde
duiddehij
hijop
opeen
een
Colonna wachtten om over te steken
lange oude man correct
correct gekleed,
gekleed, met
met stemmig
stemmiggladgeschoren
gladgeschorengezicht.
gezicht.
„Daar is Tracassini,"
"Daar
Tracassini,"zei
zei hij
hij met
met een
een spottende
spottendeglimlach.
glimlach. „Hij
"Hijbebegint moed te vatten
vatten en
en zich
zich weer
weer te
te laten
laten zien."
zien."
„Hoe zoo?"
"Hoe
zoo?" vroeg
vroeg Ruggero.
Ruggero.
"Hij
„Hij was
was betrokken in
in dat
dat zaakje
zaakje van
van che
(he twee
twee vuile kerels
kerels in de
de
Babuino, weet
weet jeje dat
dat niet?"
niet?" vroeg Gualdini. „Het
Babuino,
"Hetschijnt
schijntdat
dathij
hijook
ook
bestolen was,
niet durven
durven aangeven
aangeven om
om niet
nietin
inhet
het
was, maar hij heeft het niet
schandaal betrokken te worden. Nu
Nu weet
weet het
het toch
toch iedereen."
iedereen:'
"Wie
dat gezegd
gezegd hebben?"
hebben?"zei
zeiRuggero
Ruggeromet
meteenige
eenigeverwondeverwonde„Wie zou dat
ring. ;,Wat
i,Wat een oude huichelaar."
huichelaar:'
„0, hij
,,0,
hijisisfameus,"
fameus,"beweerde
beweerde Gualdini,
Gualdini, terwijl
terwijl zij
zij snel
snel in
in een
een
gunstig oogenblik de straatbreedte
straatbreedteoverliepen.
overliepen.
Toen zij weer rustig
rustig voortgingen
voortgingen zei
zei Gualdini:
Gualdini:
"En
vriendin van
van je,
je, hoe
hoe gaat
gaat het
het daarmee?"
daarmee?"
„En die vriendin
„Nog altijd hetzelfde," antwoordde
"Nog
antwoordde Ruggero,
Ruggero, onverschillig
onverschillig doende.
"Ik
zie haar
haar wel
wel eens,"
eens," vertelde
vertelde Gualdini.
Gualdini. ,,'t
soms
„Ik zie
„'t Is eigenaardig soms
lijkt
lijkt-ze slank."
slank:'
lij kt ze
ze gevuld
gevuld en
en ee,n
een andere
andere keer weer hijktze
"Ze
niet mager,"
mager,"zei
zeiRuggero
Ruggeroen
enhij
hijgaf
gafeenige
eenige bizonbizon„Ze is volstrekt niet
derheden.
"En
ben je
je zeker
zeker van
van haar?"
haar?" vroeg
vroeg Gualdini
Gualdini met
met iets
iets nauw
nauw merkmerk„En ben
baar impertinents
in zijn
zijntoon,
toon,als
alseen
eenzweem
zweem van
van spot.
spot.
impertinents in
"Ik
kanhaar
haarmoeilij
moeilijk
surveilleeren,"antwoordde
antwoorddeRuggero
Ruggerokoel.
koel.
„Ik kan
k surveilleeren,"
Hij was zich bewust dat de
de ander
ander hem
hemvan
vanterzijde
terzijdescherp
scherpaanzag
aanzagen
en
voelde
geprikkeld.
voelde zich tot'
tot haat geprikkeld.
"Je
geluk," zei
zei Gualdini
Gualdini insinueerend.
insinueerend.En
En toen:
toen:„Daar
"DaarisisBarBar„Je hebt geluk,"
bieri, ik moet hem spreken.
spreken. Tot
Totziens!
ziens! Denk
Denkaan
aan Corradini,
Corradini,ik
ikheb
hebjeje
belofte!"
Ruggero
oversteken, verloor
verloor hem
hem tom
toen
Ruggero zag
zag hem haastig de straat oversteken,
VuHe klaplooper!
klaplooper! Als de kerel van hem die introducintroducuit het gezicht.
gezicht. Vu;le
tie van
uit. Hij
Hijzou
zou
van Corradini
Corradini verwachtte, zag
zag het
het er slecht voor hem uit.
zich
compromitteeren bij de
de nauwgezette
nauwgezette oude man,
man, de
de
zich zeker niet compromitteeren
eenige van wie hij
steun in
in zijn
zijn carrière
carrièretete
hij nog meende eenige hulp en steun
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mogen verwachten.
verwachten. En
En dat voor een
mogen
.::en dubbeizinnig
dubbetz.innig individu als
als GualGualdini! Wat
Wat had
had de vent willen
insinueeren? 0,
0, hij
willen insinueeren?
hij wist
wist het
het wel!
wel! KietsKletsdini!
praatjes
zoogenaamde vrienden
noods met
met bewiizen
bewijzen
praatjes van
van zoogenaamde
vrienden die
die hij des noods
zou
als Valeria
Valeria niet over
over hem
hem tevretevrezou kunnen overtuigen! Trouwens, als
was, lag
lag de
de schuld
schuld niet
niet bij
bij hem. In die kamer
kamer van
van haar,
haar, waar
waar het
den wa!;,
hem scheen alsof door de dunne wanden
wanden ieder
ieder zacht
zachtgesproken
gesprokenwoord
woord
elke zucht moest worden
worden opgevangen
opgevangen door
door gulzig
gulzig spiedende
spiedende ooren,
ooren,—
alsof ieder
ieder oogenblik de nieuwsgierige
alsof
nieuwsgierige huisjuffrouw met eenig
eenig voorvoorwendsel aan
aan de deur zou kloppen
wendsel
kloppen en
en binnentreden,
binnentreden,gevoelde
gevoeldehij
hij rich,
zich
zenuwachtig en slecht op zijn gemak, hij
Herhij was
was daal'
daar ûch
rich zelf niet. Herhaaldelij k had hij
haaldelijk
ontmoeten.
hij haar verzocht hem ergens buitenshuis te ontmoeten.
zij weigerde
weigerde steedi,
steeds; heftig
heftig protesteerend
protesteerend dat
dat zij
zij geen
geengevaar
gevaar
Doch
Doch zij
wilde loopen in aanraking te
te komen
komen met
met een
eenverachtelijke
verachtelijkeomgeving.
omgeving.
wa5 het haar schuld en had
had zij
zij hem
hem niets
niets te
te verwijten.
verwijten.
Dientengevolge was
Die huisjuffrouw,
huisjuffrouw, dikke romeinsche
romeinsche met
met haar
haar hebzuchtig
hebzuchtig gezicht
gezicht
en grof nieuwsgierige
nieuwsgierige blik,
breed plantte
plantte voor
voor de
de deuropedeuropeblik, die
die zich
rich breed
ning
hij vroeg
vroeg of
of de
de
fling en
enhem
hem brutaal
brutaal onderzoekend
onderzoekend opnam wanneer hij
signorina Fagstadt thuis was,
signorina
was, ontstemde hem
hem al,
al, nog
nog eer
eer hij
hij bij
bij VaValeria binnen kwam.
kwam. Meermalen
Meermalen had
had hij
hij overlegd
ovedegd om,
om, wanneer
wanneer hij
hij zijn
zijn
afwtc2;ig wist,
te duwen
dmven en
en tete
vriendin afwezig
wist, die
die vrouw
vrouw vijf
vijf lire
lire in de hand te
bizonderheden over
over Valeria's
Valeria's leven,
!even,of
ofze,
ze, behalve
behalvehem,
hem,
vragen naar bizonderheden
ontving, of
of ze
ze dikwijIs
dikwijls uitging,
uitging, of
of ze
zt. veel
veel geld
geld uitgaf....
uitgaf.. ..
nog anderen ontving,
weerzin hield hem
hem terug
terug zich
ziçh te
te verlagen
verlagen door
doordie
dievrouw
vrouwin
inhet
het
Doch weerzin
vertrouwen
slechts verververtrouwen te
te nemen.
nemen.En
Enwaarschijnlij
waarschijnlij k zott
zou zij
zij hem toch slechts
haar goeddacht.
goeddacht. Misschien
Misschien was
v"as het
het beter
beter niet
nietteteweten,
weten.
tellen wat haar
09 te
te
Misschien ook
zekerheid hem
hem de kracht
kracht schenken
schenken haar
haar op
Misschien
ook zou
zoi zekerheid
zij zich
zichalalgeruimen
geruimentijd
tijdkoel
koelvoor
voor
zich bekennen
bekennendat
datzii
geven. Hij moest zich
deed. Koud
Koud1,va,
wa", zij
Zweedsehe.Doch
Doch
deed.
zij natuurlijk,
nattturlij k, een Noordelijke,
Noordelij he, een Zweedsche.
zijtegenover
tegenoverand.:iien
andr:rcneven
even
bekroop hem
hemde
deplagende
plagendetwijfel
twijfelofofzij
soms bekroop
zij zich
zich de
de moeite
moeite niet
nietgegeven
gegeven
koud zou blijven.
blijven. Meer dan eens had zij
te verbergen
verbergen dat
dat zijn
zijn bezoek
bezoek haar
haar ongelegen
ongelegen kwam.
kwam. Eens,
Eens, eenieenihem te
zij hem
hem het
het ongewenschte
ongewenschtevan
vanzijn
zijntegenwoordig
tegenwoordig
gen tijd geleden,
geleden, had
had zij
zvo onmiskenbaar duidelijk
duidelijk gemaakt
gemaakt dat
dathem
hemniets
nietstetedoen
doenwas
was
heid zoo
heen te
te gaan
gaan met
met een
eenironische
ironischeverontschaldiging.
verontschuldiging.
overgebleven dan heen
Daarna had
had hij
hij weken
wekenlang
langzijn
zijn bezoeken
bezoekengestaakt,
gestaakt,steeds
steedshopend
hopendeen
een
Daarna
h~.t
haar te
te zullen
zullen ontvangen
ontvangen dat
dat hem
hem terug
terug riep.
riep.Doch
Dochhe.
briefje van haar
bleef uit.
uit. En
En ten
tenslotte
slottewas
waszijn
zijntrots
trotsbezweken
bezwekenvoor
voorzijn
zijn verbriefje bleef
het verlangen
verlangen dat
dat hem
hem van
van haat
haat deed
deed droomen,
droomen, dat
datbizonderbizonderlangen, het
van hun samenzijn
samenzijn in
in zijn
zijn herinnering
herinneringopwekte
opwektemet
metdedefelle
felle
heden 'van
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onwezenlijke bekoring van een geluk met
met geen
geen prijs
prijs te
te duur
duur betaald.
betaald.
Zoo
was hij
hij teruggegaan.
teruggegaan. Het
Het scheen
scheenhem
hemtoen
toenalsof
alsofzijn
zijnterugterugZoo was
be1;oekenhad
hadhij
hij
komst haar
Doch bij
bij zijn
zijn volgende
volgendebezoeken
haar genoegen
genoegen deed. Doch
weer de gewone ontmoedigende
ontmoedigende onverschilligheid
onverschilligheid gevonden.
gevonden.In
In haar
haar
gunstig~teoogenblikken liet zij zich lijdzaam liefkoozen en dikwijlsgunstieoblk zijchdamlefonikwjs
zij hem stuursch
stuursch af,
af, slecht
slecht gehumeurd
gehumeurd antwoordend
antwoordend op
op het
weerde
weerde zij
gepraat waarmee hij trachtte
trachtte haar
haar bete
beteli te
te stemmen.
stemmen. Van
Van haar
haar leven
leven
Sluw en
en waakzaam,
waakzaam, plaagzuchtig, liet
liet zij
zij zich
zich nooit
nooit een
een
wist hij
hij niets. Sluw
uitlating
zijn nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid zou kunnen
kunnen inlichten.
inlichten.
uitlating ontvallen
ontvallen die zijn
was zij en haar
haar scherp verstand
verstand maakte
maakte haar
haar geducht.
geducht.Hij
Hij
Boosaardig wa::.
hij rich
zich een
een
kende
glans in
in die
diearglooze
arglooze blauwe
blauwe oogen
oogenwanneer
wanneer hij
kende de glans
enkele
maal gekwt;tst
Waarlijk, zoo hij een
een goede
goede zijde
zijde van
van
enkele maal
gekwetst toonde. Waarlijk,
haar
niet geweten
gewetenhebben
hebbenwat
wat
haar karakter
karakter had
had moeten
moeten opnoemen, hij zou niet
):lij zich
zich niet
niet van
vanhaar
haar los
losmaken
ma ken te antwoorden.
antwoorden. En
kon hij
En toch kon
omdat hij
hij haar
haar verlangde, omdat de moed
moed hem
hem
omdat zij
zij mooi was, omdat
zou ontbreken
ontbreken verder
verder te leven
leven zonder
zonder het
het vooruitzicht
vooruitzicht op
op de
dekorte
korte
zij hem
hemhaar
haar zeer
zeerpassieve
passieve
uren,
vluchtige oogenblikken
oogenblikken waarin
waarin zij
uren, de vluchtige
gunsten schonk.
een zoo
zoo ververEen slavernij
slavernij was
was het, en een onaardige lafheid tevens, een
nederende
behaadeling keer
keer opnieuw te
te ondergaan
ondergaan zonder
zonder
nederende behatadeling
keer op
op keer
ander verzet
verzet dan
dan een schertsend
niet meer
meer kon
kon
ander
schertsend protest
protest wanneer
wanneer hij niet
veinzen
het onvriendelij
onvriendelijk
vriendin niet
niet op
op te
te merken.
merken.
veinzen het
k humeur van zijn vriendin
En hiervoor
hiervoor maakte
maakte hij
zijn huiselijk
huiselij k leven tot
tot een
een samenstel
samenstel van
van
hij zijn
leugens en bedroog hij
hij Rita die van hem hield en hem vertrouwde.
vertrouwde.
:z;inkwam,
kwam,
En
het de
de kwaadwillige
kwaadwillige Zweedsche
Zweedsche eens in
in den
den zin
En zoo het
eenige
waaruitzijn
zijnhandschrift
handschrift
eenige van
van de
de aan
aan haar
haargezOnden
gezondenbriefjes
briefjes- waaruit
2;OU hij
hem zou verraden, —
- aan zijn vrouw te doer
doentoekomen?
toekomen? Wat
Watzou
zeggen, indien Rita
Rita hem
hemter
terverantwoording
verantwoordingriep
riepmet
met die brieven in
2;OU het
het
de
hand, de
de bewijzen
bewijzen van zijn
zijn onvergeeflijk
de hand,
onvergeeflijk bedrog?
bedrog? Het zou
einde zijn, haar vertrouwen
vertrouwen voor
voor altijd vernietigd,
vernietigd, de
de vrede
vrede onherstel
onherstelzij weg met het kind
kind naar
naar haar
haarouders,
ouders,de
degeheele
geheele fafabaar verbroken, zij
rep en roer,
roer, hem
hem verontwaardigd vcroor
veroormilie
mine aan
aan weerszijden
weerszijden 1n
in rep
dezevernederingen
vernederingenenenergernissen
ergernissenwaarvan
waarvande
devoorvoordeelend
....En
Enalaldeze
delend....
hij gevaar
gevaar zich
zich op
op den
den hals
hals te
te halen terstelling hem benauwde, liep
liep hij
wille van een canaille als Valeria.
to
noemde hij
hij het
het een
eenlastige
lastige tirannie genoo,,zaakt
genoodzaakt te
Arme
Arme Rita. Al noemde
al zijn
zijn handelingen,
handelingen,
zijn aan zijn vrouw rekenschap af
af te
te leggen
leggen van
van al
van zijn zaken en van zijn uitspanningen,
uitspanningen, van
van zijn
zijn uitgaan
uitgaan en van zijn
hij in
in haar
haar de eenige
eenige aan
aan wier
wier standvastige
standvastige
thuiskomen, —
- toch
toch bezat
bezat hij
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genegenheid hij noolt behoefde
genegenheId
behoefde te
te twijfelen,
twijfelen, voor
voorwier
Wiergeluk
gelukhij
hijzich
zlch
noodzakelijk wist, en die
die slechts
slechts verlangde
verlangdeeen
een liefdevol samenleven
met man en kind.
Waarom moest
moest het
het hem
hem dan
dan zoo moeilij
moeilijkk vallen, zijn
kind. Waarom
.zijn
geluk te zoeken bij de twee die hem toch
toch het
het naaste
naaste waren,
waren, die
die zijn
liefde op prijs stelden,
stelden, en
en bij
bij hen
henkracht
krachttetezoe
.zoeken
omde
deaantrek
aantrekkeken om
kelijke
weerstaan? Hij
Hij wilde
wilde
lij kevoorstelling
voorstellingvan
van Valeria's
Valeria's schoonheden
schoonheden te weerstaan?
het beproeven. Van dezen
avond
af
wilde
hij
er
ernstig
naar
streven
de.zen
er ernstig naar streven
.zich
van de
de booze
boo.ze bekoring,
bekoring, zich
zich tetebevrijden
bevrijdenvan
vanden
den
zich los te maken van
ban, uit
uit de
de verwarring
verwarring van
van uitvluchten
uitvluchtenen
enleugens
leugenswaarin
waarin hij
hijleefde,
leefde,
.zoodat
komende zijn vrouw
vrouw onder
onder de
de oogen
oogen zou
zou
zoodat hij
hij voortaan thuis komende
kunnen treden
treden zonder
zonderde
devrees
vrees dat
datzij
zij gedurende
gedurendezijn
zijnafwezigheid
afwezigheid iets
iets
zijn bedrog mocht ontdekt hebben,
van .zijn
hebben.
Hij stond stil,
stil, tastte
tasttemet
metde
devingers
vingersin
inzijn
zijnvestzak
vestzaknaar
naareen
eensoldo
soldoen
en
kocht een avondblad
avondblad van
van een
een schreeuwend
schreeuwend voorbijgaande
voorbijgaande krantenkranten.zichvan
van het
hetCorso
Corsoaf,
af,inineen
eenvan
vande
denauwe
nauwe
venter. Toen
Toen wendde
wendde hij
hij zich
ke
donkere
zijstraatjes voorzichtig
voorzichtig de
onreinheden op
op het
hetongelij
ongelijke
donkere zijstraatjes
de onreinheden
keienplaveisel
van zijn
zijn
keienplaveiselvermijdençl.
vermijdend, Ernstig ging
ging hij, doordrongen van
gewichtig besluit.
Dezenavond
avondbegon
begonerereen
eennieuw
nieuwgedeelte
gedeeltevan
vanzijn
zijn
besluit. Dezen
leven, Valeria
Valeria behoorde
behoorde tot het verleden.
Pia.z.za dei
dei S.
S. S.
S.
leven.
verleden. Hij stak
stak Piazza
Apostoli
bereikte de hooge
hooge ingang
ingang van
van het
het oude
oude gebouw
gebouw
Apostoli over
over en
en bereikte
waarin hij woonde.
woonde. Door
Door de
deschaars
schaarsverlichte
verlichtehooggewelfde
hooggewelfde ruimte
ruimte
liep hij naar het
het lichte
lichtehokje,
hokje,de
de portiersloge,
portiersloge,vol
vol behangen
behangenmet
metfotofotoHet
grafieën en bonte reclameprentjes en vroeg
vroeg of er
er brieven
brieven waren.
waren. Het
scheen hem als moest ook de portier dezen
dezen avond
avond een
een man
man van
van meer
meel'
gewicht
gewoonlij k in hem zien en hem
hem antwoorden
antwoorden op
opernstig
ernstig
gewicht dan gewoonlijk
eerbiedige
toon.
De
portier
tikte
even
tegen
zijn
gegalonneerde
eerbiedige toon. De
tikte even tegen zijn gegalonneerde
pet,
zag vluchtig
vluchtig op
op naar
naar het
hetbrievenrekje
brievenrekje tegenover
tegenover hem
hem en
en
pet, zag
antwoordde:
„Niets, advocaat."
"Niets,
advocaat."
Langzaam
vervallen breede
breede steenen
steenen trap,
trap,
Langzaam besteeg
besteeg Ruggero
Ruggero de
de vervallen
onderwijl de
de krant
krantontvouwend
ontvouwenden
ende
devoornaamste
voornaamsteberichten
berichtenlezend
lezend
voor.zoover
spaarzame
trapverlichtinghem
hemdit
dittoeliet.
Aande
dehuishuisvoorzoover de spaarza
me trapverlichting
toeliet, Aan
deur gekomen, haalde hij de sleutel uit
uit zijn
zijn zak,
zak, opende
opende de
de deur,
deur,trad
trad
.zijn hoed aan de kapstok
kapstok en
en trok
trok zijn
.zijn
binnen en sloot weer,
weer. Hij
Hij hing
hing zijn
kwam uit
uithaar
haarwerkkamer,
werkkamer,klein
kleinen
entenger,donkerharig,
jas uit. Rita kwam
tenger, donkerharig,
met een
een groote
groote neus
neusdie
diededeaandacht
aandachttrok
trok
haarvaal
vaalvroeggelijnd
vroeggelijnd
ininhaar
gezicht.
„Goeden avond," zei
"Hoe is
is het dat
dat je
je zoo
.zoo laat komt?
komt? Heeft
Heeft
"Goeden
zei ze. „Hoe
Corradini je
je opgehouden?"
opgehouden?"
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"Volstrekt niet,"
niet," antwoordde
antwoorddehij,
hij,onwillig
onwillig zich
.zich te laten ondervraondervra„Volstrekt
"Ik ben
benop
ophet
hetgewone
gewoneuur
uurweggegaan."
weggegaan.
gen. „Ik
„Dan
"Dan was
was zeker
zeker de
de weg
weg vanavond langer dan anders,"
anders/' meende
meendezij,
zij,
zij, kouwelijk
kouwelijk de handen
handen wrijvend
wrijvend hem
hem volgde
volgde de kamer
kamer in.
in.
terwijl zij,
roodgekleed,
gekleed,zat
zataan
aaneen
eentafeltje
tafeltjemet
meteen
eenpotlood
potlood
kleintje, in
in 't'trood
Het kleintje,
een stuk wit
wit papier
papier tetebekrabbelen,
bekrabbelen,het
hethoofd
hoofdgebogen
gebogen"), de sluike
sluike
blonde haren in
in het
het gezicht
gezicht hangend,
hangend, het
hettongetje
tongetjeeven
evenuit
uitde
demond
mond
'
gewipt.
„Kijk eens,
"Kijk
eens, Tecla,
Tecla, daar
daar isis Papa,"
Papa,"zei
zei Rita.
Rita.
kind zag op, stak toen
toen glimlachend
glimlachend het blad papier uit.
uit.
Het kind
'1" zei
Je bent
bent knap."
knap. "
„Mooi!"
Ruggero.
" M 001.
zel. R
uggero."„je
zich op
op een
een stoel
stoel en
en nam het
het kind
kind op
op zijn
zijn knieën.
knieën.
Hij zette rich
vanmiddag geweest
geweest ben,"
ben/'vermaande
vermaande
"Vertel
eens waar
waar jeje vanmiddag
„Vertel papa eens
Rita.
„op de
"Op
de Pincio,"
Pincio,"zei
zei het
het kind.
kind. „Met
"Met Mario
Mario en
en Clara."
Clara."
„Van wie houd
"Van
houd je
je meer?"
meer?" vroeg
vroeg Ruggero.
Ruggero. „Van
"Van Mario
Mario of
ofvan
van
ClaraP"
Clara?"
"Van
Mario," antwoordde
antwoordde het kind,
kind, trekkend
trekkend aan
aanRuggero's
Ruggero's
„Van Mario,"
gouden horlogeketting.
horlogeketting.
Rita die haar borduurwerk
borduurwerk weer
weer had
hadopgevat,
opgevat, glimlachte.
glimlachte.
„'t
een paartje."
"Je
moest
haar
zien
met
M~rio,"
zei
ze
,,'t
Lijkt
„Je moest
Mario," zei ze
Het kind
kind liet
liet rich
zich van
vanRuggero's
Ruggero's knieën
knieën glijden
glijden en
en keerde
keerde terug
terug
naar haar papier en
en potlood.
potlood.
"Weet
je," zei
zei Rita.
Rita. „De
"DeSignora
SignoraBalbi
Balbihier
hierboven
bovenheeft
heeftvanmidvanmid„Weet je,"
dag haar meid weggezonden. 't Is
Is een
eenschandaal
schandaalgeweest
geweest op
op de
detrap!
trap!
En
ik ben
ben bang,"
bang,"voegde
voegde zij
zij er
er fluisterend
fluisterend bij,
bij, „dat
"dat de
deonze
onzeook
ook
En ik
begint. Ze heeft me vanmiddag al brutaal
brutaal geantwoord."
geantwoord. u
"Als
weg," meende
meende Ruggero.
Ruggero.
„Als ze brutaal is, zend haar dan weg,"
„je hebt
-"Je
hebt mooi
mooi praten!"
praten!U zei
zei Rita.
Rita. „je
"Jeweet
weetniet
niethoe
hoemoeilijk
moeilijk het
hetisis
een
vinden/'
een meid
meid te vinden."
„Mama!"u riep Tecla.
"Mamal
Tecla. „Zoek
"Zoekmijn
mijnpotlood
potloodeens!
eens! Mama!"
Mama!"
"Als
dan zelf!"
zelf!" vermaande
vermaande Ruggero.
Ruggero.
»Als je
je potlood weg is, zoek het dan
Met een schuwe
schuwe blik naar haar
haar vader
vader drong
drong het
het kind
kindzich
zichtegen
tegen
Rita
arm trekkend
trekkend Rita
Rita tastte
tasttein
inhaar
haar
Rita aan, haar dwingend aan den arm
werkmandje,
r.eikte dat
dat aan
aan het
hetkind.
kind.
werkmandje, haalde
haalde er een potlood uit en reikte
"Hier,
lie~je, heb je een ander," zei
zei ze.
ze.
,,Hier, liefje,
het
Met een zegevierende
zegevierende zijdelingsche
zijdelingscheblik
blik naar
naar ha.ar
haar vader
vader liep het
kind heen.
Ruggero
te lezen.
lezen.
Rugger()ontvouwde
ontvouwde zijn
zijn krant en begon te
ft
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„Weet
"Weet je
je wat die
die meid
meid van
van de
de Signora
Signora Balbi
Balbi pretendeerde?"
pretendeerde?Hbegon
begon
weer. Ze wilde vriendinnen
vriendinnen en
en familie
familie op
op haar
haar kamer
kamerontvangen!
ontvangen!
Rita weer,
ook, stel je
je voor!"
Mannen ook,
,,Daar
ze geen
geen ongelijk
ongelijk in,"
in,"zei
zeiRuggero
Ruggeroverstrooid.
verstrooid.
"Daar had
had ze
„Wat?" zei
"Wat?"
zei Rita
Rita gebeigd.
gebelgd. „je
"Je hebt
hebt mooie
mooie theorieën!"
theorieën!" En
En toen:
toen:
„Leg
"Leg die
die krant
krantnu
nuweg,
weg, jeje luistert
luistertniet
nieteens
eensnaar
naarme.
me.De
Deheele
heeledag
dagben
ben
en als
als k
j~ 's avonds thuis komt ga je de krant lezen."
lezen:'
je -uit
uit en
„Wat moe ik
"Watmoe
ikdan
dan doen?"
doen?"vroeg
vroeg Ruggero,
Ruggero, terwijl hij gehoorzaam de
krant dichtvouwde
dichtvouwdeen
enop
opde
detafel
tafel legde.
legde.
krant
„Wat is
"Wat
is er
er voor
voor nieuws?"
nieuws?" vroeg
vroeg Rita.
Rita.
"Niets;'
antwoordde hij.
hij. „De
nDe rede
rede van
van de Minister-Prisident
Minister-Prèsidentininde
de
„Niets," antwoordde
Kamer,"
Kamer."
„Wat kan
"Wat
kan mij
mij dat
dat schelen?"
schelen?" zei Rita minachtend. Toen,
Toen, zonder
zonder op
op
te zien,
zien, vroeg
vroeg zij:
zij: „Gaan
nGaan we
wevanavond
vanavond naar
naarde
decinematograaf?"
cinematograaf?"
"Mijn
beste Rita!"
Rita!" zei
zei Ruggero
Ruggero ontsteld.
ontsteld. „Dwing
"Dwingmij
„Mijn beste
mij in
in's'shemelshemelsnaam niet me uren lang op te
te sluiten
sluiten in
in een
een benauwde
benauwde ruimte
ruimteen
enmijn
mijn
oogen te bederven met het
het zien
zien naar
naar onmogelijke
onmogelijke drama's
dram~.'s met
metmoord
moord
en diefstal,
diefstal, verleiding,
verleiding, echtbreuk en
en alles
alles wat
wat in
inhet
hetstrafwetboek
strafwetboek
voorkomt!"
"Wat
overdt'ijf je!"
je!" zci
zei Rita
Rita boos.
boos. "Om-superieur
te schijnen
schijnen geef
geef
„Wat overdrijf
„Om superieur te
de cinema
cinema waar
waar iedereen
iedereen zich
zich amuseert!
amuseert!En
Enzoodoende
zoodoendekom
kom
je af op de
ik er nooit! Als er gesproken wordt
wordt over
over een
een interessante
interessantefilm,
film,ofofeen
een
actrice, Francesca Bertini,
Bertini, Leda
Leda Gijs,
Gijs, Diana Karenne,
Karenne, weet
weet ik
ik nooit
nooit
mee te praten. Je
Je laat
laat mij
mij doorgaan
doorgaan voor
voor een
eenvrouw
vrouwdie
dienergens
nergensvan
van
weet!"
"Waarom
ga je
je 's middags niet met een vriendin?"
vriendin?" vroeg
vroeg Ruggero.
„Waarom ga
"Omdat
liever met jou
jou ga,"
ga," antwoordde
antwoordde zij
zij kort.
kort.
„Omdat ik liever
Zenuwachtig,
in de
de
Zenuwachtig,geirriteerd
geirriteerdstond
stondRuggero
Rugger()op
op en
en de
de handen in
zakken deed hij
hij eenige
eenige passen.
passen.
"Waar
heen?" vroeg
vroeg Rita
Rita scherp.
scherp.
„Waar ga je nu heen?"
„Nergens," antwoordde
"Nergens,"
antwoordde hij. „Gaan
"Gaan we
we nog
nog niet
niet aan
aantafel?"
tafel?"
„Daar! Dacht
Dacht ik het niet!"
"Daar!
niet!" viel
viel Rita
Rita uit.
uit. „Nu
nNuverlang
verlang jeje om
om aan
aan
je hier
hier je verveelt.
toe te
te krijgen
krijgen
tafel
verveeit. Nooit ben je er toe
tafel te gaan omdat je
eens rustig samen te zijn
z;ijn met je
je vrouw
vrouwen
je kind!
kind! Het
Het liefst
liefst zou
zou jeje de
de
en je
hee1e
buitenshuis blijven!
blijven! Net
Het zal er nog
nog op uitloopen
uitloopen dat je
je in
in
heele dag buitenshuis
een
en alleen
alleen nog thuis komt
komt om
om te
te slapen!"
slapen!"
een restaurant gaat eten en
Ruggero
ongeduldig, ontmoedigd.
ontmoedigd. Rita
Ritavoorovergebogen
voorovergebogen
Ruggero zuchtte ongeduldig,
werkte verwoed. Tecla
Tec1a kwam
kwam naar
naar haar
haar toe
toe met
met het
het volgekrabeld
volgekrabe1dstuk
stuk
papier.
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„Kijk, Mama, kijk!"
"Kijk,
kijk!" dwong zij.
„Ja, ja, liefje, 't is goed," zei Rita zonder op te
"Ja,
te zien,
zien, op
op verongelijkverongelijkte toon. „Ik
heb
andere
dingen
om
aan
te
denken."
"Ik heb andere dingen
aan
Met een gewaarwording
gewaarwording van wrevelige onverschilligheid zag RugRuggero neer
neer op
op de nietige gebogen figuur, de
de magere
magere rug
rug onder de witte
witte
gero
wollen sjaal,
wollen
sjaal, het onsierlijke
onsierlijke hoofd met de
de smakeloos
smakeloos gekapte
gekapte sluike
sluike
zwarte
omstandigheid dat
dat zij
zij zijn
zijn wettige
wettige echtechtzwarte haren.
haren. Gaf de eenige omstandigheid
genoote was
was haar
het recht
recht botweg te eischen
genoote
haar het
eischen wat
wat een
een mooie
mooie vrouw
vrouv{
zich met haar
haar bekoring
bekoring wist
wist te
teveroveren?
veroveren?
Het dienstmeisje verscheen in de deuropening.
deuropening~
"Signora,de
tafel," zei
zei ze.
ze.Onder
Onderde
dekorte
kortezwarte
zwartefranje
franje
„Signora, de soep is op tafel,"
zagen haar
zagen
haar vrijpostige
vrijpostige donkere
donkere oogen
oogen met
met boosaardige
boosaardige voldoening
voldoening
naar haar
haar meesteres.
naar
Nog even
even duurde
duurde de pijnlijke
pijnlijke stilte. Toen
Toen stond
stond Rita
Rita op.
op.
”Zullen we gaan?"
gaan?" stelde zij
zij voor.
voor.
"Zullen
Teda
sprongnaar
naar haar
haar toe en
en vatte
vatte haar
haar hand.
hand. Rugger()
Ruggero volgde
volgdenaar
naar
Tecia sprong
waar in
in het licht der afhangende electrische lamp getemde eetkamer waar
getemperd door
door een
een franje
franje van
van bleekgroene
bleekgroene kralensnoeren
kralensnoeren de
de vierkante
vier kante
perd
sober uitgedekte tafel
tafel stond,
stond, midden
miJdenin
inhet
hetkilgerneubeld
kilgemeubeldvertrek
vertrekdat
dat
k eenige
bemet geen spoor van persoonlij
persoonlijke
kesmaa
smaak
eenigegewaarwording
gewaarwording van behaaglij
kheid gaf.
haaglijkheid
soep werd
werd zwijgend
zwijgendgegeten.
gegeten.Tevergeefs
Tevergeefszocht
zochtRugger()
Ruggerononél.ar
De soep
ar
de stilte
stilte te
te ververeen argument om met een schijn van onbevangenheid de
beklemde. Het
Hetdienstmeisje
dienstmeisiehaalde
haaldede
deleege
leegeborden
borden
breken die hem beklemde.
weg, met
met rinkelend
rinkelend geluid
geluid van aardewerk.
aardewerk.
„Maria,"
zei Rita
,Ga die
"Maria," zei
Rita opeens,
opeens, "Ga
die brief eens
eens liakn
hah:n die op
op miin
mijn
sch2ijftafel
ligt."
sch.:ijftafel1igt. "
„Heb
"Heb je
je een
een brief
briefgekregen?"
gekregen?" vroeg
vroeg Ruggero
Ruggerc wrzoenend.
verzoenend.
„Neen,"
"Neen," antwoordde
antwoordde Rita zonder
zonder hem
h"ill aan
,/tIsIseen
eenbrief
brief
aan te
te ::ien.
ien. „'t
voor jou die ik boven heb gebracht."
gebracht."
Rugger°
Ruggero gevoelde
gevoelde lust een
een opmerkin2opmerking te
te maken
maken over
over de
de vertraging
vertraging
'.',ille van
van de
de vrede.
vrede, Het
Hetdienstdienstvan deze mededeeling, doch zweeg
zweeg ter
tel' wale
de brief.
brief. Aon
Aan het
het handscht.ift
handschnft herherkwam terug
terug en
en reikte
reikte hem de
meisje kwam
kende hij
hij een
een schriiven
schrijven waarop
waarop hij
hij wachtte
wachtte om
om voortgang
voortgang te kunnen
kunnen
met een
een taak
taak die
die Corradini
Corradini hem
hemhad
hadopgedragen.
opgedragen. Strevend
Strevend
maken met
naar een
een toon
toon van
van vriendschappelijke
vriendschappelij keovertuiging
overtuigingzei
zeihij:
hij:
naar
"In't'tvervolg
vervolgheb
hebikikli€ver
l1everdat
datjeje brieven
brieven van
van mij
mij beneden
beneden laat,
laat, dan
dan
„In
vind ik
ik ze
ze als
als ik
ik thuis
thuis korn."
kom."
„Dio
"Dio mio!"
mio'" zei
zei Rita
Rita beleedigd.
beieedigd. "Ik zal er
er toch
toch geen
geen kwaad
kwaad mee
mee
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doen, als ik eens
eens een
een brief
brief voor
voor jeje bewaar!
bewaar! Geheimen
Geheimen zullen
~ullen er
erwel
wel
niet in staan, zou ik denken."
denken:'
verdiept in het
Hij veinsde zich verdiept
het lezen,
lezen, vouwde
vouwde toen
toen de
de brief
brief weer
weer op
op
en stak hem
hem in
in de
deenvelop
envelop terug,
terug, opzettelijk
opzettelijk vermijdend
vermijdend naar
naar Rita
Rita
te zien die in nieuwsgierige
nieuwsgierige afwachting naar hem zat te
te kijken.
kijken.
„Mama!" vroeg Tecla. „Geef
"Mama!"
"Geef je me drinken?"
drinken?"
"Wil
je drinken?"
drinken?"vroeg
vroegRuggero,
Ruggero,zich
zichvergenoegd
vergenoegdtoonend.
toonend.
„Wil je
En tot Rita: „Mag
"Mag ze
ze wijn hebben?"
„Een heel klein
"Een
klein beetje,"
beetje," zei
zei Rita
Rita strak.
strak.
Ruggero vulde Tecla's
Tec1a'sglas
glas met
met een
eenvingerhoog
vingerhoogwijn
wijnen
enverder
verdermet
met
water.
„Daar," zei
"Daar,"
zei hij,
hij, „Zeg
"Zeg nu
nu eens:
eens: Dank
Dank je."
je."
„Ik wil
"Ik
wil mijn
mijn zilveren
zilveren beker," zei
zei het
hetkind,
kind,het
hetgezicht
gezichtontevreden
ontevreden
net de hand stootte
vertrekkend. En
En met
stootte zij
zij het
hetglas
glas van
van zich
zich af
af zoodat
zoodat het
het
wankelde. Met een vlugge
vlugge beweging greep Ruggero het juist
juist bijtijds
bijtijds
vast.
„Wat is dat
"Wat
dat voor
voor een
een gril?"
gril?" vroeg
vroeg hij
hij streng.
streng.„Als
"Alspapa
papajejein
indit
ditglas
glas
te drinken geeft, moet je hieruit drinken
drinken zonder
zonder meer!"
meer!"
Het kind
kind zag
zag schuw naar
naar hem
hem op,
op, vertrok
vertrokhet
hetgezicht
gezichten
enbegon
begontete
schreien.
"Maria,"
beval Rita.
Rita. „Geef
"Geefde
de
zilveren beker
beker van
van Tecla."
Tec1a/'
„Maria," beval
zilveren
/
„Waarlijk, Rita,"
"Waarlijk,
Rita," zei
zei Rugger/0
Ruggero geeërgerd. "Wat
„Wat moet hiervan workind altijd
altijd toegeeft?"
toegeeft?"
den als jij het kind
"Ik
vertrouwdat
datmijn
mijngenegenheid
genegenheidmij
mijzal
zalleiden
leiden om
om de
de juiste
juisteweg
weg
„Ik vertrouw
te vinden," zei
zei Rita plechtig.
plechtig.
Ruggero
in wrevelig
wrevelig ongeduld en met
met
Ruggero schokte
schokte met de schouders in
zenuwachtige
uit de
degroenteschaal.
groenteschaal.
zenuwachtige bewegingen
bewegingen bediende
bediende hij
hij zich uit
Maria met onverstoorbaar
geûcht bracht
brachtde
debeker
bekerdie
diedoor
dcorRita
Ritawerd
werd
onverstoorbaar gezicht
gevuld
Tecla neergezet
neergezet welke
welke met
metroodgezwollen
roodgezwollen huiloogen
huiloogen
gevuld en voor Tecla
hevig zat te snuiven
tengevolge van
van haar
haar schreien.
schreien.
snuiven tengevolge
"Zachtjes,
vermaande Rita. Toen
Toen vatte
vatte zij
zij haar
haar zakdoek,
zakdoek,
„Zachtjes, Tecla," vermaande
stond op en veegde het kind
kind de
de neus
neus af.
af.
Ruggero sprak
sprakniet
nietmeer.
meer.Als
AlsRita
Ritaerop
eropstond
stondhem
hemhet
hethuiselij
huiselij kleven
k leven
onverdraagl~jk
gevolgen voor haar rekening.
rekening. Hij
Hij
onverdraaglijk te maken, waren de gevolgen
was
bedoelingen thuisgekomen, doch hoe had zij
zij hem
hem
was met de beste bedoelingen
ontvangen?
ook de
de brui
bruivan!
van! Hij
Hij zou
zouhaar
haartoonen
toonen
ontvangen? Nu gaf hij er dan ook
nog een zweem van gezag te hebben
hebben in
in zijn
zijn eigen
eigen huis,
huis,alalscheen
scheenzij
zijtete
meen
en dat hij zich
zich in
in alles
alles naar
naar haar
haar behoorde
behoordetetevoegen!
voegen! meenen
Valeria. Gewoonlijk
Gewoonlijk bezocht
bezocht hij
hij zijn
ûjn
Nog deze avond ging hij naar Valeria.
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vriendin liefst overdag daar Rita zich beklaagde en hem
hem plaagde
plaagde met
met
lastige vragen wanneer hij een enkele maal aankondigde
aankondigde een
een afspraak
afspraak
betrapt
voor den avond te hebben
hebben., Na eens door haar op tegenspraak betrapt
te zijn had hij de avondbezoeken
avondbezoekengeheel
geheel afgeschaft.
afgeschaft.Doch
Dochdezen
dezenavond
avond
zou hij gaan, wat er ook van mocht
mocht komen.
komen.
Terwijl hij
hij een
een sinaasappel
sinaasappel pelde
pelde overlegde
overlegde hij
te doen
doen
hij wat hem te
stond. Straks
Straks zou
zou hij
hij het
hetzeggen,
zeggen, bij
bij de
de koffie,
koffie, kort
korten
enonverschillig.
onverschillig.
k weg,
Endan
dandadelij
dadelijk
weg, om
om haar
haar geen
geen tijd
tijdtetelaten
laten
Eerst de krant
krantlezen.
lezen.En
zijn als
als hij
hij eerst
eersttoilet
toilet
voor een onaangename
onaangename scène.
scène. Het zou beter zijn
kamer en
in de
de bad
badkamer
en maakte
maakte het
hethem
hem
g;ng maken, anders
anders volgde
volgde zij
zij hem
hem in
daar lastig.
lastig.
Met spijtig zelfverwijt overdacht hij
hij hoe
hoe het
hetzijn
zijnzou
zouzoo
zoo hij
hij ongeongetrouwd was, de avondmaaitijd
avondmaaltijd aan de restauranttafel
restauranttafel onder
onder vriendvriendschappelij k gepraat en daarna
ciaarnavrijheid
vrijheidom
omnaar
naareigen
eigengoedvinden
goedvindenover
over
den avond te beschikken
beschikken zonder
zonder aan
aan iemand
iemand rekenschap
rekenschap te
te hoeven
hoeven
had de
de
afleggen. Niets
Niets ging
ging er boven
En hij had
afleggen.
boven het
het jonggezeilenleven.
jonggezeUenleven. En
onvergeeflijke domheid
domheid begaan
begaan zich
zich deze keten
keten om
om den
den hals
hals te
te leggen.
leggen.
Tec1a
terwijl Rita
Rita een
een sinaasappel
sinaasappel voor
voor haar
haar pelde
pelde
Tecla zeurde slaperig terwijl
en haar stukje na stukje in
in den
den mond
mond stak.
stak. Ruggero
Ruggero stond
stond op
op en
enliep
liep
naar de badkamer
badkamer waar
waar hij
hij zich
zich waschte,
waschte, zijn
zijn kroesgolvend
kroesgolvend donkerdonkerblond haar gladborstelde
gladborstelde en zijn kort
kort geknipt
geknipt rossig
rossig kneveltie
kneveltje opopstreek. Toen
Toen hij
hij zijn
zijn kleeren
kleeren afgeborsteld
afgeborsteld had
had kwam
kwam de
de gedachte
gedachte bij
bij
hem op zijn zakdoek te besprenkelen met Rita's parfum.
parfum. Doch
Doch met
met de
de
hij dat
dat het
hetniet
nietvoorzichtig
voorzichtigzou
zouzijn
zijn
flacon reeds in de hand
hand overwoog
overwoog hij
onnoodige
en zette
zette het
hetfleschje
fleschje weer
weerneer.
neer.
onnoodige argwaan
argwaan op te wekken en
Het besluit
besluit om
om zijn
zijnonafhankelij
onafhankelijkheid
te hernemen
hernemen kwam
kwam zijn
zijn
khcid te
uiterlijk ten goede,
goede, vond hij. Er
Er lag
lag dezen
dezen avond
avond in
in zijn
zijn uitdrukking,
in zijn houding iets mannelijks, vastberadens dat niet kon nalaten eeninzjhoudgetsmalik,vbrdensatkolen
gunstigen indruk op
op Valeria
Valeria te
te maken.
maken.
Zijn
zenuwachtige onrust
onderdrukkend ging
ging hij naar
naar Rita's
Rita's
Zijn zenuwachtige
onrust onderdrukkend
werkkamer,
schelde, ging
ging zitten
zitten en
en vatte
vatte de
de krant
krantop.
op.Maria
Mariaverscheen
verscheen
werkkamer, schelde,
en zette het blad
blad met
met zijn
zijn kopje
kopje koffie
koffie op het
het tafeltje
tafeltje voor
voor hem.
hem. TerTerwijl hij zijn koffie
koffie dronk overdacht hij of het niet beter
beter zou
zou zijn dadedadelijk
Tec1a was die naar bed werd gebracht.
gebracht.
lij k heen
heen te gaan terwijl Rita bij Tecla
Doch een
een dergelijke
dergelijke aftocht
aftochtzou
zouop
opeen
eensmadelij
smadelijke
vluchtgelij
gelijken.
ke vlucht
ken.
moed en de kracht
kracht
Neen, neen! Hij wilde zich zelf toonen dat hij de moed
bezat zijn wil tegenover Rita te
te doen
doen gelden.
gelden.
Hij stak een sigaret op, las de krant
krant ten
teneinde
eindeen
enzag
zagop
opzijn
zijnhorhornu wilde
wilde hij
hij niet
niet langer
langer wachten,
wachten, anders
anders werd
werd het
hettete
loge. Negen uur, nu
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laat. Hij stond op,
op, heirnelij
heimelijkk hopend
de tijd
tijd zou
zoulaten
laten
hopend dat
dat Rita hem de
om ongemerkt heen
heen te
te gaan.
gaan. Doch
Dochjuist
juisthoorde
hoordehij
hij haar
haar stap,
stap, zij
zij kwam
kwam
kleumerig haar
haar witte sjaal
sjaal om zich heen
heen trekkend.
trekkend.
binnen, kleumerig
„Zie zoo," zeide ze.
ze. „Tecla
"Teclaslaapt."
slaapt/'
"Zie
Zij
zitten bij
bij haar
haar werkmandje
werkmandje en
en vatte
vatte haar
haar borduursel
borduursel op.
op.
Zij ging zitten
Ruggero
onthutst, door
door de
deonverwachte
on'verwachte vriendelijkheid
vriendelijkheid
Rugger() bleef staan, onthutst,
stugheid en
én voelde
voeldehoe
hoezijn
zijn
van haar
haar toon.
toon. Hij wa~
was voorbereid op bitse stugheid
recht tot hard-zijn hem ontgleed. Doch
Doch hij
hij kon
kon de
de gedachte
gedachte niet
nietververzou haar
haar tot een
een les
les
dragen
Het zou
dragen van
van zijn
zijn voornemen
voornemen te moeten afzien. Het
zijn voor het vervolg. En plotseling
plotseling moed
moed vattend:
vattend:
„Ik ga
"Ik
ga uit,"
uit'" „Ik
"Ikheb
hebeen
eenafspraak
afspraakmet
metvrienden."
vrienden."
Ontsteld zag Rita naar
naar hem
op.
Doch
snel
besloten:
hem
besloten:
"Dan
ga ik
ik mee,"
mee,"En
Enopstaand
opstaand trok
trok zij
zijzich
zichdedesjaal
sjaalvan
van de
de
„Dan ga
schouders om zich
zich te
te gaan
gaan klaarmaken.
klaarmaken.
„Dat kan
"Dat
kan niet,"
niet," verklaarde
verklaarde hij zenuwachtig. „Niemand
"Niemandbrengt
brengtzijn
zijn
Het spijt
spijt me,
me, maar
maar je
je zult vanavond
vanavond eens alleen
àlleen moeten
moeten
vrouw mee. Het
blijven."
„Dat doe ik niet,"
"Dat
niet," zei
4ei Rita
Rita opgewonden.
opgewonden.„je
"Jehebt
hebthet
hetrecht
rechtniet
nietmij
mij
zoo te
te verwaarloozen!"
verwaarloozen!"
In een plotselinge
plotselinge opwelling
opwellingtastte
tasttehij
hij in
inzijn
zijnborstzak,
borstzak,haalde
haalde er
er een
een
Domenica del
del Corriere
Corriere uit
uit met
met de
de bontgekleurde
bontgekleurde prent
prent van
van de
de laatste
laatste
wereldgebeurtenis en
en legde
legde die
dievoor
voorhaar
haar neer.
neer.
"Hier
hij, liep
liep met
met snelle
snelle stappen
stappen heen,
heen, de
de
„Hier heb je wat te lezen," zei hij,
gang
greep zijn
zijn jas,
jas, en ging
ging de
de deur
deur uit
uit die
die hij
hij
gang in, zette zijn hoed op, greep
met een slag
slag achter
achter zich sloot.
sloot.
Terwijl hij naar beneden ging,
ging, trok
trokhij
hij zijn
zijnjas
jas aan,
aan, zwaar
zwaar ademend,
ademend,
bevend
gevoelde zich nu vrij,
vrij, want
want hier
hier op
op de
de
bevend van
van opwinding.
opwinding. Hij
Hij gevoelde
trap zou Rita geen scène komen
komen maken.
maken. Als
Alshij
hij straks
straks thuiskwam,
thuiskwam,zou
zou
was van
van later
later zorg.
zorg. Hij
Hij was
was trouwens
trouwensniet
nietvan
van
het er spannen, doch
doch dat
dat was
komen. En
Enals
alshij
hijeen
eenmooien
mooienavond
avondbij
bijValeria
Valeria
plan vroeg thuis te komen.
had, wat bekommerde hij er zich dan om of
of Rita
Rita pruilde,
pruilde, al
al zou
zou'zij
al
zij al
dè
en tantes
tantes op
op haar
haar zijde
zijde hebben!
hebben!
de ooms en
Hij
dei
Hij trad
trad naar
naarbuiten
buitenin
inde
denauwe
nauwedonkere
donkerestraat
straaten
enop
op Piazza del
S. S.
S.Apostoli,
Apostoli, verlaten
verlaten in
in het
hetschijnsel
schijnselder
dermidden
middenover
overde
destraat
straat
hangende witte electrische
electrische ballen
ballen die
die dichte
dichtezwarte
zwarteschaduwen
schaduwenlieten
lieten
in de
de poort
poort hoeken
hoeken van
van het
hetPalazzo
PalazzoOdescalchi
Odescalchi en
en achter
achter het
hetijzeren
ijzeren
traliehek
kerk. Haastig
Haastig liep
liep hij
hij voort
voort over
overhet
hetbreede
breedetrottoir
trottoir
traliehek van
van de kerk.
ongerust dat door een buitengewone,
omstandigheidde
de huispoort
huispoortvan
van
buitengewone, omstandigheid
zou kunnen
kunnen zijn.
zijn.
Valeria
Valeria vóor
voor het
het gewone uur gesloten zou
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gekomen bleef
bleef hij
hij wachten
Op Piazza
Piazza Venezia
Venezia gekomen
wachten op het
het trottoirtrottoiruur was
was er
er weinig
weinig verkeer,
verkeer, twee
twee mannen
mannen stonden
stondener
eren
en
eiland. Op dit uur
k om
een oude vrouw, met
met een
een donkere
donkerewollen
wollendoe
doek
om hoofd
hoofd en
enschouschouders, die mompelend
mompelend de
de ingevallen
ingevallen kaken
kaken bewoog.
bewoog. Ruggero tuurde
tuurdein
in
de donkere
donkere verte
verte waar
waar langs
langsde
deschimmig
schimmigopdoemende
opdoemende massa
massa van
van
Palazzo Venezia
men, alal naderend
naderend
Palazzo
Veneûa de verlichte
verlichte tramwagens
tramwagens aankwa
aankwamen,
zich vergrootend tot
de
wagen
aankwam
schuiven,
stil
hield,
tot de wagen aankwam schuiven, stil hield,de
deweiweiin de
de lichte
lichte binnenruimte
binnenruimte innige passagiers in
in- of
of uitliet,
uitliet, dan
dan na
na het
hetsein
sein
een ruk
ruk weer
weer in
in beweging
beweging kwam
kwam en
en wegwegvan de electrische schel met .een
zoemde.
Met voldoening
voldoening ontcijferde Ruggero op een
een naderende
naderende wagen
wagen het
het
nummer dertien
dertien waarop
waarop hij
hij wachtte.
wachtte. Over
Over een
een kwartier
kwartierzou
zouhij
hij ininde
de
bovenwijken
zijn,in
inVia
Via delle
delle Finanze,
Finam;e, bij
bij Valeria.
Valeria. Hij
Hij sprong
sprong op
op de
bovenwij ken zijn
schurend remmende wagen,
wagen, bleef staan op
Of' het
het voorplatform,
voorplatform, gedregedreonduidelijk gevoel
gevoel als
kon hij
hij staande
staandede
de
ven door ongeduld en een onduidelijk
as kon
rit verkorten.
De tram steeg
steeg tegen
tegen de
de helling
helling van
van Via
Via Nazionale
Nazionale langs
langs het
het ververlichte theater, langs de gesloten winkels, deri
den hoek om,
om, naar Piazza
Piazza di
di
Magna Napoli, langs de lichte
lichte cinematograaf
cinematograaf met bontgekleurde
bontgekleurde afaffiches
schreeuw.ende man tot binnengaan
binnengaan uitnoouitnoofiches beplakt, waar een schreeuwende
digde, langs Via del Quirinale
Quirinale waar
waar boven,
boven, voor het Paleis
Paleis de
de grijze
grijze
reuzenbeelden
het stille
stille maanlicht,
maaniicht, verder
verder door
doorde
deleege
leege
reuzenbeelden stonden in het
Bij Via
Via Milano
Milano even
even een
een halte,
halte,
avondstraat, langs het verlaten
verlaten trottoir.
trottoir.Bij
toen weer voort, langs de tunnel
tunnel die
die wijd
wijd open
openlag
lag in
inavondlicht,
avondlicht,zijn
zijn
ûch vernauwend
en verliezend
verliezendin
inde
deverte,
verte,langs
langshet
het
rond booggewelf
booggewelf zich
vernauwend en
tentoonstellings-Paleis,
zijn zwarte
zwarte portalen
portalen
tentoonstellings-Paleis, vaag
vaag wit
wit oprijzend met zijn
boven
trap, weer
weer langs
langs gesloten
gesloten winkels
winkels en
en het
hetleege
leege
boven aan de breede trap,
trottoir met
met hier
hier en
en daar
daareen
eendonkere
donkerewandelaar.
wandelaar.
Voorbij
stond een
eenstilstaande
stilstaandetramwagen
tramwagenop
opdedeLijn.
lijn.
Voorbij Via Depretis stond
weg zou
zou zijn.
zijn. Als
Als het
het
Ongerust vroeg Ruggero zich
zich af
af of
of er
er iets
iets in
in de
deweg
lang duurde zou hij desnoods
desnoods verder kunnen
kunnen loopen.
loopen. Hij
Hij schoof
schoof het
het
raampje
beneden en leunde
leunde naar
naar buiten.
buiten. Een
Eendonkere
donkeregroep
groep
raampje naar
naar beneden
zijuiteen
uiteenwe
weken
zagRugRugmannen
stondverderop
verderopininde
destraat
straatenenwaar
waarzij
mannen stond
ken zag
gero een paard
zich op te richten
richten op
op de
de strompelenstrompelenpaard liggen dat
dat trachtte rich
de voorpooten
voorpooten en weer verzonk.
verzonk. Eenige
Eenigemannen
mannenwaren
warenbezig
bezigmet
met
Nu was
was het
het gelukt.
gelukt. De
De
inspannip.g
zijde te trekken. Nu
inspanning het
het rijtuig
rijtuig op zijde
voorste handwagen kwam in beweging. Ruggero trok het hoofd
hoofd naar
naar
binnen, de wagenbestuurder
wagenbestuurder wendde
wendde de
de kruk
krukom,
om,de
detram
tramreed
reedlanglangHet paard
paardlag
lagnog
nogop
opde
destraat,
straat,de
dekop
kopovereind,
overeind,blij
blijkbaar
zaam voort. Het
kbaar
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tevreden in
in zijn rusthouding,
de mannen
tevreden
rusthoudillg~ terwij1
terwi}l de
mannen er
er omheen
omheen met
met
kreten en
en rukken zich
om het
het tetedoen
doenopstaan.
opstaan.De
Deleege
leege
kreten
zich inipanden
in;;;panden om
wagen
zijde, juist
juist even
even buiten
buiten het
het bereik
bereik van
van de
de
wagenstond
stond ter
ter zijde,
tramwagens.
Sneller reed
reed de tram voort, bereikte
Sneller
bereikte PiazzaTermini
Piazza Termini met
met de
dekromkromming van
weer voort, langs
langs de
de
van lichte bogen, hield even stil, ging toen weer
Miniftedonkere boomen de hoek om in Via
Via Cernaia
Cernaiatoen
toenlangs
langs hei.
hellVlinirterie van Fina.ncieën.
Rugger()opende
opendede
de deur,
deur, trad naar
rie
Financieën. Ruggcro
naar buiten
buitenen
en
zette de voet
zette
voet op de trede.
trede. Met
Met een
een lichte
lichte sprong
sprong liet
liet hij
hij zich
zich op
opde
de
grond neer, en liep toen verder,
verder, Via
Via delle
delle Finanze
Finanze in.
in. Even
Even zag
zag hij
hij op
op
zijn horloge. Half tien,
2;ijn
tien, tijd
tijd genoeg
genoeg voor
voor een
een lange
lange avond.
avond.
ging het lichte huis binnen, de portiersloge
Hij ging
pottiersloge voorbij, de trap op.
nu dat
dathaar
haar
Hoe zou Valeria hem ontvangen?
ontvangen? Eigenlijk meende
meende hij nu
houding grootendeels afhing van zijn optreden. Door
Door gedwee
gedwee al
al haar
haar
nukgrillen te ondergaan en
en zich
zich gevoelig
gevoelig te toonen voor
voor haar
haar booze
booze nukken moedigde hij haar aan
aan tot
tot steeds
steeds grievender
grievenderplagerijen.
plagerijen.Vrouwen
Vrouwen
moesten niet
niet te
te zacht
zacht aangevat
aangevat woeden.
wo:,den. Hij
Hij was
was trouwens
trouwensdezen
dezenavond
avond
niet in een stemming om met
net zich te laten spotten.
spotten.
Na te hebben
hem zou
zou worden
worden opgengeop gen gehebbe!1 gescheld,
gescheld, wachtend dat hem
vrees dat zij
zij niet
niet thuis
thuis zou
zou zijn.
zijn. Zij
Zij kon
konnaar
naar
daan bekroop hem de vrees
het theater
theater zijn gegaan
gegaan of
of op
op bezoek
b'2:zoek bij
bij kennissen.
kennissen. Dan
Danwas
was alles
alles tete
l:1ogelijkheid had
hij geheel
geheel niet
niet gedacht.
gedacht. Hoe
Hoe
vergeefs. Aan
vergeefs.
Aan d'::;~t:
deze mogelijkheid
had hij
het eer
eer er
erwerd
werdopen
opengedaan!
gedaan! Zou
Zouer
erniemand
niemandthuis
thuiszijn?
zijn?
lang duurde het
Hij wilde
wilde nogmaals
nogma31s schellen toen de
de deu
deur.
een
r werd geopend door een
klein morsig ontevreden
ontevreden uitziend
uitzienddienstmeisje.
dienstmeisje.
"Is de
de signorina
signorina Fagstadt
Fagstadtthuis?"
thuis?"vroeg
vroeg Ruggero
Ruggero met
met strak-doen
strak-doenzijn
zijn
„Is
spanning verbergend.
verbergend.
„Ik
" antwoordde
"Ik geloof
geloof van
van Nevel,
wel,"
antwoordde het meisje:
meisje: „Ik
nIk zal
zal eens
eens zien."
zien."
Er
Zij liep heen en
en klopte
klopte aan
aan een
een van
van de
de bruine
bruine kamerdeuren.
kamerdeuren. Er
Zij
het meisje
meisje deed
deed de
de deur
deuropen.
open.Rugger()
Ruggero glimlachte
glimlachte
werd geantwoord, het
tevreden.
tevreden. Alles
Alles ging
ging goed.
goed.
Het dienstineisje
dienstmeisje bleef
b1.3ef staan
staan met
met de
de hand
handaan
aande
deopen
opendeur.
deur.
Het
„Gaat
"Gaat uu binnen,"
binnen/'zeide
zeide zij.
zij.
vlugge stappen liep
H<:p Ruggero
Ruggero door
door het
het huisportaal,
huisportaal, langs
langs het
het
Met vlugge
deur
kijkende
nieuwsgierig kij
kende dienstmeisje,
dienstmeisje, Valeria's
Valeria's kamer binnen. De deur
werd achter
achter hem
hemgesloten.
gesloten.
In de
de kamer
kamer rood
roodgetint
getintdoor
dooreen
eenzijden
zijdenlampekap,
lampekap,onrustig
onrustigvan
van
In
prenten en
en snuisterijen
snuisterijenen
endraperieën
draperieënzat
zatValeria
Valeriagekleed
gekleedinin
kleurige prenten
dezwelling
zwellingtoonde
toondevan
vanhaar
haarborst
borSten
ende
de
donkerroode
roodepeignoir
peignoirdie
diede
een donker
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zuivere ronding van haar
geleund, een boek
zuivere
haar heup, achterover
achterover geleund,
boek in
in de
de
hand, op de met een
een ouderwetsche
ouderwetsche donker
donker gebloemde
gebloemdesjaal
sjaal vermomvermomde sofa. Haar blonde haren
haren glansden in het
het licht.
licht.
Ruggero meende
meende op te merken
Ruggero
merken hoe
hoe de
de blauwe
blauwe oogen
oogenafwachtend
afwachtend
van teleurstelling.
teleurstelling.
naar
naar de
de deur
deur gericht
gericht zich even verduisterden als van
hij dedefijne
fijnewenkbrauwstrepen
wenkbrauwstrepen opgetrokken,
opgetrokken, de
de
Doch reeds
reeds zag
zag hij
kleine roode mond geplooid in spottende verwondering. De
De hand
hand die
die
zij naast
naast zich neer
neer zinken.
zinken.
het boek opgeheven hield liet zij
"Jij
hier!tt zei ze met
met nadruk.
nadruk. „Hoe
"Hoe komt
komt dat?
dat? Heeft
Heeft jejevrouw
vrouwjeje
„Jij hier!"
permissie gegeven?"
gegeven?"
Ruggero knoopte zijn
zijn overjas
overjas los.
los.
"Ik
kan de
de permissie
permissie van
van mijn
mijn vrouw
vrouw wel
wel missen."
missen!' zei
zei hij
hij koel.
koel.
„Ik kan
De glans
glans in
in Valeria's
Valeria's plaaglustige
plaaglustige oogen werd
werd sterker,
sterker •.
„Je bent anarchistisch vanavond," meende
"Je
meende zij.
zij.
Hij
hoed op
op een
een stoel,
stoel, ging
gingnaast
naast haar
haar zitten
zitten en
en
Hij legde zijn jas en hoed
legde zijn arm
arm om
om haar
haar heen.
heen.
„En zoo ben
"En
ben ik
ik hier,"
hier," zei
zei hij.
hij.En
Envleiend:
vleiend:„Ben
"Benjejetevreden?"
tevreden?"
Zij
bladzijde,
Zij vatte haar
haar boek weer op, zag naar het nummer van de bladzijde,
het op
op de
de tafel
tafel
en traag,
traag, met
met vertoon
vertoon van
van spijt,
spijt, sloot zij
zij het en legde het
voor haar. 1-lij
Hij drukte
haar hals, toen
toen geprikkeld
geprikkeld door
door
drukte zijn
zijn lippen
lippen in haar
haar
kleine blanke
blanke oor
oorwaar
waar de
de
haar aanraking
aanrakingfluisterde
fluisterde hij
hij tegen
tegen het kleine
blonde
haren omheen
omheen kroesden.
kroesden. Onwillig,
Onwillig, met
met verveeld
verveeld gezicht
gezicht
blonde haren
zij het hoofd.
hoofd.
schudde zij
„Jawel, jawel!"
"Jawel,
jaweU" vleide hij.
hij.
"Ik
je van
van neen,"
neen," zeide
zeide zij
zij met
met ongeduldige
ongeduldige nadruk
nadruk zich loslos„Ik zeg je
makend uit zijn armen.
armen.
"Maar
juist gekomen,"
gekomen," beweerde
beweerde hij.
hij.
„Maar daarvoor
daarvoor ben
ben ik juist
„Dat spijt
"Dat
spijt me
me voor
voor je,"
je,"antwoordde
antwoordde zij
zij koel.
koel.
Met een gebaar
gebaar van geduldige berusting
berusting kruiste
kruiste hij
hij de
de armen
armen over
over
waa.rinValeria
Valeriahaar
haar bed
bed
de borst. Turend
Turend naar
naar de
de suggestieve
suggestievedivan
divanwaarin
zei hij:
hij:
voor
voor de dag omschiep, zei
"Dat
bed is
is te
te kort
kort voor
voor je."
je."
„Dat bed
"Jij zoudt
zoudt tot
tothalfweg
halfweg
"Volstrekt
niet," antwoordde
antwoordde zij lusteloos. „Jij
„Volstrekt niet,"
reiken."
rei ken."
uit trekt
trekt ben
ben ik
ik even
even
"Gia!"
protesteerde hij.
„Gia!" protesteerde
hij. "Als
„Als jij je schoenen uit
groot als jij!"
jijt"
zij zich
zich voorvoorMet een vlugge
vlugge beweging
bewegingvan
van haar
haar lenig
lenig lichaam
lichaam boog
boog zij
over, trok een schoen uit en toonde hem die.
„Daar!" zei ze. „Is
"Daar!"
"Is dat
dat een
een hooge
hooge hak?"
hak?"
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Terwijl zij
zij zich
.zich bukte
bukte om
om de
de schoen
schoenweer
weeraan
aan tetetrekken
trekkenomvatte
omvatte
hij haar
hij
haar opnieuw met beide
beide armen,
armen.
„je bent
"Je
bent dikker
dikker geworden,"
geworden," zei
zei hij
hij begeerig.
begeerig.
„Och wat!"
afwerend: "Toe,
„Toe, laat
"Och
~at!tt zeide zij
zij geërgerd.
geërgerd. En
En hemhem-afwerend:
laat me
me
los1"
los!"
"Je
slecht gehumeurd
gehumeurd vanavond,"
vanavond," meende
meende hij
hij spijtig.
spijtig.
„Je bent slecht
„ja,"
gaf
zij
toe.
„Ik
ben
slecht
gehumeurd,
omdat
"Ja," gaf zij toe. "Ik ben slecht gehumeurd, omdatikikbijna
bijnaniets
niets
heb gegeten."
gegeten."
„Hoe zoo?"
"Hoe
zoo?" vroeg
vroeg hij.
hij.
„De rijst
"De
rijst was
was aangebrand,"
aangebrand," vertelde
vertelde zij op
op gegriefde
gegriefde toon, „en
"en de
de
met een saus
ik niet houd. Ik
was klaargemaakt
klaargemaakt met
sauS waarvan
waarvan ik
Ik heb
heb
visch was
niets gegeten
gegeten dan
dan wat
wat groente,
groente, brood
brood en
en een
eenmandarijntje."
mandarijntje:'
"Ga
dan mee
mee naar
naar een restaurant,"
restaurant," stelde
stelde hij
hij gretig
gretig voor,
voor, belust
belustom
om
„Ga dan
met een mooie
mooie elegante
elegante vrouw
vrouw in
in een
eenvan
vandedebekende
bekenderestaurants
restaurants
gezièn
te worden
worden en
en daarna
daarna Valeria
Valeria mee te
te tronen
tronen waarheen
waarheen hij
hij wilde.
wilde.
gezien te
, "Waarom
hij aan.
aan.
„Waarom niet?" drong hij
„ 't Is
Is de
de moeite niet waard,"
,,'t
waard," zei ze verveeld. „Dan
"Dan zou
zou ik
ik me
me ook
ook
nog moeten kleeden."
kleeden:'
"Zooals
antwoordde hij
hij teleurgesteld. Toen, zijn
zijn gezicht
gezicht
„Zooals je wilt," antwoordde
tegen
haar borst drukkend:
tegen haar
drukkend:
"Heb
je weer dat
dat sterke parfum? Dat compromitteert mij. Toen
Toen ik
ik
„Heb je
de laatste maal thuis kwam,
kwam, rook
rook mijn
mijn vrouw
vrouw het
heten
envroeg
vroegwaar
waar ik
ikgegeweest was. Ik
Ik heb
heb maar
maar gezegd
gezegd dat
dat een
een van
van mijn
mijn vrienden
vrienden een
een parfum
parfum
had
gekocht voor zijn
zijn aanstaande
aanstaande en
ons mee
mee had
had bestreken."
bestreken:'
had gekocht
en er ons
"Blijf
afstand," raadde
raadde zij. En
En plotseling
plotselingopstaand,
opstaand,
„Blijf dan maar op een afstand,"
liep zij heen en ging op
op een
een stoel
stoel zitten,
zitten, half
halfvan
van hem
hem afgewend,
afgewend, het
het
hoofd steunend op
op de
de handen.
handen.Geërgerd,
Geërgerd,teleurgesteld
teleurgesteldzag
zaghij
hijnaar
naar
haar.
gold hier
hier door
door volharding
volharding en
en geduld
geduldhaar
haar tegenstand
tegenstand tete
haar. Het gold
overwinnen. Waarschijnlij
Waarschijnlijkkwas
vrouwenlist
was het
het niet
niet anders dan een vrouwenlist
om hem te
te prikkelen.
prikkelen. Hij
Hij vatte
vatte het
het boek
boek van
van de
detafel
tafelen
enlas
lasde
detitel:
titel:
„Guido da
"Guido
da Verona.
Verona. Colei
Colei che
che non
non sisi deve
deveamore.
amore. Van
Van wie heb
dat?"
je dat?"
"Van
kennis," antwoordde
antwoordde zij,
zij, zonder
zonder het
het hoofd
hoofd om
om te
te wenden.
wenden.
„Van een kennis,"
„En bevalt
"En
bevalt het
het je?"
je?" vroeg
vroeg hij.
hij.
"Zoo
zoo," antwoordde
antwoordde zij,
zij, met
meteen
eenhandgebaar.
handgebaar.
„Zoo zoo,"
Hij legde het boek
boek weer
weer neer.
neer.
„Kom nu
"Kom
nu hier
hier bij
bij mij,"
mij," vleide
vleide hij.
hij.
Zij
Zij rukte
rukte ongedurig met de schouders.
tlDan
kom ik
ikbij
bij jou,"
jou,"besloot
besloothij.
hij.Opstaande
Opstaandeging
ginghij
hijnaar
naarhaar
haar toe,
toe.
,,Dan kom
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omvatte haar
haar met beide armen en kuste
kuste haar
haar gretig op de
de mond.
mond.Met
Met
vreugde voelde
voelde hij
hij hoe
hoehaar
haar lichaam
lichaam zich
zichovergaf
overgafaan
aande
dedruk
drukvan
vanzijn
zijn
armen.
„Wil je?"
,tWil
je?" fluisterde hij
hij verlangend.
verlangend.
Doch zij
zij schudde hem
hem van
van zich
zich af
af en
en sprong
sprong op.
op.
„re bent eentonig, weet je,"
"Je
je," zei
zei ze.
ze.
De oogen
oogen onzeker
onzeker en
ennederig
nederigvan
vanbegeerte
begeertezag
zaghij
hijhaar
haarsmeekend
smeekend
aan. Even liet zij ongeroerd haar
haar koele blik in de zijne.
zijne. Toen
Toenplotseplotsehoofd achterover,
achterover, lachte
lachte luid
luid en
en spottend,
spottend,draaide
draaide
ling wierp zij het hoofd
zich op de teenen-om en liep heen.
Sprakeloos, ontdaan van woede
woede zag
zag hij
hij haar
haar na. Toen
Toenmet
methaastige
haastige
driftstappen
liep
hij
naar
de
plaats
waar
zijn
jas
lag
en
begon
die
aan te
te
driftstappen liep hij naar de plaats waar zijn jas
begon die aan
trekken met
met nijdige
nijdige rukken.
rukken.Onderwij1
Onderwijl zag
zag hij
hij naar
naar Valeria
Valeria die
dieweer
weer
op de sofa
sofa achterover
achterover geleund zat,
zat, een
een spottende
spottendegeamuseerde
geamuseerdeglimglimlach op haar mooi fijngekleurd gezicht.
"Ik
verzeker je,
je, dat
dat er niet de minste
minste reden
reden is
is om
om te
te lachen,"
lachen,"zei
zeihij
hij
„Ik verzeker
verwoed.
"Vindt
je?" vroeg zij vriendelijk, zonder
„Vindt je?"
zonder naar
naar hem te
te zien.
zien.
Zij groette
groettemet
meteen
een
Hij greep zijn hoed en
en wenschte
wenschte goedenavond.
goedenavond.Zij
vriendschappelij k handgebaar.
ging.
,Ciao! Bonne
chance!" riep
riep zij hem na, terwijl hij naar de deur ging.
Bonne chance!"
In zwijgende wrok liep hij
hij de
de kamer
kamer uit.
uit. Op
Ophet
hetgerucht
geruchtvan
vande
de
deur
kwam het dienstmeisje
dienstmeisje uit de keuken,
keuken, draaide
draaide het licht op
op en
en
deur kwam
deed de huisdeur voor hem
hem open.
open.
„Goeden avond,"
"Goeden
avond," wenschte
wenschte zij,
zij, op
op moedelooze
moedelooze toon.
toon.
Zonder te antwoorden liep
liep Ruggero
Ruggero haar
haar voorbij, het
het portaal
portaal op,
op, de
de
trap af. Nu was het
het uit.
uit. Als
AlsValeria
Valeria meende
meendedat
dathij
hij haar
haar nog
neg weer
weer zou
zou
zij zich
zichterdege.
terdege.Impertinente
Impertinentekwaadaardige
kwaadaardige
zoeken,
dan vergiste
vergiste zij
zoeken, dan
Toteen
eenstraatwandelaarstraatwandelaarheks! Hoe verlangde
verlangde hij
hij haar te vernederen! Tot
ster
hij haar
haar kunnen
kunnen maken
maken die
die zich
zichnorsch
norschgeweigerd
geweigerdziet
ziet
ster moest hij
En dan
dan zou
zouhij
hij
wanneer zij de voorbijgangers haar gupsten
aanbiedt; En
gunsten aanbiedt.
langs
haar heenloopend
minachtend zijn blik afwenden.
afwenden. Doch
Doch
langs haar
heenloopend koel minachtend
hij
voldoening schenken
schenken in
in een
een laatste
laatste schrijschrijhij wilde zich tenminste de voldoening
ven haar
haar kras
kras de waarheid
waarheid te
bij zich
zich zelve
zelve begon
begonhij
hij de
de
te zeggen. En bij
termen van zijn brief op te stellen.
stellen.
Hij deed de huispoort
huispoort open,
open,trad
trad naar
naar buiten
buiten en
en trok
trok de
de zware
zware deur
deur
Metsnelle
snelledriftige
driftigestappen
stappenliep
liephij
hijvoort
voortinindededonkere
donkerestille
stille
dicht. Met
straat. Plotseling
bleefhij
hij staan.
staan. Waar
Waar ging
ging hij
hij heen?
heen? Zeker
Zekerniet
nietnaar
naar
Plotseling bleef
hui&.
Hij wilde
wilde zich
zichvoor
voor de
deondergane
onderganevernedering
vernedering behoorlijk
behoorlijk schaschahuis. Hij
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deloos stellen. Er
de100s
Er waren
waren in
in Rome
Rome een
eenovervloed
overvloedvan
vanvrouwen
vrouwenvoor
voor
. hem beschikbaar en heel
heel wat
wattoeschietelijker
toeschietelijkerdan
danValerial
Valeria!
Hij tastte in zijn
zijn borstzak
borstzak en
en haalde
haalde er
er zijn
zijn portefeuille
portefeuille uit
uit om
om tete
zien over hoeveel geld
geld hij
hij te
te beschikken
beschikkenhad.
had.Een
Eenbiljetje
biljetjevan
vanvijf
vijflire
lire
-— en meer
meer niet....
niet ••••Hij
Hijbleef
bleefstaan
staanininhet
hetschijnsel
schijnselvan
vaneen
eenlantaarn
lantaarnen
en
zenuwachtig,
ongerust,zocht
zochthij
hijininalle
allevakjes.
vakjes.Waar
Waarwas
waszijn
zijngeld
geldgegezenuwachtig, ongerust,
bleven?
hij had
had immers
immers vanmiddag
vanmiddag die
die fotografierekening
fotografierekening bebebleven? Doch hij
taald, en daarna,
daarna, door al de wederwaardigheden
wederwaardigheden thuis, vergeten zich
zich
opnieuw van geld te voorzien.
voorzien. Met
Met een
een verwensching
verwenschingborg
borg hij
hij de
de porportefeuille weer in zijn zak. Hij
Hij had
had beslist
beslist geen
geen geluk
geluk vanavond.
vanavond. Nog
Nog
wel een Vrijdag.
Vrijdag. Het
Het was
was om
om bijgeloovig
bijgeloovig te
teworden.
worden.
Juist kwam
kwam de tram aan uit Via XX
XX Settembre.
Settembre.Even
Evenwachtte
wachttehij,
hij,
steeg toen op
op de
de voorbij
voorbij rijcimde
rijdende wagen.
wagen. In
Inde
debinnenruimte
binnenruimtezat
zatals
als
eenige passagiers,
passagiers, een echtpaar,
echtpaar, zij
zwart bont
bont gedoken,
gedoken, overreoverrezij in zwart
dend pratend, hij slaperig
slapedg luisterend, de
de schouders
schouders opgetrokken,
opgetrokken, de
de
handen
de zakken.
zakken. Ruggero
Ruggero was
was alleen
alleen op
ophet
hetachterplatform.
achterplatform.
handen in de
Zoemend en bonkend
bonkend in
in de
de stilte
stiltegleed
gleedde
detram
tram midden
middendoor
doorde
deleege
leege
straatbreedte.
conducteur kwam
kwam voor
voOr het
hetkaartje.
kaartje.
straatbreedte. De conducteur
Hij zou die
diè brief
brief toch
toch maar
maar niet
niet schrijven
schrijven aan
aan Valeria.
Valeria. Het
Het was
waS gevaarlij k die vrouw te provokeeren.
provokeeren. Weer bekroop hem
hem oprust
oprust bij
bij de
de
gedachte
haar bezit gebleven.
gebleven. Doch
Dochwaarom
waaromzou
zou
gedachte aan
aan de briefjes, in haar
zij hem lastig vallen,
vallen, nu
nu alles
alles uit
uitwas?
was? Bijna
Bijna wenschte
wenschtehij
hijdat
datzij,
zij,zelfs
zelfs
op deze wijze, zich nog met
met hem
hem zou
zou bezig
bezig houden....
houden ....
Zij
dit wist
wist hij
hij met
met volkomen
volkomenzekerheid.
zekerheid.
Zij zou hem niet terugroepen, dit
Toch,
ondanks deze
deze overtuiging,
overtuiging,zou
zouhij
hijuitzien
uitziennaar
naareen
eenbriefje
Toch, ondanks
bri~fjevan
van
haar, om telkens weer te worden
worden teleurgesteld.
teleurgesteld.Zeker
Zekerwas
waszij
zijblij,
blij,van
van
hem af te zijn. Die
Die uitdrukking
uitdrukking in
in haar
haar oogen,
oogen, bij
bij zijn
zijn binnenkomen
binnenkomen
vanavond
.... Had zij gehoopt een
een ander
ander te zien?
zien? En al
al was
waS dit zoo
zoovanavond....
—
hij
behoefde het immers
immers niet te
te weten...,
weten ..., als
alszij
zijhem
hemmaar
maarwilde
wilde
hij behoefde
dulden, als zij
zij maar
maar een
een enkele
enkele maal
maal liet
lietblij
blijken,
ken, of
ofhem
hem de illusie
s.chonk,
dat zijn
zijn bij
bij zijn haar. genoegen deed!
deed!
schonk, dat
Het verleden was verre te verkiezen
ver kiezen boven
boven de
de toekomst
toekomstdie
diehij
hijvoor
voor
zich zag. Hoe dikwijls had
had hij
hij haar
haar verlélten,
ontstemd, geërgerd,
geërgerd, verververlaten, ontstemd,
bitterd, doch altijd met het
het vooruitzicht
vooruitzicht op
op een
eenvolgend,
volgend,misschien
misschien
gelukkiger
Nooit meer
meer zou
zou hij
hij die
die
gelukkiger samenzijn.
samenzijn. Nu was er niets meer. Nooit
trap
ontvangst die
die haar
haar grilgriltrap opgaan,
opgaan, in onrustige afwachting van de ontvangst
lige luim hem zou toedeelen.
toedeelen. Nooit
Nooitmeer
meer zou
zouhij
hij dat
dat mooie
mooie elastische
elastische
warme
armen voelen, nooit meer
meer haar
haar kussen
kussen op
op die
die
warme lichaam
lichaam in zijn armen
lokkende roode
roode mond, zooals hij dezen
dezen avond
avond nog
nog gedaan
gedaan had....
had ....
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prevelde een
een verwensching.
verwensching. Zeker
Zekerer
erwaren
warenvrouwen
vrouwenmooier
mooier
Hij prevelde
dan zij.
zij. Doch
Doch geen
geen enkele
enkele scheen
scheen over
over zooveel
zooveel bekoring
bekoring tete
dan
beschikken Hoe
Hoe boosaardig
boosaardig was
was ze,
ze, en
enhoe
hoebegeerlijk!
begeerlijk! Hoe
Hoezou
zouhij
hij
beschikken
met kussen,
kussen, zoo
zoozij
zij glimlachend
glimlachendzich
zichaan
aanhem
hem overgaf..,.
overgaf....
zich wreken met
.... Hij
Hij gevoelde
gevoelde het
het plotseling
plotselingmet
met
Voorbij, voorbij
voorbij -— alles
alles was
was uit
uit....
een ondraaglijke benauwing. Zijn
Zijn leven
leven thuis
thuis met
metRita,
Rita,de
dekibbelarijkibbelarijen, het gezeur,
gezeur, —
- zijn
zijndagelijksch
dagelijkschwerk
werkwaarin
waarinhij
hij toch
tocheigenlijk
eigenlijkmaar
maar
stelde, —
- zijn
zijn vrienden
vrienden die
die hem
hem onverschillig
onverschilligwaren,
waren, weinig belang stelde,
elkaar gelijk,
enkel blij
blij vooruitzicht....
vooruitzicht ....
alle dagen aan elkaar
gelijk, zonder een enkel
Zou Rita naar bed zijn gegaan? Of zou zij op
op hem
hem wachten
wachtenom
omhem
hem
ter verantwoording
verantwoordmg te roepen
roepen over
over zijn
zijn gedrag?
gedrag? Zoo
Zoo zij
zij tenminste
tenminstede
de
totmorgen
morgenover
overtetelaten!
laten!Hij
Hijhad
haderer
de afrekening
afrekening tot
goede smaak had, de
avond meer
meer dan
dan genoeg
genoegvan!
van!
voor dezen avond
Demooie
mooievrouwen
vrouwenwaren
warenvalvalRita, en Valeria....
Valeria .... Ja, zoo was
was het.
het. De
sche canailles
canailles die
alles overhadden
overhadden voor
dè zoogezoogedie alles
voor geld
geld en
en luxe en de
naamde fatsoenlijke,
- die
die waren
waren vervelend.
vervelend.
naamde
fatsoenlijke, zooals
zooals Rita,
Rita, —
Hij trad
buiten en sprong van
Hij
trad naar
naar buiten
van de
de tramwagen.
tramwagen. Toen
Toen liep
liephij
hij
stappen ininde
S. Apostoli.
Apostoli.Luid
Luidklonken
klonkenzijn
zijnstappen
de
voort, over Piazza dei S. S.
stille verlatenheid.
verlatenheid.
Was
hij vanavond
vanavond maar
maar thuis gebleven!
gebleven! Waarom
Waarom niet liever
liever met
met
Was hij
barsche
plaats van
van door
door
barsche harde
harde woorden
woorden zijn
zijn woede uitgesproken, in plaats
wegloopen een
een verzoening
verzoening onmogelijk
onmogelijk te
te maken?
maken? Misschien
Misschien
beleedigd wegloopen
had hij
kunnen voorkomen.
voorkomen.Doch
Dochwat
wathielp
hielphet?
het?
hij zoodoende
zoodoende een breuk kunnen
nu was
was het
het
Deze keer
keer of een
een volgende,
volgende, het
het moest
moest er
er van
van komen,
komen, en
en nu
gebeurd.
Hij
de huispoort,
huispoort, haalde
haalde de
de sleutel
sleutel uit
uitzijn
zijnzak,
zak,
Hij bleef staan voor de
deed open, trad binnen en sloot
sloot weer.
weer. Zonder
Zonder haast
haast liep
liep hij
hij door
door den
den
ingang
ingang en de trap op.
of veinsde
vt.insde te
te
Misschien
was Rita
Rita naar
naar bed
gegaan en
Misschien wel
wel was
bed gegaan
en sliep of
gespitst,
slapen, als hij binnenkwam. Of wachtte zij op hem, de ooren gespitst,
gewaarschuwd
van de
de poortdeur?
poortdeur?
gewaarschuwd door
door de
de doffe slag van
Hij
de huisdeur
huisdeur en
en trad
trad binnen.
binnen.Uit
UitRita's
Rita'swerkkamer
werkkamer
Hij opende de
scheen het licht in
in de
de donkere
donkere gang.
gang. Ook
Ookdeze
dezebeproeving
beproevingwerd
werd hem
hem
niet bespaard.
Hij sloot de deur
deur en
en schoof
schoofde
degrendel
grendelervoor.
ervoor.Daarna
Daarnahing
hinghij
hijzijn.
zijn
hoed op de kapstok
kapstok en
en trok
trok zijn
zijn jas
jas uit,
uit, ondertusschen
ondertusschen verdedigingsverdedigingsfrases
Toen ging
ginghij
hij binnen
binnenen
en wenschte
wenschte goedenavond.
frases voorbereidend. Toen
Rita zag op van haar
k. Aan
haar wer
werk.
Aan haar
haargezwollen
gezwollen oogleden
oogleden en eenigszins rood gekleurde neus bemerkte
bemerkte hij
hij dat zij had geschreid.
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zijzachtmoedig.
zachtmoedig.En
n terwijl
"„ Goedenavond,"
Goedenavond/' antwoordbic
antwoordde zij
terwijl hij
hij ging
ging
zitten: „Ben
"
~tten:
"Ben jejeprettig
prettiguitgeweestr
uitgeweest?"

"Niet
bizonder,"antwoordde
antwoordde hij,
hij,verwonderd
verwonderd over
overhaar
haar verzoeverzoe„Niet bizonder,"
nend doen, doch verruimd en plotseling rustig.
rustig. „Je
"Je begrijpt,
begrijpt, ik moet
m<Yet
uitnoodiging soms wel eens
ZOO'I1
eens aannemen,
aannemen, ik kan
kan niet
niet altijd
altijd weiweizoon uitnoodiging
geren."
„Je hebt gelijk,"
"Je
gelijk/' zei ze.
ze. „Het
"Hetwas
was dwaas
dwaas van
van ons
ons zoo
zoo te
te kibbelen."
kibbelen!'
Zij
kwam naar
naar hem
hem toe,
toe, legde
legdehaar
haar arm
arm om
om zijn
zijn hals
halsen
en
Zij stond op, kwam
drukte haar
haar wang tegen de
de zijne.
~jne.
, "Zeg;
dat je
je van
van me
me houdt,"
houdt," vroeg
vroeg ze
zeteeder.
teeder•
„Zeg, dat
„Zeker, Rita," antwoordde hij, eenigszins onwillig. „Dat
"Zeker,
"Datweet
weetjeje
immers wel."
we!.'"
Zij
zijn knieën
knieën zitten
zitten en
en streek
streek liefkoozend
liefkoozend met
met de
dehand
hand
Zij ging op zijn
over zijn
zijn haar.
, Weet je," vertelde zij, „als
ikaan
aan
"Weet
"als ik
ik hier
hier zoo
zoo alleen
alleen zit,
zit, dan
dan denk
denkik
j kedingen.
dingen. Maar
Maar nu
nu is
is alles goed,
goed, niet
nietwaar?
waar? Je houdt
houdt van
van
allerlei leeli
leelijke
me?"
„Zeker, zeker,"
"Zeker,
zeker," herhaalde
herhaalde hij.
hij.
„Geef me
"Geef
me een
een kus,"
kus,"vroeg
vroegzij
~j nederig.
nederig.
hij haar.
haar. Op zulk een
een afloop
afloop had
had hij
hij niet
niet geregereGehoorzaam kuste hij
dat zij
zij naar
naar bed was
was gegaan
gegaan zonder
zonder op
op
kend!
kend! En weer wenschte hij dat
hem te wachten.
„Zullen we
we gaan?"
gaan?" vroeg
vroeg zij
zij zacht.
zacht.
"Zullen
„Ja," antwoordde hij,
„ik kom."
"Ja,"
hij, "ik
kom!'
Zij
glimlachend naar
naar hem omziende.
omziende.
Zij stond op en ging hem vooruit, glimlachend
hij zitten.
zitten. Toen,
Toen, met
meteen
eenzucht,
zucht,rees
reeshij
hijovereind,
overeind,
Nog even
even bleef
bleef hij
draaide
en volgde
volgdeRita
Ritanaar
naar de
deslaapkamer.
slaapkamer.
draaide het licht uit en
AM LIE DE
Rome, Februari
Februari 1917.
I9I7.
AMÉLIE
DE MAN.
MAN.
,
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Een Blijspel
Blijspel
van
HEINRICH VON KLEIST,
KLEI ST,

vertaald door
JAN V. LUMEY.
JAN
LUMEY.

(Vervolg)
(Vervolg)

TOONEEL
NEGENDE TOONEEL

(Stuurman,
Adam,vrouw
vrouwMartha
Martha
enz.,
zonder
meid).
(Stuurman, Adam,
enz.,
zonder
de de
meid).
ADAM

- Als ik vrijmoedig spreken mag, hoogachtbre,
hoogachtbre,
Dan zijn er,
ert dunkt mij, termen voor een schikking.
STUURMAN

Een schikking?
schikking?'t
lijkt mij vreemd, mijnheer
mijnheer de
de rechter.
rechter;
't hijkt
Verstand'ge menschen zijn geneigd
geneigd tot
tot schikken;
wilt bewerken,
bewerken,
Maar hoe gij al een schikking wilt
Terwijl de feiten nog
nog volstrekt
volstrekt niet
nietvaststaan,
vaststaan,
Dat is iets,
iets, wat
wat ik
ik niet
niet direct
direct begrijp.
begrijp.
Hoe denkt
denkt gij
gij 't'taan
aan te
tevangen,
vangen,laat
laateens
eenshooren?
hooren?
Hebt gij
gij uw
uw oordeel
oordeel al
al gevormd?
gevormd?
ADAM

Mijn hemel!
Als ik, door 't wetboek in den steek
steek gelaten,
gelaten,
Mijn toevlucht tot philosophie
philosophie moet
moet nemen,
nemen,
Dan
was het
het —
- Albrecht
Albrecht -Dan was
STUURMAN

Wie?
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ADAM

Of Ruprecht STUURMAN

Wie?
ADAM

Of Albrecht - die de kruik aan stukken smeet.
STUURMAN

Wie van de twee dus? Alberecht of Ruprecht?
Ge grijpt, ik zie 't al, met uw oordeel in,
Zooals een hand in een zak erwten graait.
ADAM

Vergun mij!
STUURMAN

Zwijg, ik bid u.
ADAM

Naar ge wilt.
Voorwaar, mij is 't volkomen onverschillig,
Al waren zij 't ook allebei geweest.
STUURMAN

Daar moet ge zijn, dan zult ge 't hooren.
ADAM

Best.
Maar, als 't eruit te krijgen is, ben ik een schoft.
- Hebt gij daar het proces-verbaal gereed?
LICHT

Volkomen.
ADAM

Goed.
LICHT

En ook een stuk papier,
Om voor mijzelf 't belangrijkste op te teek'nen.
ADAM

Om voor uzelf

-r ook goed.

STUURMAN

Kom, spreek nu, kind.
ADAM

Spreek Eefje, hoor je Ot, spreek nu, juffer Eefje!
Geef God, mijn hartje, hoor je 't, geef, wat drommel,
Hem en de wereld, elk iets van de waarheid.
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Weet dat je voor God's rechterstoel getuigt,
getuigt,
En dat je niet je rechter door te ontkennen,
ontkennen,
Of wat niet schelen kan,
kan, eruit te flappen,
Verdriet moet doen. Ach kom!
kom! je bent verstandig.
rechter, zie je, is altijd toch een rechter,
Een rechter,.zie
En die heeft hem
hem vandaag, die morgen noodig.
Zeg je, dat Alberecht het was: nu goed;
En zeg je, dat het Ruprecht was: ook goed!
praat zoo, ik wil niet eerlijk zijn,
Praat zus, praat
Of alles zal naar wensch in orde komen.
Maar wil jij hier een ander nog bekladden,
Een derde soms, onwijze namen noemen -—
Kijk, wees voorzichtig, kind, ik zeg niets meer.
In dit vervloekte dorp gelooft
gelooft het
het niemand,
En niemand, Eefje, in heel Nederland;
Je weet, de witte
witte muren
muren klappen niet,
Terwijl een ieder zich verweren kan;
En met jouw Ruprecht mag
mag de nikker spelen!
spelen!
STUURMAN

Als gij uw praatjes toch eens voor
voor uu hieldt.
Gezwets, waarvoor de boer geen oortje ge~ft.
geeft.
ADAM

Begrijpt Uw Eedle 't't niet?
niet?
STUURMANSTUURMAN

Vooruit! maak voort!
Gij hebt genoeg hier op den stoel gesproken.
ADAM

Voorwaar! ik heb niet gestudeerd, hoogachtbre.
Maar al ontbreekt mij de Utrechtsche geleerdheid,
geleerdheid,
Hier wordt ook een eenvoudig woord verstaan:
De
vrijster weet, durf 'k wedden, wat ik wil.
De vrijster
VROUW MARTRA
MARTHA

Wat moet dat? Zorg nu boud te spreken, hoor!
EVA

Ach, moeder-lief!
moeder-lief!
VROUW MARTHA

Jij, sloerie! wees voorzichtig!
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Een moeilijk ding, vrouw Martha, boud te spreken,
Als het geweten klopt in onze keel.
ADAM
ADAM
Zwijg, wijsneus, hou
hoû je stil.
VROUW MARTHA
Wie was tt?
't?
EVA

Jezus!
o Jezusl
VROUW MARTHA

Hij was 't,
tt, jij
jij stommerd! De
Deberoerling
beroerlingdaar!
daar!
o
hoer was.
was.
O Jezus! alsof zij je reinste hoer
Was tt
't Jezus soms?
ADAM
ADAM
Vrouw Martha!
Martha! hoe
hoe onhandig!
vrijster toch begaanl
Wat dat voorbegaan!
voor — laat de vrijster
Het kind
kind afsnauwen -— hoer -— verdraaide stommerd!
Dat helpt ons niets. Zij zal zich
rich wel bezinnen.
RUPRECHT
RUPRECH T
o0 ja,
ja, bezinnen.
ADAM
Vlerk, jij hebt te zwijgen.
zwijgen.
RUPRECHT
De
schoenlapper zal
zal haar
haar wel invallen.
De schoenlapper
ADAM
De
satan! roep
roep den
dendeurwaarder!
deurwaarder! hei!
hei! Vreeburg!
Vreeburg!
De satan!
RUPRECHT
Nu! tk
ede1achtbre, laat
laat het
hetmaar;
maar;
'k zwijg al edelachtbre,
Zij zal zich wel mijn naam te binnen
binnen brengen.
brengen.
VROUW MARTHA
Zeg eens,
eens, je
je maakt
maakt hier
hier geen
geen spektakel,
spektakel,hoor!
hoor!
en veertig
veertig jaar
jaar heb ik
ik met
met eere
eere
Negen en
Negen
nog te
te halen;
halen;
Geleefd: de vijftig hoop ik nog
Den
derden Februari
Februari ben
ben ik
ikjarig;
jarig;
Den derden
tt?
Vandaag is 't
tt de eerste.
eerste. Maak
Maak het
hetkort.
kort.Wie
Wiewas
was't?
ADAM
Goed, voor
voor mijn
mijn part!
part! heel goed,
goed, vrouw
vrouw Martha
Martha Mist
Klis!
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je vader sprak,
Je
sprak, toen
toen hij
hij op
op sterven
sterven lag:
lag:
Martha, bezorg ons kind
kind een
een braven
braven man;
man;
En mocht
mocht ze
ze een liederlijke
liederlij ke sloerie
sloerie worden,
worden,
Geef dan een stuiver aan den
den doodgraver,
doodgraver,
En vraag hem, mij weer op den rug
rug te
te leggen:
leggen:
Want dan, bij God, keer
ik
mij
om
in
't
't graf.
graf.
keer
ADAM

Nu, dat
dat is ook niet kwaad.
kwaad.
VROUW MARTHA

Wil jij je vader
En moeder, Eva-lief, nu
nu volgens
volgens 't vierde
Gebod flink eeren,
eeren, goed,
goed, dan
dan zeg
zeg je:
je: in
in mijn
mijn kamer
kamer
den schoenenlapper
schoenenlapper of
of een
een derde,
derde,
Liet ik den
Begrepen? maar mijn bruigom was het niet.
niet.
RUPRECHT

't Is zielig.
Ui
zielig. Laat
Laat de
de kruik toch, bid ik u;
ik zal ermee naar Utrecht
—
Ik
Utrecht gaan,
gaan, zoo'n
zoo'n kruik
kruikIk wou, dat ik het
het ding
ding maar
maar had
had gebroken.
gebroken.
EVA

Foei, wat onedelmoedig! schaam je, Ruprecht,
Ruprecht,
Om niet te zeggen, goed, ik brak de kruik!
kruik!
Foei, Ruprecht,
foei dan
dan toch,
toch, jeje moest
moest jeje schamen,
schamen,
Ruprecht, foei
Dat je mijn daden niet vertrouwen kunt.
kunt.
Gaf ik
.'kniet
niet ja,
ja,
ik jejeniet
nietmijn
mijnhand,
hand,enenzeizei
jij me vroeg, of
of ik
ik je
je hebben
hebbenwilde?
wilde?
Toen jij
schoenflik onderdoen?
onderdoen?
Moet jij soms voor den schoenflik
Af
Al had je mij ook door het sleutelgat
Met Alberecht zien drinken uit de kruik,
kruik,
denken: Eef
Eefisis braaf,
braaf,
Nog had je moeten denken:
Per slot
slot van
van reektning
reek'ningzal
zalze
zeonschuldig
onschuldigblij
blijken,
ken,
En is 't't niet
niet in
in dit
ditleven,
leven, dan
dan hiernamaals,
hiernamaals,
En wachten kan ik tot
tot den
den jongsten
jongsten dag.
dag.
RUPRECHT

Verduiveld, Eef, dat duurt
duurt mij
mij veel
veel te lang,
Wat voor het
het grijpen
grijpen ligt,
ligt,geloof
geloof ik
ik graag.
graag.
EVA

Stel dat het
het Albrecht
Albrechtwas
was geweest,
geweest, de
de schoenflik,
schoenflik,
dat vraag ik
ik bij
bij mijn
mijn zaligheid,
zaligheid,
Waarom —
- dat

627

628

DE GEBROKEN KRUIK

Zou ik het
het jou
jou dan
dan nog
nog verzwegen
verzwegen hebben;
hebben;
buren, knecht en meiden, Ruprecht --Alleen voor buren,
Stel,
dat ik
ik reden
reden had
had het
het te
te verbergen,
verbergen,
Stel, dat
menschen niet,
niet,
Waarom kon ik voor al die menschen
Op jou vertrouwend zeggen,
zeggen,dat
datjij
jij 'tftwas?
was?
Waarom niet, Ruprecht?
Ruprechti' Ruprecht,
Ruprecht, spreek,
spreek,waarom
waaromniet?
niet?
RUPRECHT
Ei, zeg het dan,
dan, wat
wat drommel, 'tft is
is mij
mij goed,
goed,
Als jij de schande zoo te ontloopen
ontloopen denkt.
denkt.
EVA
k, jij
o0 jijjij afschuwlij
afschuwlijk,
jij ondankbaar schepsel!
schepsel!
Jij bent het
Jij
het waard,
waard, dat ik de schande ontloop!
ontloop!
èèn woord
woord mijzelf
mijzelftot
toteer,
eer,
Waard, dat ik met èèn
En jou voor eeuwig ten
ten verderve
verderve breng.
breng.
STUURMAN
STUURMAN
Nu -EnEn
datdat
eene
woord
eene
woord—?
-i'Houd
Houdons
onsniet
nietop
op —
Het is dus Ruprecht
Ruprecht niet
niet geweest?
geweest?
EVA
Neen, eedle
eedle heer,
heer, als
als hij
hij 'tft dan
dan zelf
zelf zoo
zoo wil,
wil,
Neen,
Om zijnentwil alleen verzweeg ik
ik het:
het:
ft
niet, die
die de
deaarden
aarden kruik
kruik vernielde,
vernielde,
't Was Ruprecht niet,
Hij heeft het
het zelf
zelfontkend,
ontkend,en
en't'tisisde
dewaarheid.
waarheid.
VROUW MARTHA
Wat, Eva! Ruprecht
Ruprecht niet?
niet?
EVA
Neen, moeder,
moeder, neen!
neen!
Neen,
En als ik 'tft gister zei, dan
dan was
was 'tft gelogen.
gelogen.
VROUW MARTHA
Jou zal ik op je
je falie komen!
komen!
(zij
zetdedekruik
kruikneer)
neer)
(zij zet
EVA
Doe wat ge wilt.
wit.
STUURMAN
STUURMAN
(dreigend)
Vrouw Martha!
ADAM
Hela! Vreeburg! -—
Smijt ze de
de deur
deur uit,
uit, de
devervloekte
vervloektedoerak!
doerak!
Waarom
ft enkel Ruprecht kunnen
kunnen zijn;
zijn;
Waarom zou
zou 't

DE GEBROKEN
GEBROKEN {{RUIK
KRUIK

Jij was toch zelf de koppelaarster
koppelaarster niet?
De
vrijster, denk ik,
ik, dat
dat het
het weten moet;
De vrijster,
Ik ben een schelm, als het niet Albrecht was.
MARTHA
VROUW MARTHA
VROUW
Was 't Albrecht soms? spreek op! was 't Alberecht?
ADAM
Spreek, Eefje,
Eefje, was het Albrecht niet,
mijnhartje?
hartje?
niet, mijn
EVA
Jij huichelaar! jij onbeschaamde
onbeschaamde fielt!
Hoe kun
kun je
je zeggen, dat het Albrecht ..,. . .
STUURMAN

Vrijster!
Wat is dat voor een
een taal?
taal? betoont
betoont gij zoo
't Respect, dat
dat gij
gij uw
uw rechter
rechter schuldig
schuldigzijt?
zijt?
EVA
Ei, wat! die rechter daar!
daar! die zelf
zelf verdiende
verdiende
Als arme zondaar voor 't gerecht te staan —
...,......
Hij, die wel beter weet,
weet, wie
wie het
het geweest
geweest is!
is!
(zich
totden
dendorpsrechter
dorpsrechterwendend)
wendend)
(zich tot
Hebt gij
gij niet
niet gister
gister Albrecht
Albrechtnaar
naar de
de stad
stad
attest te
tebrengen,
brengen,
Gestuurd, naar Utrecht,
om 't't attest
Utrecht, om
Aan de commissie,
commissie, die
die de
de keuring
keuringdoet?
doet?
dat het
het Albrecht
Albrecht was
was;
Hoe kunt gij zeggen, dat
Terwijl gij weet, dat
dat hij
hij in
in Utrecht
Utrechtis?
is?
ADAM
Nu wie
—
wie dan
dan wel?
wel? als 't't Albrecht
AlbreGht niet,
niet, wat
watdrommel
drommelNiet Ruprecht
is,
niet
Albrecht...,......
Wat
begin
je!
Ruprecht is, niet Albrecht Wat begin je!
RUPREcHT
RUPRECHT
Voorwaar,
heer, 't't isisniet
nietonmooglij
onmooglijk,
Voorwaar, gestrenge heer,
k,
Dat op dit
dit punt
punt de
de vrijster
vrijster waarheid
waarheid spreekt;
Den schoenflik
schoenflik heb
heb ik
ik gister
gister zelf
zelf ontmoet,
ontmoet,
Toen hij naar
naar Utrecht ging, om
om acht
acht uur
uur 's ochtends,
En als hij niet een
een kar
kar heeft
heeft aangeklampt,
aangeklampt,
Dan is de kerel
kerel op
op zijn
zijn kromme
kromme beenen
beenen
Om tien uur 's nachts nog niet naar
naar huis gewaggeld.
gewaggeld.
Het kan
kan ook wel een derde
derde zijn
zijn geweest.
geweest.
ADAM
Ach, kromme beeneni
beenen! ezelskop!
ezelskop! de
de schelm
schelm
loopen menigeen
menigeen de
de baas.
baas.
Is in het loopen
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Ik wil een salamander
salamander zijn, als niet
Een herdershond van middelbare grootte
grootte
Moet draven, om den kerel bij te houden.
STUURMAN

Vertel de toedracht.
ADAM

Eedle heer, vergeef
vergeef mij!
mij!
gij bezwaarlij
bezwaarlijkk antwoord krijgen.
Hierop zult
zult gij
STUURMAN

Geen antwoord? ik geen
geen antwoord?
antwoord? en
en waarom
waarom niet?
niet?
ADAM

Een koppig kind
kind —
- ge
ge ziet het
het —
- goed
goed maar koppig,
koppig,
Piepjong, nog pas bevestigd;
bevestigd; zoo
zoo iets
iets bloost
bloost nog,
nog,
Als het een baard
baard van
van verre
verre ziet.
ziet.Die
Diemeisjes,
meisjes,
Die doen het in den donker,
donker, maar
maar bij
bij dag,
dag,
Dan durven
durven zij
zij 't hun rechter niet bekennen.
STUURMAN

Ge zijt, mijnheer de
de rechter,
rechter,zeer
zeertoegevend,
toegevend,
Zeer zwak in alles, wat de vrijster
vrijster aangaat.
aangaat.
ADAM

Om u de waarheid, achtbre
achtbre heer,
heer, tetezeggen,
zeggen,
Haar
vader
was
een
goede
vriend
van
mij.
Haar
was
goede vriend van mij.
-Mocht
goedgunstig willen zijn,
- Mocht gij
gij vandaag goedgunstig
Dan doen wij hier niet meer dan onzen plicht,
plicht,
En laten we zijn dochter gaan.
gaan.
STUURMAN

Ik heb, mijnheer
mijnheer de
de rechter,
rechter, groote
groote lust
lust
Om deze zaak nauwkeurig te onderzoeken.
onderzoeken. —
Kom kind,
kind, wees
wees flink! zeg, wie de kruik vernield heeft;
heeft;
Er is hier niemand op het
het oogenblik,
oogenblik,
Die zich een misstap niet begrijpen
begrijpen kan.
kan.
EVA

Gij goede, vriendelijke
vnendelijke en
en eedle
eedle heer,
heer,
Eisch niet, dat ik
ik de
de toedracht
toedrachtzal
zal vertellen.
vertellen.
Dat ik dit
dit weiger,
weiger, moet u niet
niet bevreemden;
bevreemden;
Het is de wonderlijke samenloop,
Die mij in deze zaak het
het zwijgen
zwijgen oplegt.
oplegt.
Dat Ruprecht
Ruprecht aan
aan die
die kruik
kruikniet
nietheeft
heeftgeraakt,
geraakt,
wenschen mocht,
mocht,
Wil 'k met een eed, zoo gij dat wenschen
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Op 't altaar
altaar van de kerk bekrachtigen.
Maar wat er
er gister
gistervoorgevallen
voorgevallenis,
is,
Blijft
mijn geheim,
geheim,
Blijft in elk ander opzicht mijn
En moeder kan
kan het
hetheele
heeleweefsel
weefsel niet,
niet,
Omdat een enkel draadje ertusschen
ertusschen doorloopt,
doorloopt,
hare noemt,
noemt, van
van mij
mij verlangen.
verlangen.
Dat zij het hare
Ik kan den kruik-vernieler
kruik-vernieler hier niet noemen;
behoeren,
Of 'k moest geheimen, die mij niet behocren,
En met de kruik niets
niets hebben
hebben uit
uit te
te staan,
staan,
Verraden. Vroeg of
of laat zal
zal ik 't'thaar
haarzeggen,
zeggen,
is niet
niet de
de plaats,
plaats,
Maar hier het tribunaal
tribunaal is
zij het recht heeft
heeft mij
mij ernaar
ernaar te
te vragen.
vragen.
Waar zij
ADAM
ADAM

Nee, rechtens
rechtens niet
niet—
- wis
wis en
en waarachtig
waarachtigniet
niet—
De vrijster weet,
weet, waar
waar ons
ons de
de schoenen
schoenen wringen;
wringen;
gerechtwil
wilzweren,
zweren,
Als zij
zij den eed hier voor 't't gerecht
Dan valt haar moeder's
moeder's aanklacht
aanklachtweg:
weg:
Daartegen kan
kan geen
geen mensch
mens eh bezwaren
bezwaren maken.
maken.
STUURMAN
STUURMAN

Wat denkt
denkt vrouw
vrouw Martha
Marthavan
vandit
ditalles?
alles? spreek!
spreek!
VROUW
VROUW MARTHA

Als
kom,
Als ik zoo
zoo gauw
gauw niet
niet op de proppen kom,
Gestrenge heer, bedenk
bedenk dan,
dan, wat
wat 'k u bid,
Dat van de schrik
sChrik je
je tong
tong verstijven
verstijven kan.
kan.
Er zijn gevallen, dat verloren menschen,
Om voor
zuivren,
voor de
de wereld
wereld zich
zich van
van blaam
blaam te
e zuivren,
Den meineed wagen voor den rechterstoel;
rechterstoel;
altaar
Maar dat
dat men
men valschlij
valschlijkk zweren kan, op 't'taltaar
d~n schandpaal
schandpaaltetegeraken,
geraken,
Der kerk,
kerk, om
om aan
aan den
Dat leert vandaag
vandaag de
dè wereld
wereld voor het
het eerst.
eerst.
Was het verhaal, dat gisternacht
gisternacht een
een ander
ander
Dan Ruprecht
Ruprechtin
inhaar
haarkamer
kamersloop,
sloop,g'loofwaardig,
g'loofwaardig,
eedle heer,
heer,
Was 't eenigszinsmaar
eenigszins maar moog'lijk, eedle
welhier niet
nietlanger.
langer.
Begrijp mij wel
— dan toefde ik hier
In 't eerste 't beste huis verschafte ik haar
kind,
Een plaats voor 't raam, en zei: vooruit maar, kind,
geld verdienen,
verdienen,
De wereld in, daar kun
kun jeje geld
ook meegekregen,
meegekregen,
En lange haren
haren heb
heb jeje ook
Om je, komt tijd, komt raad, aan op te hangen.
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STUURMAN
Bedaard, bedaard, vrouw Martha.
Martha.
VROUW MARTHA

Maar omdat
Ik hier de zaak
.zaak nog
nog anders
anders kan
kan bewijzen
bewijzen
Dan door dat
dat wicht,
wicht, dat
dat mij
mij haar
haar diensten weigert,
weigert,
En vast ben overtuigd, dat
dat hij
hij alleen
De kruik
kruik gebro
gebroken
en niemand
niemand anders,
anders,
ken heeft, en
Daarom krijg
krijg ik nog schandlijker vermoedens,
vermoedens,
Nu zij pardoes
pardoes de heele
heele zaak
zaak ontkennen.
ontkennen.
De
nacht van
van gister
gister houdt
houdt nog
nogandre
andre streken
streken
De nacht
Verborgen dan het stukslaan van de
de kruilt.
kruik.
Ik moet u zeggen, eedie
eedle heer,
heer, dat
dat Ruprecht
Ruprecht
Bij de conscriptie hoort, een
een dezer
dezer dagen
dagen
zweren.
Moet hij
hij in Utrecht
Utrecht trouw
trouwaan
aan 't vaandel zweren.
De jonge
jonge landsverdedigers
landsverdedigers rukken uit.
uit.
Gesteld nu,
nu, dat
dat hij
hij gisternacht
gisternacht gezegd
gezegd heeft:
heeft:
ga je
je mee? de wereld
wereld in;
in;
Kom Eefje!
Eefje! ga
sleutelsOp kiste'en kasten heb je toch de sleutels
—
En zij, zij heeft niet
niet zoo
zoo ineens
ineensgedurfd:
gedurfd:
Dan kan
kan ten naastebij,
naastebij, toen ik
ik hen
hen stoorde,
stoorde,
- Bij hem uit wraak,
wraak, uit
uit liefde
liefde nog
nogbij
bijhaar
haar —
De rest,
rest, zooals
zooals gebeurd
gebeurd is,
is, zijn
zijn gevolgd.
gevolgd.
RUPRECHT
De
vuileprij!
prij! wat
wat dat
dat voor
voorpraatjes
praatjeszijn!
zijnl
De vuile
Op kiste' en kasten
kasten —
STUURMAN
Stil!
EVA
Hij deserteeren!
STUURMAN
Ter zake
zak~ hier. Ons
Ons gaat
gaat de kruik
kruik hier
hier aan.
aan. —
Bewijs, bewijs,
bewijs, dat
dat Ruprecht
Ruprechthaar
haarvernielde!
vernielde!
VROUW MARTHA
Goed, eedie
eedle heer.
heer. Eerst
Eerst zal
zal ik
ikhier
hierbewijzen,
bewijzen,
Dat zij door Ruprecht werd
werd vernield,
vernield,
En dan zal 'k thuis mijn onderzoek beginnen.
beginnen. Kijk: voor elk woord, dat hij
hij gesproken
gesproken heeft,
heeft,
die mijn
mijn zaak
zaak verdedigt,
verdedigt,
Breng ik u iemand, die
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Entk
menschen meegebracht,
meegebracht,
En'k had allang de menschen
Als ik maar even had
had vermoed,
vermoed, dat
dat zij
zij
In deze zaak zich
zich niet
niet verklaren
verklaren zou;
zou;
Maar als gij vrouw Brigitte nu wilt roepen,
De
moei van
van hem,
hem, dan
dan is
is mij
mij dat
dat voldoende,
voldoende,
De moei
Daar die de
de hoofdzaak
hoofdzaak juist
juist bestrijden
bestrijden zal.
zal.
Want die, die heeft
hem
om
en
bij
half
elf,
heeft hem om en bij half elf,
Let wel, nog
nog voor
voor de
de kruik
kruik gebroken
gebroken werd,
werd,
hoorentwisten;
Al in den tuin met Eva hooren.twistenj
En hoe het sprookje, dat
dat hij
hij opgedischt
opgedischt heeft,
heeft,
Daardoor volkomen
volkomen onverteerbaar
onverteerbaar wordt,
wordt,
Door deze simpele
simpele uitspraak,
uitspraak, hooge
hooge rechters,
rechters,
Dat laat ik aan u zelf om in te zien.
zien.
RUPRECHT
Wieheeft-?
Wie heeft —P
VALENTIJN
Zus Briggy?
RUPRECHT

Mij met Eva? in den tuin?
VROUW MARTHA
Hen beiden
beiden in
in den
den tuin,
tuin, omstreeks
omstreeks half
half elf,
elf,
Ten
uur
Nog voor hij,
hij, naar
naar zijn zeggen, om elf
elfuur
Nog
kamer overrompeld had:
had:
Haar in de kamer
In druk gesprek, soms koozend,
koozend, soms
somsweer
weer kibb'Iend,
kibbtlend,
Alsof hij haar tot iets verleiden wilde.
wilde.
ADAM
ADAM
(voor zich)
zich)
Vervloekt! de duivel is mij goedgezind.
goedgezind.
STUURMAN
Die
vrouw moet
moet hier
hier gehaald.
gehaald.
Die vrouw
RUPRECHT

Ik bid u, heerent
heeren:
Daar is geen woord
woord van
van waar,
waar, dat is niet
niet moog'lijk.
moogtlijk.
ADAM
ADAM
Wacht maar,
deurwaarder! hei!
maar, schavuit!
schavuit! -— De deurwaarder!
hei! Vreeburg!
Vreeburg!--onze kruiken —
Want op de vlucht vernielen we onzekruiken
Vooruit, griffier,
griffier, laat
laat vrouw
vrouw Brigitte
Brigittehalen!
halen!
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VALENTIJN

Hoor eens, vervloekte slungel, wat beduidt da6l
dat?
ransei ik nog bont en blauw.
Jou ransel
RUPRECHT
Waarom?
VALENTIJN
VALENTIJN
Waarom verzweeg jij,
jij, dat je
je met
met de
desloerie
sloerie
Zoo vroeg al in
in den
den tuin
tuin gescharreld
gescharreld hebt?
hebt?
Spreek
op! waarom
waarom verzweeg
verzweegjij
jijdat?
dat?
Spreek op!
RUPRECHT
Waarom?
Godseldrement, omdat 't niet waar is, vader!
'k hangen;
hangen;
Als tante Briggy dat getuigt, wil 'k
Desnoods met haar aan
dezelfde tak.
tak.
aan een en dezelfde
VALENTIJN
VALENTIJN
Maar als zij 't mocht getuigen —
- wees voorzichtig!
vriendin van jou,
Jij en die eerbare vriendin
Wat jullie ook beweren
beweren moogt, je houdt het
Ten slotte toch nog met elkaar. Er schuilt
Hier nog een schandelijk geheim, waarvan
Zij weet,
weet, maar
maar uit goedhartigheid niets zegt.
RUPRECHT
.
Geheim! 't is niet!
VALENTIJN
Waarom dan in te pakken?
Waarom dan gisteravond in te pakken?
RUPRECHT
Mijn goed?
VALENTIJN
Ja,
bovenkleeren en
en verschooning;
verschooning;
ja, bovenkleeren
Een bundeltje,
bundeltje, als
als een
een reiziger
reiziger juist
juist op
op
Zijn schouders
werpt?
schouders werpt?
RUPRECHT
Omdat 'k naar
moed
naar Utrecht moet!
Omdat 'k ben opgeroepen! God
God zal
zal mij
mij —
Denkt
gij, dat
dat ik
ik —?
-Î'
Denkt gij,
VALENTIJN
ja naar Utrecht!
Utrecht!
Naar Utrecht? ja
het noodig
noodig was
was zoo'n
zoo'n haast
haast te
te maken!
maken!
Alsof
Alsof het
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Eergister was je nog
nog in
in twijfel,
twijfel, of
ofjeje
Den vijfden
Den
vijfden of
of den
den zesden
zesden dag
dag zoudt
zoudtreizen.
reizen.
STUURMAN

Weet jij iets naders mee te
te deelen,
dee1en,ouwe?
ouwe?
VALENTIJN

--- Gestrenge
Gestrenge heer,
heer, ik wil nog niets
niets beweren.
beweren.
Ik zat kalm thuis, toen men de
de kruik
kruik vernielde,
vernielde,
En ook van andre plannen heb ik nog,
Om u de waarheid
waarheid te vertellen, niets,
niets,
Tenminste
als ik
ik mij
mij alles goed herinner,
herinner,
Tenminste als
Waarvoor
gemerkt.
Waarvoor mijn
mijn zoon
zoon zich schamen moet, gemerkt.
Volkomen van zijn onschuld overtuigd,
Kwam ik hierheen, om
om na
na den
den twist
twist van
van gister
gister
Hem van zijn trouwbeloften te
te ontslaan,
ontslaan,
En 't zilvren kettinkje
kettinkje terug
terug te
te vragen
vragen
Met den gedenkpenning,
gedenkpenning, dat
dat hij
hij de
de vrijster
vrijster
Den voorgen
voor'genherfst
herfstbij
bij de
de verloving
verloving schonk.
iets van
van vlucht
vlucht of
oflandverraad
landverraad
Als er nu iets
Mijn grijze haren komt te schande
schande maken,
maken,
Dan,
heeren, ben
benook
ookik
ikdaardoor
daardoor verrast:
verrast:
Dan, heeren,
Maar dan, wat duivel, zal hij 't't nog
nog bezuren.
bezuren.
STUURMAN

Haal vrouw Brigitte
Brigitte hier,
hier, mijnheer
mijnheer de
derechter.
rechter.
ADAM

- Zou deze zaak Uw Eedle niet een
een weinig
weinig
Vermoeien? 't Wordt een
een lange
lange rek.
rek.
Uw
Eedle heeft
heeftde
deregistratie
registratie nog
nog
Uw Eedle
En alle kassen bovendien. Hoe
Hoe laat
laat is
is 'ti>
't?
--

LICHT

Het sloeg zooeven half.
ADAM

Half elf?
elfi'
LICHT

Half twaalf.
STUURMAN

even.
Om 't
'teven.
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ADAM

De tijd is gek,
gek, als
als gij
gij 't't niet
niet zijt
zijt tenminste.
tenminste.
(Hij ziet
ziet naar
naarde
deklok)
klok)
eerlijk zijn.
Ik wil niet eerlijk
zijn. - Ja, wat beveelt
beveelt gij?
gij?
STUURMAN

't Is mijn bedoeling ADAM

Op te houden? goed —!
-1
S'FUURMAN
ST-UURMAN

Geenszins! 't is
is mijn
mijn bedoeling
bedoelingvoort
voortte
tegaan.
gaan.
ADAM

uw bedoeling
bedoeling- ook
't Is uw
ookgoed.
goed.IkIkzou
zouanders
anders
De zaak
zaak al morgen vroeg om negen uur,
uur,
Tot uw tevredenheid ten einde brengen.
brengen.
STUURMAN

Gij weet, wat
wat ik verlang.
verlang.ADAM

Zooals gij wenscht.
Griffier, ontbied
ontbied de
de deurwaarders;
deurwaarders; zij moeten
moeten
Direct met
met vrouw
vrouw Brigitte
Brigitte op
op 't't raadhuis
raadhuis komen.
komen.
STUURMAN
En wil
den
kostbrentijd
tijdtetesparen
sparen -—
wil -omom
den
mijmij
kostbren
zelf de
de zaak
zaak wat
wat te
te behart'gen.
behart'gen. (Licht af),
af).
Zoo goed zijn zelf

TIENDE TOONEEL
TOONEEL
(De vorigen
vorigen zonder
zonder Licht.
Licht. Later:
Later: enkele meiden).
meiden).
ADAM

(opstaand)
(opstaand)
kan, wie
wie daartoe
daartoe lust gevoelt,
gevoelt,
Intusschen kan,
zitten wat
wat verpoozen.
verpoozen.
Zich van het zitten
STUURMAN

Hm! o0 ja.
^m!
zeggen wilde
wildeWat ik zeggen
ADAM

ook de
de partijen,
partijen,
Zal 'k ook
vrouw Brigitte's
Brigitte's komst
komst-?
In afwachting van vrouw
—?
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STUURMAN

Wat? de partijen?
ADAM
Ja,
Ja, zij
zij kunnen buiten -

-

STUURMAN

(voor zich)
zich)
Vervloekt! (luid) Mijnheer de rechter,
rechter, weet
weet ge
gewat?
wat?
Laat ons inmiddels een
een glas
glas wijn
wijn gebruiken.
gebruiken.
ADAM
Met veel genoegen,
genoegen, eedle
eedle heer. Margriete!
Gij doet mij
mij een
een plezier
plezier.. -Margriete
Margrietedan!
dan!
(De meid
meid komt)
komt)
DE MEID
DE
MEID
Hier ben 'k.
ADAM
Wat wenscht
wenscht gij?
gij?- Jullie
--_
Wat
Julliekunt
kuntverdwijnen.
verdwijnen.Bordeaux? En
- En
wacht
portaal—- OfOfRijnwijn?
Rijnwijn?
wacht
in in
hethet
portaal
STUURMAN
STUURMAN
Wat Rijnwijn.
ADAM
ADAM
Goed.
- wordt
Je wordt
geroepen.Marsch!
Marsch!
Goed Je
geroepen.
STUURMAN
Waarheen?
Waarheen ?
ADAM
Gauw, een gelakte flesch,
fles eh, Margriete
Margriete Desleutel.
sleutel.
Wat?
- Ei,
Ei,wacht.
wacht.--- De
Wat? naar
naarhet
hetvoorportaal.
voorportaal.
STUURMAN
Hm! blijft.
ADAM
En
ingerukt!
Vooruit,Margriete!
Margriete!
En ingerukt!~
Vooruit,
En boter, versch gekarnd,
gekarnd, wat
wat kaas
kaas uit Limburg,
Limburg,
En ook een stukje
stukje vette
vette Pommersche
Pommerschebraadgans.
braadgans.
STUURMAN
Houd op! een
een oogenblik!
oogenblik! maak
maak alstublieft
alstublieft
Zoo'n omslag niet,
niet, mijnheer
mijnheer de
de rechter.
rechter.
ADAM
Marsch!
Loopt
naar den duivel!
duivel! - Doe,
Doe,wat
wat ik beval.
Loopt naar
.
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STUURMAN

Stuurt gij de menschen
menschen weg,
weg, mijnheer
mijnheerde
derechter?
rechter?
ADAM

Zij
Zij wachten in 't portaal, met uw verlof.
In het portaal, tot vrouw Brigitte komt.
komt.
Of hebt gij soms
soms bezwaren
bezwaren —?
-?
STUURMAN

Hm! dat niet.
hetde
demoeite
moeiteloonen
loonenzal?
zal?
Alleen, of het
zoo lang
lang zal moeten
moeten zoeken,
zoeken,
Denkt gij,
gij, dat
dat men zoo
Eer men haar vindt?
ADAM

't Is spro
sprokkeldag
k keldag vandaag,
Het meerendeel
meerendeel der
der vrouwe*
vrouwe.
Gestrenge heer. Het
Is in de bosschen,
bosschen, waar
waar zij hout verzaamlen.
verzaamlen.
Het zou licht kunnen
kunnen zijn
zijn RUPRECHT

Mijn moei.
moei is thuis.
STUURMAN

Is thuis. Welaan.
Welaan.
RUPRECHT

Die kan
kan zoo aanstonds komen.
komen.
STUURMAN

Die zal
zal zoo
zoo aanstonds
aanstonds komen.
komen. Breng
Breng den
den wijn.
wijn.
ADAM

(voor zich)
zich)

Vervloekt!
STUURMAN

Maak voort! Maar eten wil ik niets,
niets,
Behalve een stuk droog brood misschien met zout.
ADAM

(voor zich)
zich)

Een paar seconden met het kind alleen —
(Luid)
(Luid) Ach kom, droog brood! wat! zout! loop heen.
STUURMAN

Neen
werklijk.
Neen werklij
k.
ADAM

Ei
- kaas
kaas
Ei minstens
minstenseen
eenstuk
stukkaas
kaasuit
uitLimburg
Limburg
Maakt onze tong
tong eerst voor
voor den
den wijn
wijn gevoelig.
gevoelig.
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Nu goed
goed dam
dan. Een
Een stuk
stukkaas,
kaas,maar
maar verder
verder niets.
niets.
Nu
ADAM
ADAM
Begrepen dus? En dek met
met wit
wit damast
damast —
meid af)
af)
Niet rijk,
k. (De meid
Niet
rijk, maar
maar toch
tochgerieflij
gerieflijk.
Dat is 't voordeel
Van ons zoo veel
veel besproken
besproken ouwe
ouwevrijers,
vrijers,
Dat wij, wat
wat andren zuinig en bezorgd
bezorgd
en kindren
Met vrouw
vrouwen
kindren daaglijks
daaglij ks moeten
moeten deelen,
deelen,
Op een gelegen tijdstip met een
een vriend
vriend
Volop genieten.
STUURMAN
STUURMAN
Wat ik zeggen wilde
wilde—
Hoe komt
komt gij
gij zoo
zoo gewond,
gewond,mijnheer
mijnheerde
derechter!
rechter!
Dat is een
een leelijk
leelijk gat
gat daar
daar in uw hoofd!
hoofd!
ADAM
ADAM
ik viel
- IkvielSTUURMAN

Ge vielt. Hm!
Hm! Gisteravond
Gisteravond soms?
soms?
ADAM
mij niet
niet kwalijk,
kwalijk, om
om half
half zes
zes vanochtend
vanochtend.
Neem mij
Op 't oogenblik, dat ik mijn bed verliet.
STUURMAN
Waarover?
ADAM
Over -— hooggestrenge heer,
wilt, over
over mij
mij zelf;
Als gij 't dan weten wilt,
Ik smakte languit bij
bij de kachel neer,
Tot op 't moment begrijp ik niet, waarom?
STUURMAN
STUURMAN

Voorover?
ADAM
Hoe bedoelt ge?
ge?
STUURMAN

Of achterover?
Gij hebt twee wonden, achter een en voor.
ADAM
Naar beide kanten. -— Ha, Margriet!
(De twee
twee meiden
wijn enz. Zij
Zij dekken
en gaan weer heen)
heelt.)
meiden met wijn
dekken en
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STUURMAN

Hoe dat?
dati>
ADAM

Eerst zoo, toen,
toen zoo. Eerst op de kachelpunt,
kachelpunt,
in mijn
mijn voorhoofd
voorhoofd drong,
drong, en
en toen
toenweer
weer van
van
Die
Die in
De
kachel achterover
achterover op den grond,
grond,
De kachel
Wat mij nog haast een schedelbreuk
schedelbreuk bezorgde.
bezorgde.
(Hij schenkt
schenkt in)
in)
Kan ik u dienen?
STUURMAN
(neemt het
het glas)
glas)
Goed dat gij geen vrouw
vrouw hebt,
hebt,
anders zou ik vreemde dingen denken,
Want anders
Mijnheer de rechter.
rechter.
ADAM
Hoezoo?
STUURMAN
ja, mijn
Ja,
mijn hemel,
Zoo kris
kris en kras
kras vol schrammen
schrammen zie
zie ik u.
ADAM
(lacht)
Goddank, nee! vrouwennagels
niet.
vrouwennagels zijn het niet.
STUURMAN
ft
Nog een
eenvoordeel
voordeel van
van het
hetcoelibaat.
coelibaat.
't Schijnt. Nog
ADAM
(steeds lachend)
lachend)
Een struik voor zijderupsen, die de meid
ft kachelvuur te drogen
drogen had
had gezet.
gezet. Bij 't
Op uw gezondheid! (Zij drinken).
drinken).
STUURMAN

En ook juist
juist vandaag
vandaag
Uw pruik
pruik nog
nog zoo
zoo toevallig
toevallig te
te verliezen!
verliezen!
Die had
had uw
uw wond
wond tenminste
tenminste nog
nog bedekt.
bedekt.
ADAM
ADAM
—
Ja, ja.
ja. Een ongeluk komt nooit alleen. ~
Hier
nu wat vette
magik
ik—?
-?
Hier --- nu
vette kaas.
kaas.- mag
STUURMAN
Een stukje
stukjeUit Limburg?
Limburg?
--
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ADAM

Echte Limburgsche,
Lirnburgsche, eedle heer.
STUURMAN

-— Hoe, deksels, hebt gij dat toch aangelegd?
ADAM

Wat?
STUURMAN

Wel, om uw
uw paruik
paruik zoo
zoo te
te verliezen.
verliezen.
ADAM

Ja, stel uu voor.
voor. Daar
Daar zit
zit ik
ik gisteravond
gisteravond
lezen, en
en omdat
omdat 'k
'k mijn
mijn bril
bril
Een stuk te lezen,
zoo diep
diep voorover,
voorover,
Verlegd heb, buig
buig ik
ik mij
mij zoo
Dat lichterlaaie
lichterlaaie bij
bij de
de vlam
vlamder
der.kaars
kaars
i~ denk,
Mijn pruik begint te branden. Ik, ik
Dat God
God mijn
mijn zondig
zondig hoofd
hoofd in
in vlammen
vlammen zet,
zet,
En grijp de pruik, en
en tracht
tracht haar
haar af te werpen,
heb,
Maar
Maar eer
eer ik
ik nog de banden losgeknoopt heb,
Is 't al, of Sodom
Is't
Sodom en
en Gomorrha
Gomorrha branden;
branden;
ikmijn
mijn drie
drie haartjes
haartjes nog.
nog.
Met moeite
moeite red
red ik
STUURMAN

Verduiveld! en uw
uw andre
andre is
is in
in de
de stad?
stad?
ADAM

Ja, bij den pruikenmaker. —
- Doch
Dochter
ter zake.
zake.
STUURMAN

Niet al te vlug,
vlug, mijnheer
mijnheer de rechter, 'k
'k bid u.
u.
ADAM

Ei, wat! het is kort
kort dag,
dag, Een
Een glaasje,
glaasje, hier.
hier.
STUURMAN

Die Albrecht
Albrecht —
- als
als dat
dat heerschap
heerschap daar
daar niet liegt —
Die moet
moet ook
ook leelijk
leelijk zijn
zijn terechtgekomen.
terechtgekomen.
ADAM

Nou, asjeblieft. (Hij drinkt).
drinkt).
STUURMAN

Als hier de zaak,
zaak,
blijft,
Wat ik haast vrees, onopgehelderd blijft,
Dan zal, bij
bij nader onderzoek, de
de dader
dader
Allicht aan zijn kwetsuur
kwetsuur nog
nog kenbaar
kenbaar zijn.
zijn.
(Hij drinkt)
drinkt)
Niersteiner?
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ADAM
ADAM

Wat?
Wat?
STUURMAN
STUURMAN

Of Oppenheimer
Oppenheimersoms?
soms?
Of
ADAM
ADAM
Niersteiner.Kijk
Kijkeens
eensaan!
aan!gij
gijzijt
zijteen
eenkenner.
kenner.
Niersteiner.
Uit
UitNierstein,
Nierstein,cedle
eedleheer,
heer,als
alshad
hadikikhem
hemgehaald.
gehaald.
STUURMAN
STUURMAN
Drie jaar
jaar geleden
geleden proefde
proefde ik
ik hem
hem als
als most.
most.
Drie
(Adamschenkt
schenktweer
weerin)
in)
(Adam
—
- Hoe
Hoe hoog
hoogschat
schatgij
gij uw
uwvenster
venster—
- he!
he!vrouw
vrouwMartha.
Martha.
MARTHA
VROUW MARTHA
Mijn venster?
venster?
Mijn
STUURMAN
Ja, het venster van
van de
de kamer,
ja,
vrijster slaapt?
Waarin de vrijster
VROUW MARTHA
Zij slaapt op de eerste
boven een soort kelder, 't venster
Verdieping, boven
grond;
Is meer dan negen voet niet van den grond;
Maar alles saamgenomen, lijkt
lijkt de ligging
Mij niet bijzonder gunstig om te springen.
Want op twee voet staat van den muur een wijnstok,
Die zijn beknoeste takken schots en scheef
Door een spalier windt, langs den heelen muur;
Zood
at hij zelfs het venster nog omrankt.
Zoodat
Een ever, met zijn slagtanden gewapend,
Zou
Zou moeite hebben, om zich baan te breken.
ADAM
ADAM
Er hing er ook geen in. (Hij
(Hij schenkt zich in).
STUURMAN
STUURMAN
Denkt gij?
ADAM
ADAM
(Hij drinkt).
Ach loop!
loop! (Hij
Ach
drinkt).
STUURMAN
STUURMAN
(tot
Ruprecht)
uprecht)
(tot R
hoofd?
den
zondaar?
op zijn hoofd?
Waar
trof
jij
toch
den
zondaar?
op
Waar trof jij toch
ADAM
ADAM
Hier.
Hier.
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STUURMAN

Halt.
ADAM

Geef hier.
STUURMAN

'k Ben nog voorzien.
ADAM

Maar half.
STUURMAN

Houd op.
ADAM

Ei, enkel om 't getal.
STUURMAN

Ik bid u.
U.
ADAM

Ach wat! zooals Pythagoras het leert.
(Hij schenkt
schenkt hem
hemin)
in)
STUURMAN

uprecht)
(weer tot
totRRuprecht)
jij den zondaar
zondaar op zijn
zijn hoofd?
hoofd?
Hoe vaak trof
trof jij
ADAM

Een is de Godheid;
Godheid; twee
twee de
de duistre
duistre Chaos;
Chaos;
De Wereld
Wereld drie
drie —
- ik
ik houd
houdmij
mij aan
aan drie
drie glazen;
glazen;
De
Bij 't
tt derde zijn het Zonnen, die
die men
men drinkt,
drinkt,
Firmamenten maar
maar bij de twee
twee eerste.
eerste.
En Firmamenten
STUURMAN

vaak heb
heb jij
jij des
des zondaars
zondaars hoofd
hoofdgetroffen?
getroffen?
Hoe vaak
Hei, Ruprecht,
jou daar!
daar!
Ruprecht, 'k vraag het jou
ADAM

Komt het
het haast?
haast?
Komt
Hoe vaak trof jij den zondenbok? Vooruit dan!
kijk nou,
nou, weet.
weet.de
Goddorie, kijk
de vent wel zelfzelf
je 't?
Vergat je
RUPRECHT
RUPRECHT

Met de klink?
ADAM

waarmee.
Weet ik, waarmee.
STUURMAN
STUURMAN

Toen je uit het venster naar beneden sloeg?
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hoogachtbre.
Tweemaal, hoogachtbre.
ADAM
Smeerlap! dat onthield
onthield hij!
hij!
drinkt)
(Hij drinkt)
STUURMAN

met twee
twee van
van die
die slagen
slagen
Tweemaal! je kon hem met
weet je
je -?P
Vermoorden, weet
RUPRECHT

hem vermoord,
vermoord,
Had ik hem
danwas
wasdedezaak
zaakin
inorde.
orde.
Dan had
had ik
ik hem
hem,- dan
dan kon
kon ik zeggen,
Lag hij hier voor mij, dood, dan
Die was
was 't,
't, hoogachtbre,
hoogachtbre, ik
ik heb
heb uu niet
nietbelogen.
belogen.
ADAM
Ja, dood! dat kan
kan wel zijn.
zijn. Maar
Maar zoo
zoo - (Hij schenkt
schenkt in.)
in.)
STUURMAN

En kon
kon je
je hem
hem in 't donker niet herkennen?
RUPRECHT
Ik zag geen
geen steek,
steek, gestrenge
gestrenge heer.
heer. Onmooglijk!
Onmooglijk!
ADAM
Je hebt toch oogen in je kop.
kop. - Ik zie u!
u!
RUPRECHT
Ja,
kop! die heb ik ook
ookJa, oogen in mijn kop!
De satan wierp ze alleen
alleen vol
vol zand.
zand.
ADAM
(tusschen
(t usschen de tanden)
tanden)
Vol zand,
zand, ja!
ja!
Wat dee jij
jij ook zulke oogen op te
te zetten.
zetten.
- Hier. Wat ons lief is, eedle heer!
heer! ik zie u.
STUURMAN
--- Wat
Watbraaf,
braaf,oprecht
oprechten
entrouw
trouwis,
is,rechter
rechterAdam
Adam
(Zij drinken)
drinken)
ADAM

Kom, nu voor 't't laatst, als ik u dienen kan.
kan.
(Hij schenkt
schenkt in)
in)
STUURMAN

Gij zult vrouw Martha zeker vaak bezoeken,
bezoeken,
Mijnheer de rechter. Weet gij ook,
Wie daar,
aan huis
huis komt?
komt?
daar, behalve
behalve Ruprecht,
Ruprecht, nog aan
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ADAM
Niet al
al te
te vaak,
vaak, gestrenge
gestrenge heer,
heer, vergeef
vergeefmij.
mij.
Niet
kan ik u niet zeggen.
Wie er aan huis komt, kan
STUURMAN
S.TUURMAN

Wat?
nooit de
de weduw
weduw
Wat? is
is het mo()glijk,
mooglijk, dat gij nooit
Van uw gestorven
gestorven vriend
vriend bezoekt?
bezoekt?
ADAM

Neen,
Neen, inderdaad,
inderdaad, heel
heel zelden
zeldenmaar.
maar.
STUURMAN

Vrouw Martha!
Marthal
gij 't't bij
bij rechter
rechter Adam
Adam hier
hier verkorven?
ver korven?
Hebt gij
Hij zegt,
zegt, dat
dat hij
hij maar
maar zelden
zelden bij
bij uu aankomt?
aankomt?
VROUW MARTHA

Hm! eedle heer!
heer! verkorven, niet
niet bepaald.
bepaald.
Hij noemt zich, denk ik, nog
nog mijn
mijn goede vriend;
vriend;
Maar dat
dat hij
hij vaak
vaak zich
zich in
in mijn huis vertoont,
Dat kan
kan ik van mijn neef
neef nu niet
niet beweren.
beweren.
't Is negen weken,
weken, sinds
sinds den
denlaatsten
laatsten keer,
keer,
En toen ook
ook kwam
kwam hij
hij enkel
enkel in
in 't'tvoorbijgaan.
voorbijgaan.
STUURMAN

Hoe zegt ge?
ge?
VROUW MARTHA

Wat?
STUURMAN

't Is negen weken
weken —?
-?
VROUW MARTHA

Negen.
Ja
Donderdag
zelfs
tien.Hij
Hijkwam
kwammij
mijvragen
vragen
Ja -Donderdag
zelfs
tien.
Om zaad van anjers en magnolia's.
magnolia's.
STUURMAN

En
alshij
hij naar
naar de
- ??
n -— Zondags
Zondags- als
de hoeve
hoevegaat
gaat
VROUW MARTHA

Ja
door't
venster,
Ja dan
dan -— dan steekt hij wel zijn hoofd door
't venster,
En zegt mij en mijn dochter goeden dag;
dag;
Maar 't duurt niet lang, of
of hij
hij vervolgt
vervolgt zijn
zijn weg.
weg.
STUURMAN

(voor zich)
zich)
Hmt
drinkt)
Hin! zou ik ook den man misschien - (Hij drinkt)
Ik dacht,
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Omdat de
de vrijster
vrijster soms
soms huishoudlijk werk
Omdat
Bij uu verricht, dat gij uit dankbaarheid
Bij
Haar moeder
moeder nu en danbezoeken zoudt.
zoudt.
Haar
dan bezoeken
ADAM
ADAM
Hoezoo, gestrenge
gestrenge heer?
heer?
STUURMAN
STUURMAN
Hoezoo? ge zeide,
Hoezooy
Dat op uw erf de ziek-geworden hoenders
Genezen werden door uw nicht. Zij
Zij heeft
heeft uu
raad gegeven, meen ik?
Hierin vandaag nog raad
VROUW
VROUW MARTHA
Ja, inderdaad,
inderdaad, gestrenge heer, dat doet zij.
Ja,
zij.
parelhoen,
Eergister kreeg zij een ziek parelhoen,
Dat al zijn eind nabij was, thuis gestuurd.
gestuurd.
Zij redde er 't vorig jaar
een van de pip,
jaar een
Zij
zal ook dit met knoedels
En zal
knoedels deeg genezen:
genezen:
gemerkt.
Maar 'k heb van dankbaarheid niet veel gemerkt.
STUURMAN
(verward)
(verward)
Schenk in,
- Schenk
in, mijnheer
mijnheer de
de rechter,
rechter, wees
wees zoo
zoogoed.
goed.
Schenk spoedig
spoedig in.
in. Dit
Ditwordt
wordtons
onslaatste
laatsteglas.
glas.
ADAM
Uw
Uw dienaar.
dienaar. 't Is
Is mij
mij een genoegen.
genoegen. Hier.
Hier. (Hij schenkt
schenktin).
in).
STUURMAN
STUURMAN
Dat het uu moge
moge welgaan!
welgaan!- Rechter
RechterAdam,
Adam,
Dien
Dien ziet
ziet ge
gevroeg
vroegof
oflaat
laat nog
nog komen.
komen.
VROUW MARTHA
Ik betwijfel
betwijfel 't.
't.
ik
Als 'k
'k Niersteiner,
Niersteiner,van
van't'tsoort,
soort,dat
datgij
gijdaar
daar drinkt,
drinkt,
En dat
dat mijn
mijn zaal'ge
zaal'ge man,
man, de
de kastelein,
kastelein,
Van tijd tot
tot tijd
tijd ook
ookin
inzijn
zijnkelder
kelderhad,
had,
Kon
ietsanders:
anders:
Kon schenken
schenkenaan
aan mijn
mijn neef,
neef,dan
danwas
was't'tiets
Maar
ik niets,
niets, ik
ikarme
arme weduw,
weduw,
Maar zoo bezit
bezit ik
Dat
Dat hem
hem kan
kan lokken
lokkenin
in mijn
mijn huis.
huis.
STUURMAN
STUURMAN
Zooveel
Zooveel te
te beter.
beter.
(Wordt vervolgd)
vervolgd)
(Wordt

LENTE")1)
UIT „PRAATJES
"PRAATJES IN EEN
EEN LAAIENDE
LAAIENDE LENTE"
VIII
HET VERHAAL VAN DEN HOLLANDSCHEN GAST, GETITELD:
„DE VREESELIJKE AVONTUREN VAN SCHOLASTICA"
,,DE

Ik ben, vrees ik, niet
niet zoo
zoo vaderlandlievend
vaderlandlievend alsik
als'ikbehoorde
behoorde te
tezijn.
zijn.
Daverende
speechesop
opdit
dit gebied
gebiedtoch
tochhebben
hebbenme
menog
nognooit
nooitontroerd,
ontroerd,
Daverende speeches
en zelfs toen
toen ik,
ik,na
naééns
éénseen
eenjaar
jaar buitenslands
buitenslands te
te zijn
zijn geweest
geweest —
- den
den
langsten tijd, dien ik nog
nog ooit
ooit aan
aan één
één stu
stuk
buiten de
de grenzen
grenzen doordoork buiten
bracht
weerinin
mijn
vaderlandterugkwam,
terugkwam, mijn
mijn laag,
laag, nevelig,
nevelig,
bracht- weer
mijn
vaderland
onaanzienlijk vaderland, met zijn huizen
huizen van
van kleine
kleine steentjes,
steentjes,en
entoen
toen
het daarbij
daarbij druilig motregende, zooals het
het er
er ook
ook druilig
druilig motregende
motregende
dag toen ik er uit ging, toen waren mijn gevoelens
gevoelens „gemengd".
"gemengd".
den dag
Maar —ik hoef
hoef me
me niet slechter voor
voor te
te stellen
stellen dan ik ben
—ik houd
Maar-ik
ben-ik
houd
hebbijvoorbeeld
bijvoorbeeldde
de
toch ook soms wel héél veel
veel van
vanmijn
mijnland.
land.IkIkheb
aanzien met
minder
stille kleine
kleine haven
haven van
van Kampen
Kampen wel staan aanzien
met niets minder
dan verrukking, en de Veluwe
Veluwe heb
heb ik
ikzoo
zoolief
liefals
alsmen
meneen
eenland
landmaar
maar
prachtige kerels
kerels
liefhebben kan. En als ik de
de Volendammers
Volendanmiers zie,
zie, die prachtige
in hun merkwaardige dracht, die niet alleen voor het vreemdelingenverkeer
belangrijk is, maar
maar ook
ook en
en vooral,
vooral, als
als een
eensymptoom
symptoomvan
van
verkeer belangrijk
eeuwenlang
invloed van
van buiten
buiten geschade
geschade traditie,
traditie, die
die
eeuwenlang door
door geen
geen invloed
Volendammers
hun gebruinde,
gebruinde, stille,
stille, vrome
vrome koppen,
koppen, dan,
dan, ja
ja
Volendammers met
met hun
ik eerbied
eerbied gevoelen
gevoelen voor
voor dit
dit volk
volkwaartoe
waartoe ik
ikbehoor.
behoor.
dán
kan ik
din kan
Er schijnt dus toch nog
nog wel
wel zoo
zoo iets
ietsals
als vaderlandsliefde
vaderlandsliefde in
in 't diepst
ik
van
mijn verwaaide
verwaaide en
en verflodderde
verflodderde hart
hart te zitten, en
en dat
dat vind
vind ik
van mijn
prettig;
ontwaart niet gaarne
gaarne een symptoon
symptoon in
in zichzelf
zichzelfvan
vaneen
een
prettig; wie ontwaart
ik het
het dan óók prettig, toen ik in
in
oude, beproefde
beproefde deugd?
deugd? En
En zoo
zoo vond
vond ik
ontdekte; dat
dat was,
was,
mezelf een nieuw symptoon van vaderlandsliefde ontdekte;
toen ik, bij een oud
oud kloostermuurtje
kloostermuurtje in
in Urnbrië,
Umbrië, inéénen,
inéénen,na
na maanden,
maanden,
een Hollander
Hollander ontmoette.
ontmQette. Het was
was een
een archaeoloog,
archaeoloog, dien ik
ik eens
eenS
1 ) Een
J)
Eenreeks
reeksvertellingen
vertellingenen
enherinneringen
herinneringen aan
aan Ita
Italië,
welke dit
dit najaar
najaar in
ia
li ë, welke
boekvorm zullen
~llen verschijnen.
verschijnen.
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mij had zien zitten op
op de
de Koninklijke
Koninklijke BiblioBiblioweken lang tegenover mij
theek
theek in
in Den
Den Haag,
Haag,maar
maardien
dienik
iknooit
nooitgesproken
gesprokenhad.
had.—
- Doch
Doch nu
nuwas
was
hetfelt
ons beiden
beiden voldoende
voldoende voor
voor een
een allerhartelijkste
allerhartelijkste
het
felt der
der hérkenning
hr kenning ons
begroeting. En
En hij
hij ging
ging mee
mee naar
naar mijn
mijn hotel;
hotel;en
enwe
we dronken
dronkenAsti
AstispuspuHolland —.
- . En
En in
in onze
onze oogen
oogen was
was bij
bij dat
dat woord
woord een
een ververmante, op Holland
teederingdie
die niet
niet sentimenteel
s.;;ntimenteelwas
was;; en die niet sentimenteel
zalschijnen
schijnen
teedering
sentimenteelzal
aan iemand
iemand die
die wel
wel eens
eens in
in den vreemde
vreemde een landgenoot heeft ontmoet,
aan
ontmoet,
of een Hollandsche vlag
vlag heeft
heeft ontdekt.
ontdekt. Als
Als ik zeg "in
„in den vreemde",
vreemde",
Harz of
of den
den
bedoel ik niet
niet Parijs,
Parijs, of
ofhet
het Teutoburger
Teutoburger Woud
Woud of
of den
den Harz
Rijn....
Rijn •••• Ik bedoel
bedoel de
de streken
streken waar
waar een
een Hollander
Hollander een
een zeldzaam
zeldzaam ververschijnsel,
kostbaar ••••door
doorzijn
zijnzeldzaamheid!
zeldzaamheidl
schijnsel is; en kostbaar....
Wel, na
zat ik
ik dan
dan met
met mijn
mijn landgenoot
landgenoot in
in de
de hall;
hall; en
en
Wel,
na het diner zat
maakte
hij mee
maakte hij
mee „praatjes".
"praatjes". En
En zei,
zei, dat
datdit
ditgezellig
gez~llig was.
was. En
Enmiss
miss
Torman,dieikal
meisje heb
heb durven
durvenqualifiqualifiTorman,
die ik al eerder als een ondeugend
ondeugend meisje
ceeren, zei, dat er gewoonlijk
werden gehouden,
gehouden,
gewoonlijk niet
niet enkel
enkel ttpraatjes"
„praatjes" werden
maar dat ieder
ieder der
deraanwezigen
aanwezigen placht
placht een
eenverhåål
verháá1tetevertellen.
vertellen.Een
Een
bewering,
waarvan de
de lezer dezer relazen reeds de
bewering, waarvan
de onjuistheid
onjuistheid kan
kan
aantoonen;
want wat
wat er
er bijvoorbeeld op de Pinksterdagen
Pinksterdagen was verhanaantoonen; want
deld,
deld, fare la gallina, en
en de converzatie
converzatie met
metOrso,
Orso,en
ende
depolitiek,
politiek,dat
dathad
had
weinig van een
beweren,
een verhaal.
verha.al.En
Enzelfs
zelfsging
gingmiss
miss Torman
Torman zoo ver te beweren,
dat nieuwe gasten in dezen kring subito
subito het
het tribuut
tribuutvan
vaneen
eeneigen
eigenververhaal moesten opbrengen. Dit
Ditwerd
werdgezegd
gezegdom
om mijn archaeologischen
landgenoot,
die speciaal
speciaaleen
eenmediaevalist
mediaevalistwas,
was,bang
bangte
te maken.
maken.Maar
Maarlandgenoot, die
—
en weer kreeg mijn vaderlandsliefde
- hij werd
werd
v aderlandsliefde een heerlij ken opstuw!
opstuw! —
niet bang; en hij zei in keurig
keurig Italiaansch:
Italiaansch: Wel,
Wel, dan
danzal
zal ik
ikook
ookmijn
mijn
tribuut betalen, en
verhaal doen;
verhaal van
van even
even nå
nà de
de
en een
een verhaal
doen; een verhaal
heb in
in een
een heel
heeloude
oude kroniek.
kroniek.
Middeleeuwentuit
ik gelezen heb
Holland, dat ik
Middeleeuwen7uit Holland,
Het zal
zal den
densignor
signorGianni
GianniGuelfo
Guelfo—
- Italiaanscher
Italiaanscher dan
dan de
de Italianen
Italianen
vertàà1de
wellichtplezier
plezierdoen,
doen, nog
nog eens
eens verplaatst
verplaatst
vertàåldehij
hijmijn
mijnnaam!
naam!- wellicht
te worden
en zult
u zultmisschien
misschien tt
verhaal opzichzelf
't verhaalopzichzelf
wordenininzijn
zijnvaderland,
vaderland,
interessant
hoop ik
ik tenminste
tenminste maar.
maar. —
- En
En
interessant genoeg
genoeg vinden.
vinden. Dat
Dat hoop
meteen
wal, en
en vertelde
vertelde deze
dezegeschiedenis,
geschiedenis, die
dieik
ikzou
zou
meteen stak.
stak hij
hij van wal,
willen noemen:
noemen: „De
ttDevreeselij
vreeselijke
avonturen van
van Scholastica,"
Scholastica/ en
en
ke avonturen
die hij dateerde anno domini
ze:
domini MDLV. Hier is ze
Scholastica,
Sint MiMiScholastica, de
de dienstmaagd
dienstmaagd van
van den heer pastoor van de Sint
chaëlskerk
Oudewater, was
was zeer
Dat moest
moest althans
althans wel
wel de
de
chaëlskerk te
te Oudewater,
zeer oud. Dat
indruk
wezen van
van al
al wie
wie haar
haar zagen.
zagen. Zij
Zij was
was ook
ook zeer
zeer leelijk,
leelijk, dat
dat was
was
indruk wezen
zij
kindsche jaren
jaren geweest.
gewéest. Voorts
Voorts was
'lias zij uiteruiterzij trouwens al in haar kindsche
mate
en krijschende
krijschende van
van stem.
stem. Ook
Ook dit
dit waren
waren
mate knorrig van humeur, en
t
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eigenschappen
menschenheugenis had bezeten;
bezeten; alal
eigenschappen welke
welke zij
zij sinds menschenheugenis
waren ze met den tijd
tijd nog
nog wel
wel wat erger
erger geworden.
geworden.
Die hoedanigheden waren niet fraai; maar men
men kan
kan er
er althans
althansdit
dit
van zeggen,
zeggen, dat ze uitstekend saam pasten; en
en dat
datScholastica's
Scholastica's gegeheele
verschijning aldus
ster ken en
en ondeelbaren
ondeelbaren totaalindruk
totaalindruk
heele verschijning
aldus een sterken
maakte: dien
dien van de
maakte:
de grootst
grootst denkbare
denkbare terugstootendheid.
terugstootendheid. Zou het
het
noodig
wezen nader te
te détailleeren?
détai!1eeren? Een
Een poging
poging te
tedoen,
doen,
noodig zijn,
zijn, haar wezen
rug, haar
haarplatvoeten,
platvoe-ten,haar
haarmoeilijk
moeilij ksloffenden
sloffendengang
gang
haar verdraaiden rug,
OQgen,haar
h«ar
te beschrijven; den loerenden
loerenden blik
blik van
van haar
haargroengiijze
groengdjzeoogen,
genepen
een schamel-duistere
schamel-duistere druipsteengrot,
druipsteengrot,
genepen mond, waarin, als in een
één groenig-opstaande en, ter
ter andere
andere zijde,
zijde, één
één groenig
groenig neerhangende
neerhangende
zijde
degeplette
geplette
tand zichtbaar
zichtbaar werden;....
werden; ....de
deenkele
enkelemaal
maalnamelijk
namelijkdat
datzij
lippen
opende, om een
een schampere
schampere lastering
lastering aan
aan het
het adres
adres van
vaneen
een
lippen opende,
gebuur door te laten....
laten ....
De parochianen
parQchianen bekloegen pastoor
pastoor Aemilius
Aemilius dat
dat hij
hij met
meteen
eenzoozoodanige huisgenoot te leven had. Maar dan
danige
dan lachte
lachte de
de vrome
vrome man
maneen
een
zachten glimlach
glimlach van
van vergoelij
vergoelijking;
een glimlach
glimlach die
die zijn
zijnkleine
kleinedagedageking; een
lij ksche
weg-straalde, gelijk
gelij kde
dezon
zon
kscheellenden
ellenden voor
voor het oog der wereld weg-straalde,
galgeveld. Inderdaad
dat zelfs de rottige stronken
stronken doet
doet op
op 't sintelig galgeveld.
was
pastorie, terzij
terzij van
van het
het zware
zware kerkgekerkgewas zijn
zijn leven
leven in
in de donkere pastorie,
was één dier zachte en
en verkoren
verkoren zielen,
zielen,
bouw, niet fleurig. Maar
Maar hij
hij was
welke
jammer slechts
slechts als
als een
een beproeving
beproeving genieten,
genieten,
welke allen
allen aardschen jammer
welke
te liever
liever hemelwaarts
hemelwaarts wenden
wenden doet.
doet. Zoo
Zooverdroeg
verdroeg hij
welke den blik te
Scholastica's
met een
een lieve
lieve dankbaarheid;
dankbaarheid;
Scholastica's giftige
giftige luimen gelaten, ja, met
ineen
eenminnelijk
minnelijk
en haar
haar loerenden
loerenden haatblik
haatblik vond
vond beantwoording
beantwoording in
al~
waarmee
de
goede
God
zacht
weder-schouwen;
een
oogglans,
za cht weder-schouwen;
oogglans, al s waarmee goede God
zelve
smartelijk verkrompen
verkrompen menschheid
menschheid mag
mag neerzien.
neerzien.
zelve wel
wel op de smartelijk
zij was
was nauw de
de vijftig
vijftig
Scholastica was
was niet zóó oud als zij scheen; zij
sedert eenigen
eenigen tijd
tijd in
inhaar
haarhart
harthadde
haddekunnen
kunnenlezen,
lezen,
voorbij.
voorbij. En wie sedert
die zou daar
daar zelfs
zelfs teekenen
teekenen van
van een
eenverbijsterende
verbijsterende—
- en
eneenigszins
eenigszins
hebben ontwaard.Vooral
ontwaard.Vooral in
in den
den avond,
avond,
angstwekkende -jeugdigheid
—jeugdigheid hebben
als
het lage
lage keukenvertrek
keukenvertrek haar
haar knokelig
knokelig lijf
lijf koestering
koestering had
had gegeals in het
zocht
gevonden bij
de schouw
schouw —
- dan
dan
zocht en
en gevonden
bij het
het fantastisch
fantastisch vuur
vuur van
van de
opkomen, welke
welke men
men
konden er gevoelens
gevoelens en voorstellingen in haar opkomen,
bij haar voorkomen en
en gestaltenis
gestaltenis waarlijk
waarlijk ontstellend
ontstellend mocht
mochtheeten.
heeten.
haar voor
voor het
het eerst
eerst had
had be
beZes dagen
dagen was
was het
het nu geleden, dat het haar
slopen. Zij zat vóor het vuur, dat een streeling van warmte langs haarslopen.Zijzatvrhu,densligvawrmtnsh
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beenen streek. En toen zij,
zij, in een
een wonder
wonder gevoel
gevoel van
van welbehagen
welbehagendat
dat
haar
toen,
haar stuursche
stuursche trekken
trekken verweekelijkte,
verweekelijkte, half ingedommeld was, toen,
plotseling,
haar aandacht
zware schaduw
schaduwvan
van
plotseling, werd haar
aandacht getrokken naar de zware
éen
die de
de lage,
lage,zwaar-gebalkte
zwaar-gebalkte zoldering
zoldering schraagden.
schraagden.
den der
der schoren, die
.... Was
Was het
het een
een weerschijn
weerschijn van
van het
het flakkeflakkeHet was of daar iets lichtte
lichtte....
rend vuur?
vuur?
Scholasticats
groen-grijze oogen
oogenbleven
bleveneen
eenarnerij
amerijhalfopen
halfopennaar
naar
Scholastica's groen-grijze
weer dicht,....
dicht; •...niet
niet
het wonderlijk
wonderlijk schijnsel
schijnsel gericht.
gericht. Toen
Toen vielen ze weer
ze zág
....zag
ze zag
wéér;enenhet
hetboeide
boeide
geheel
immers
geheeldicht
dichtevenwel;
evenwel;
immers
ze ze
hethet
wéér;
haar aandacht, terwijl
terwijl een
een zoete
zoete ruling
rilling haar
haar doorsloop
Het flakflakdoorsloop -— Het
kerde;
vuurs weerschijn;
weerschijn; het
het was
was een
een gloed
gloedvan
van
kerde; maar
maar het
het was
was niet vuurs
eigen licht; twee gloeiende
gloeiende plekjes
plekjes waren
waren het ...
...
Het waren de oogen van
van een
een man.
man.
En die man zag Scholastica aan, zooals nog
nog nooit
nooit een
een man
manhaar
haar had
had
het
aangezien.
kan niet zeggen, dat
dat het
het een
een verliefde
aangezien. Men
Men kan
verlief de blik was; het
het was
was minder
minder liefelijk dan „verliefd",
"verliefd", het
het was
wasvuriger,
vuriger,
was meer
meer;; het
het was dringender;
dringender; en het was
was ook
ook een
een beetje
beetje spottend.
spottend".Maar
Maar van
van
dien spot voelde Scholastica
Scholastica alleen
alleen den lach,
lach, den
den lach
lach vol
vol harden
harden lust,
lust,
~ij trok den gepletten
gepletten mond
mond breeder uit, en opende
opende hem
hem dan
danin
ineen
een
en Zij
zoete,
maar ook
ookietwat
ietwatgruwbare
gruwbaregrimas;
grimas;en
engrijns-lachte
grijns-lach!e terug.
terug.
zoete, maar
blik der
der oogen
oogendringen,
dringen,alalnader.
nader. Een weeke
En nader voelde zij den blik
zich bedwelmd
bedwelmd worden
worden in
ineen
een
loomheid kwam
kwam over haar,
haar, zij voelde zich
nooit gekende
gekende gewaarwording....
gewaarwording ....
Tot zij na een pooze
pooze overeind
overeind schokte.
schokte. Het
Hetvuur
vuurwas
wasuitgesmeuld;
uitgesmeuld;
kil. Het
Het oude
oude wijf
wijf stiet
stiet een
eenvloek
vloekuit
uit
de holle keuken
keuken was duister en kil.
om wat verloren was gegaan
gegaan met
net den warmen droom; om de guurheid
van het ontwaken in werkelijkheid.
werkelij kheid. En toen de
de bitse
bitse klank
klank van
van het
het
was het als
als een
een lach;
lach;
vloekwoord
zwaren schoor,
vloekwoord kaatste
kaatste tegen
tegen den
den zwaren
schoor, was
ook..,.
een lach, die haar
haar schokte met
met ontzetting,
ontzetting,maar
maarmet
met verrukking
verrukking ook
....
Dan stond zij op, verlangend dat haar naakt kil lijf in het warme legerDanstodzijp,verlgathnkiljfetwarmg
was gekomen.
gekomen.
herinnering zou vinden
vinden aan
aan dat
dat wat
wat daareven
daareven tot
tot haar
haar was
Zij
zich,legde
legdezich
zichin
inbed,
bed,en
enschuurde
schuurdehaar
haar knokel-leden
knokel-leden
Zij ontkleedde zich,
vol behagen onder de dekens.
dekens.
Dat dan
dan was het
het begin
begin geweest,
geweest, en
en het
het scheen
scheen alallang
langgeleden.
geleden.
was het
hetverlokkend
verlokkendvizioen
vizioen
Avond na avond in
in het
het kille
killeMaartgetij
Maartgetij was
verschenen, alleen op een
een Vrijdag
Vrijdag bleef
bleef het
het weg;
weg; en
enScholastica
Scholasticaweet
weet
dit aan het schamel voedsel van
van den
den vastendag;
vastendag; en
en wrevelig
wrevelig gevoelde
gevoelde
zij: bij lijfs schamelheid kon dit gloeiend
gloeiend genot
genot niet
niet rijzen.VervloeIt
rijzen.Vervloekt
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mochten ze zijn, die
offer, als
als daardoor
daardoor
die magere dagen! Waarvoor dit offer,
uitbleef,
wat ....
uitbleef, dat wat....
Een
oogenblik hokten haar
haar stuursche
stuurscheafweer-gedachten,
afweer..;gedachten, gestuit
gestuit
Een oogenblik
door
vreemd-licht, even
grauwen tuimel
tuimel harer
harer tochten
tochten
door een
een vreemd-licht,
even in den grauwen
doorkierend
besef- ZijZij
was
door
vrome
door
kierend besef
was
door
vromeouderen
ouderenopgevoed,
opgevoed,en
ende
de
zuivere aanwezigheid
van pastoor
pastoorAeniilius
Aemili uswas
was ook
ookniet
zondereenigen
eenigen
aanwezigheid van
niet zonder
invloed gebleven
gebleven op
op haar
Kon
invloed
haar dorre
dorre hart.
hart. —
- Waarom
Waaróm dit
dit offer?
offer?Kon
zij het nog
zij
nog vragen?
vragen?Was
Washet
hetniet
nietopdat
opdathet
hetlijf,
lijf,rein
reinvan
vande
deaardsche
aardsche
alle aardschheid
aardschheid op
op
spijze,
spijze, toegankelijker
toegankelijkerzou
zou.zijn
zijn voor
voor Hem,
Hem, die alle
dezen dag had geofferd
dezen
geofferd tot der
der wereld
wereld heil?
heil? En dat
dat de
dezoet-zondige
zoet-zondige
op dezen
dezen gedenkdag
gedenkdag haar
haar niet gewerd, was dat niet een
gloeiing op
een maning
maning
tot inkeer,
inkeer, tot
totverza
verzaking?
...
king ?....
Het was een vreemd, wankel oogenblik, toen dit
dit besef
besef in
in Scholas5.cholasfelle vlagingen
vlagingen van
wind om
om haar,
haar,
tica
tica doordrong. Alsof zij
zij na felle
van den wind
plots stond in een stilte,
stilte, zoo
zoo was het haar te moede.
moede. Doch
Doch het
hetduurde
duurde
De tochten
tochten dreven
dreven weer
weer op
op in
in haar
haarmet
metonstuimigheid;
onstuimigheid;
maar
maar kort. De
wild
oogen naar
waar uit
uit duistere
duistere schauw
schauw het
het
wild sperde ze de oogen
naar den kant waar
!even—
lokkende placht op te leven
- Maar
Maar het
het bleef
bleefdaar
daar effen-duister,
effen-duister,door
door
doortinteld.
geen glans of glimp doortinteld.
ze ne
neèr
haar stoel;
stoel; den
den blik
blik vol
vol godsgodsMoe van
van verwoedheict
verwoedheia viel
viel ze
e r in haar
lasterlijk verlangen. Een tartende
tartende haat
haattegen
tegenalalwat
watdedebebekoring
ver
koring ver
hield, steeg tergend
tergend in
in haar
haar omhoog.
omhoog. Zij
Zij zocht
zochtnaar
naareen
eenmiddel
middelom
omtete
zondigen'-..-Gedachten
en oogen
oogen wroetten
wroetten rond in
in de
de hoeken
hoeken van
van het
het
zondigen.Gedachten en
zijde
de
vertrek; of er
er nergens
nergens spijze
spijze was,
",'as, niet
niet een
een vette
vette bout,
bout,waarin
waarinzij
kon zuigen,
.zuigen, dat
dat het
het smoor
smoor langs
langs haar
haar
tanden kon
kon haken,
haken, waarin
waarin zij kon
lippen liep,
Goq-tergend. Er was
was niets.
niets. In
In den
denkelder,
kelder, bedacht
bedachtzij,
.zij,
lippen
liep, God-tergend.
daar hingen de
de worsten
worsten en
en hammen;
hammen; maar
maar de
depastoor
pastoor had
hadhaar
haarjuist
juist
sleutel afgevraagd;
afgevraagd; zij
beduidde: heiheidien morgen den sleutel
zij wist wat dat beduidde:
onder zijn
zijn soutane,
soutane, wat
wat spijze
spijze naar
naar een
een behoefbehoefmelijk droeg hij dan, onder
En hij
hij had
had vergeten,
vergeten, haar
haar den
densleutel
sleutelweer
weerte
tegeven.
geven.
tige .... En
tige....
Kon dat toeval
toeval zijn:
zijn: die
die stille
stille weerstand
weerstand tegen
tegen hare
harebegeerte?
begeerte?
Kon
was
een
vreemde
wil,
die
haar
wilde
dwingen.
Neen,
neen
het
Neen, neen — het was een vreemde wil, die haar wilde dwingen.
wilde niet
niet gedwongen
gedwongen worden;
worden; geen
geen hemelsche
hemelsche macht
macht
Maar ze wilde
mocht haar....
haar ....
grond bij
bij deze
de.ze gedachte
gedachte —.
-. Ze
Ze
Bah! Woedend
Bah!
Woedend spuwde ze op den grond
.zien, of zip
zij niet sterker
sterker was....
was ....
zou zien,
zealle
alle
Overeind schoot
met verwrongen
verwrongen trekken
trekken speurde
speurde ze
Overeind
schoot ze, en met
enoneetoneet- Niets
Niets dan
dan wat
wat vetlooze
vetloo.ze aardappels,
aardappels, koud
koud en
spinden door. —
nooit
haar
oog
zooscherp
scherpdededuistere
duisterehoeken
hoeken
baar. Tot ineens -nooit
hadhad
haar
oog
zoo
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doorspeurdop een
een hooge
hooge plank,
plank, in
inden
denhoek
hoek
doorspeurd — daar vond zij, achter op
gedrukt, een
een steenen
steenen voorwerp.
voorwerp.
Op
teenen tastte
tastte zij
zij ernaar;
ernaar; —
- half
halfspringend
springend griste
griste haar
haar
Op haar teenen
klauwgreep het ding naar
klauwgreep
naar voren.
voren.
Het was een porceleinen
porceleinen potje. Hoe
Hoe het
het daar
daar gekomen
gekomen was,
was, wist
zij in de pastorie
pastorie diende,
diende, had
hadzij
zij
Scholastica niet; al de lange jaren dat zij
het nooit gezien. En ook
ook wist
wist zij
zij niet,
niet, wåarom
wáarom zij
zij er
er naar
naar had
hadgetast
getast
dat langs
langs haar
haar
met zoo vurige begerigheid....
begerigheid •••. Eén oogenblik, als iets dat
streek, beroerde haar
haar een
een verwondering
verwondering hierover.
hierover.Eén
Eénoogenblik
oogenblikzag
zag
zij zich-zelve
zich-zelvestaan...
staan... En
En zij
zij moest
moest weer
weer den
den blik richten
zij
richten naar
naar de
de
diepe schaduw, waar
waar de
de oogenglimp
Qogenglimp te
te flikkeren
flikkerenplacht,
placht,als
alswachtte
wachtte
zij vandaar
vandaar de
de verklaring.
verklaring. Toen greep haar linkerhand den witporcezij
witporceleinen deksel, en draaide
draaide —
zij gewaar
gewaar werd,
werd, een
een geur
geur die
die
Een sterke geur
geur was
was het
het eerste
eerste wat
wat zij
haar oogen flikkeren deed. Het was
was een geur
geur als
als van
van den
den herfst;
herfst;een
een
alsde
depijn
pijnvan
vanden
den
geur van rottende blaren,
blaren, maar
maar zoeter
zoeter en
en bitterder;
bitterder;als
wellust.
hem in,
in,aarzelig
aarzelig eerst,
eerst,dan
danbegerig;
begerig;en
entoen
toeneerst
eerst
wellust. Zij
Zij snoof hem
van het
het potje.
potje.
keek ze
ze naar den inhoud van
wasiets
ietsN,an
.. an vet
vet in.
in.Een
EenzoetzoetZij had den
denrechten
rechtengreep
greepgehad;
gehad;
ererwas
zijdie
die
geurig vet; dat vizioenen opriep van
van de
deheide
heidebij
bijnacht,
nacht,zooals
zooalszij
in haar jonge jaren had gekend, toen ze woonde
woonde midden
midden in
in de
degolgolvende Veluw-vlakten van Stroe.
Stroe.
Verrukt
angstig toch,
toch, en
en aarzelig
aarze1ig grepen
grepen haar
haar willenwillenVerrukt was zij; maar angstig
de weeke
weeke zalf,
zalf, die
die daar
daar jaren
jaren had
hadgestaan,
gestaan,
de-en-gedreven vingers in de
tientallèn
waarvan niemand
niemand het
hetbestaan
bestaan
tientall6 n jaren,
jaren, een eeuw wellicht, en waarvan
zij zich
zich te
te goed
goed deed
deed aan
aan
wist. Wel, niemand zou dan ook
ook weten, dat
dat zij
met een
een gesperden
gesperden grinnik
grinnikvan
vanhaar
haarhol-zwarhol-zwarvet op den Vrijdag! En met
ten mond, toch
toch nog
nog weer
weer doorkrampt
doorkramptvan
vaneen
eenschichtigheid,
schichtigheid,duwde
duwde
ze de
lippen; proefde,
proefde, likkend
likkend
de vingers
vingersinin het
het vet,
vet, smeerde
smeerde het op haar lippen;
in •.•.
met haar tong, en snoof de geuren in....
Toen geschiedde het wonder.
wonder.
De holle keuken wankelde om haar. Licht
Licht werd
werd het
hetin
inhaar
haarhoofd.
hoofd.
nader....
zij naar de
De schouw kwam nader
•.•• of
of zweefde en zwierde zij
deschouw?
schouw?
Haar gedachten werden onzeker,
onzeker, al
al onzekerder;
onzekerder; maar
maareen
eenbesef
besefvan
van
zij alal
angst voor de smeuiende
smeulende vlammen van het houtvuur,
houtvuur, waartoe
waartoe zij
nader kwam,
kwam, bleef. Toen
Toen hoorde
hoorde zij
zij in
in zich
zich een
een felle
felle stern:
stem: „grijp
"grijpden
den
stok"
....Rondziende
Rondziendemet
metonzekeren
onzekerenblik
blikontwaarde
ontwaardezij
zijerermaar
maaréénen:
éénen:
stok"....
het was de
wand stond. Nader
Nader en
en
de bezem,
bezem, die
die in een hoek tegen den wand
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nader zweefde
zweefde zij
zij aan
aan de
de vlammen
vlammen....
nader
•••• Toen,
Toen, in
ineen
eenkramping
krampingvan
vanwil,
wil,
na.,.r den ruwhouten
ruwhouten staf....
staf•••• En
Enaanstonds
aanstonds wonderlij
wonderlijkk
klauwde
klauwde zij
zij naar
lichaam achter
achter die handstrekking
licht en willig, schoot haar
haar lichaam
handstrt=:kking rechtsrechtszij greep; maar
zoodra ze den bezem
maar zoodra
bezem beet
beet had,
had, dreef
dreefde
dewondere
wondere
af; zij
•••• Met
een laatste
laatste
warreling
warreling haar
haarweer
weerterug,
terug,weer
weernaar
naarde
deschouw
schouw....
Met een
bezem de
de vlamvlambewustzijn,
bewustzijn, dat
dat doods-vrees
doods-vrees was,
was, sloeg zij
zij met den bezem
toen, als
als door
door een
een ingeving, sprong
terûj, toen,
sprong zij
zij op
op den
den bezemsteel,
bezemsteel,
men terzij,
uitsloeg te
te alien
allen kant....
kant ••••Maar
Maar
schrijlings. Een duistere koker, die hitte uitsloeg
kort duurde
duurde dat
dat....
•••• En in-éénen voelde
voelde Scholastica
Scholastica rich
zich den
den schoorschoorkort
steen ontrezen, bezem-rijdende
bezem-rijdende terzij van het
het hoog-opgaande
hoog-opgaande kerkker k•••• Snel ging
ging het
het omhoog;
omhoog; ze
ze moest
moestnu
nuwel
welbij
bijhet
hetgroote
grootesteenen
steenen
dak
dak....
in
kruis zijn, dat, vooraan op
machtige en
enrustige
rustigevaan
vaanin
op het dak, als een machtige
den hoogen hemel opstak.
opstak. Maar
Maar toen zij
ûj de oogen
oogen dien
dlen kant
kant uit
uit richtrichtte, sloeg
sloeg haar,
haar, als
als met
met opzet,
opzet,een
eenhaastige
haastigelAaag
vlaag naar
naar de
de andere
andere zij,
zij, en
en
zij voort.
voort.
over de roode en de rieten daken
daken van
van het
het stedeke
stedeke tuimeltoog zij
Over de wallen, over de breede
breede stadsgracht ging het,
het, naar
naar de slibbige
stibbige
moeren, aan den IJsselkant.
IJssel kant.

Het was verbijsterend;
verbijsterend; maar
geen angst
angst meer.
meer. Die
Die
maar ze
ze voelde
voelde nu geen
bii al
van het
het lage
lageaardsche
aardsche
scheen onder de
de keukengewelven,
keukengewelven, bij_
al wat van
leven was, te zijn achtergebleven.
achtergebleven. Zij
Zij verheugde
verheugde zich
zich over
over den
den hoogen
hoogen
tochten
onttocht engrinnikte;
grinnikte;gnnnikte
grinniktezoo
zooluid-op,
luid-op, dat
dat haar
haar kreet
kreetals
als een
een ontin
zetting de maanlichte
maanlichte luchten dóortrok.
dóortrok. Een
Een paar
paar vogels schoten
schoten in
wilden
boom, als
als naderde
naderde een onweer,
onweer, en stoven
stoven met
met
wilden schrik uit een boom,
rappen en breeden vlerkenslag voort.
voort. Een
Eenoud
oudpaard
paarddat,
dat,de
deplaats
plaatsinin
den
stal niet
niet meer
meer waard,
waard, op
op de
deMaart-wei
Maart-wei teteverkleumen
ver kleumen stond,
stond,
den stal
spitste de ooren
ooren en
en rende ontzind van angst regelrecht een
breede
sloot
een
sloot
pooten lag
Scholastica
in,
jammerlij k te spartel
spartelpooten
lag.•Toen grinnikte Scholastica
in, waar het jammerlij
nog eens; in wilde
wilde vreugd
vreugd over
over de
de ontsteltenis
ontstelteniswelke
welkezij
zij verwekte.
verwekte.
En intusschen
intussch~n schoot zij
zij immer verder de luchten door. Het
Het moemoeras, waaruit
sulfer kleurige vlamvlamwaaruit bij
bij hare
hare nadering
nadering tal
tal van
van blauwe en sulferkleurige
men waren
waren opgedwaald,
opgedwaald, lag
haar; met een breeden
breeden omomlag nu achter haar;
bezem was lang
De bezem
lang
zwaai
zwaai voer
voerzij
zijoostwaarts.
oostwaarts.De
Derit
rit werd
werd sneller. De
afgevallen
gebeurd, en
en
afgevallen -— wellicht
wellicht was
was dat
dat in
in den schoorsteen reeds gebeurd,
branden in
in het
hetuiteengerakeld
uiteengerakeld haardvuur;
haardvuur;maar
maarde
desteel
steel
lag hij
hij nu te branden
was
geklemd, en in
in het
het wilde
wilde plezier
plezier van
van den
den
was tusschen
tusschen haar beenen geklemd,
een afzichtelijke
afzichtelijke caricatuur van
van een
een
rit hotste zij daarop op-en-neer, een
spelend kind.
al snelleren
snelleren tocht
tochtde
delucht
luchtlauw
lauwen
enstil
stil
Het viel haar op dat
dat bij
bij den
den al
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bleef om haar
Maartnachthaar gezicht,
gezicht, ja
ja het
het was
wasof
ofde
destrooking
strooking van
van de Maartnachtzonder dien
bries alleen een zachte verkoeling bracht;
bracht;en
en dat
datzonder
dien wind
wind de
de
... Voor het eerst trachttrachthitte ondraaglijk zou wezen. Vreemd was dat
dat...
te zij zichzelf te zien;
zien;het
hetwas
wasalles
alleszoo
zoo wonderlijk; het scheen haar of
bij het
het wenden
wenden van
van den
den blik
blik
zij
lichter en lichter werd....
werd •.•• Maar bij
zij al lichter
star waren,
waren, als
als groote
groote vogeloogen;
vogeloogen; en
en
zij dat hare oogen bol en star
voelde zij
was gelukt
gelukt de
de handen
handentetezien,
zien,die
dieden
denbezemsteel
bezemsteelhielhieltoen het haar
haar was
den omklemd, zag zij
zij hare nagels
nagels verlengd
verlengd en
en verkromd,
verkromd, het vel bruin
bruin
en beveerd....
beveerd ....
Het waren vogelklauwen,
vogel klauwen, venijnige grijpklauwen als van een reusreuszij te
te
achtige
katuil .... Meteen
Meteen verlangzaamde
verlangzaamde haar vaart, en begon
begon zij
achtige katuil....
dalen.
Het was een open plek in
in- een
een heibosch.
heibosch. De
De maan
maan wierp
wierp een
een hard
hard
kring der
deromringende
omringendeherfstboomen,
herfstboomen, die
dieroerloos
roerloos
bleek licht in den kring
stonden als in een spokigen
spokigen droom.
droom. En
En spookachtig
spookachtigvreemd
vreemdwas
wasook
ook
het gezelschap
ge2;elschap dat hier was opgesteld. Doch
Doch haar
haar vervulde
vervulde het
het met
met een
een
genooten zag. Deels zaten ze
ze op
op de
de
helsche
helsche vreugde,
vreugde, toen
toen zij
zij hare genooten
ze over
over den
dengrond.
grond.Katten
Kattenwaren
waren
takken in de
de rondte,
rondte, deels
deels kropen
kropen ze
de meeste der aanwezenden, katten
katten met
met gloeiende
gloeiende kolderoogen,
kolderoogen, maar
maar
ook honden, gluipend
gluipend en
en schurftig,
schurftig, slopen
slopenererrond,
rond,enenlangstaartige
langstaartige
ratten zaten hier
hier en
en daar
daar als
als versteend
versteend in
in den
denglimp
glimpvan
vaneen
eenmanemanestraal. Toen
Toen zij,
zij, neergestreken
neergestreken op
opeen
eenboomtak,
boomtak,nader
naderalles
allesbekij
bekijken
ken
grond ook
ook de
dewriemeling
wriemeling van
van een
een vetvetkon,
ontwaarde zij
kon, ontwaarde
zij op den grond
glanzende pad tusschen de
glanzende
de dennenaalden;
dennenaaiden; en
en de
de dikste
dikste tak
tak van
van den
den
een slang
slang omkronkeld
omkronkeld
doodblarigen
doodblarigen eik
eik tegenover
tegenover haar
haar was
was door een
wier kop doodstil
doodstll geheven stond in de
de stille
stille lucht.
lucht.
werd die
die lucht doorschoten
doorschoten van
van een
een wilde
wilde vlaag.
vlaag. De takken
Plots werd
takken
zwiepten en kreunden;
kreunden; hun
hunbewegen
bewegenen
enhun
hungeluid
geluidwaren
warenals
alsvan
vaneen
een
mensch,
door een
een fellen
fellen angst
angst aangevlogen,
aangevlogen, met
met een
een kreet
kreet
mensch, die plots door
van ontzetting ineen-siddert. Maar
Maar voor
voor het
het gedierte
gedierte rondom
rondomscheen
scheen
dit het signaal van iets
De rondkruipende
rond kruipendepadden
paddenbleven
bleven
iets heuchelijks.
heuchelijks. De
katten richtten
richttenzich
zichoverover~
op de plaats waar zij waren, de honden en katten
eind en staken de ooren 0Pi
De
op; het licht in
in hunne oogen gloeide aan. De
ratten schenen
schenen een
een soort
soortvan
vanreceptie-houding
receptie-houdingaan
aantetenemen
nemen;
; zeze
richtten hun
hun lange
lange staarten
staarten recht
recht naar
naarachteren;
achteren;alalmummelend
mummelendmet
met
eerbiedigen en verwachtingsvollen bek.
Toen, te midden
midden van
van het
het alal sterker
sterkertakkengekreun,
takkengekreun,tuimel-schoot
tuimel-schoot
uit de lucht
lucht een
een ontzettende
ontzettendeen
enpotsierlijke
potsierlijkebokkengestalte.
bokkengestalte.ScholasScholas-
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tica, de
de ver-uilde
ver-uildeScholastica,
Scholastica,keek
keektoe
toeininverbazing
verbazingen
en verr
verrukking,
en
k king, en
,--n,af:::tand
kring van
van het
hetrdierte
gedierte
ef,-rbi,~dig<>n
zag hoede
hoe de kring
opop
et-rbi.-:dig
lfrtandniteenwc.::k,
titerrwer,,
wijder en
en regelmatiger
regelmatiger wordend,
wordend,zóó
z66dat
dat de
d ontzaglijke
wijdel'
ontzaglijke bok
bok in
in het
het
hij het
het
midden zat. Toen
Toen die
die zich
zich wendde
wendde in
in hare
hare richting
richtingzag
zag zij,
zij, dat
dathij
gezicht had van een mensch.
mensch.
zoo angstwekkend en
en
Maar welk een mensch! Geen was haar
Maal'
haar ooit
ooit zoo
zoo aantrekkelijk
voorgekomenals
alsdeze.
deze.Zijn
Zijnlippen
lippenwaren
warenfijn,
fijn,en
engegeaantrekkelijk voorgekomen
plooid in een spotachtigen lach,
lach, waartegen
waartegen niets
niets bestand
bestandwas;
was;SchoSchoin verwarring,
verwarring,als
als zij
zij ernaar
ernaarkeek.
keek.
lastica voelde haar hart wild kloppen
kloppen in
Zijn fijn puntbaardje
puntbaardje glansde
glansde en
enwas
waswonderbaar
wonderbaarwelriekend
welriekend—
- een
een
vreemde vermenging
vermenging met
metden
densterken
sterkenstank
stankvan
vanzijn
zijnbokbokgeur, die in vreemde
kelijf, een
een zoete
zoeteen
en gemeene
gemeene lustigheid
lustigheidin
inhaar
haarlichaam
wakkermaakte;
maakte;
lichaam wakker
-want
wat
was
er,
datdie
die
een
lustigheid
die,
hij
opmerken
moest
een lustigheid die, hij opmerken moest want wat was er, dat
felle en hoffelij
hoffelijke
- en
en die
die zijn
zijnglimlach
glimlachververke oogen
oogen niet
niet opmerkten?
opmerkten? —
maagdelijk
bliktenScholastica's
Scholastica'suilenoogen
uilenoogen
sterkte. Schuchter
Schuchterenenmaagdelij
k blikten
was verrukking; de
de verrukking
verrukkmg en
en het
het verlanverlanneder, en in haar hart
hart was
zij had
had leeren
leeren kennen,
kennen, wanneer
wanneer in
in de
de duistere
duistere keuken
keukende
de
gen
gen dat zij
gloeiende oogen
oogen haar
haar hadden
hadden belonkt;
belonkt, maar
zij
gloeiende
maar feller
feller nu
nu en,
en, —
- naar
naarzij
onstuimig hoopte —
- der vervulling
vervulling thans
thans nabij.
nabij.
Maar de
de Bo
Bokk wendde
zijnspotoogen
spotoogenvan
vanhaar
haarsaf,
af, blikte gestreng
den
wendde zijn
gestreng den
kring rond, en wenkte met
richting
net een beweging van het hoofd in de richting
van een reusachtige pad.
G:etig, de
de logheid
logheid van
van haar
haar lichaam
lichaam zoo
zoo voel
veel mogelijk met luchtige
luchtige
voortvarendheid bemantelend,
voortvarendheid
bemante1end, als eel;
een stramme
stramme oude
oude coquette
coquettedie
die
elegant
de straten
stratenstapt,
stapt,zoo
zookwam
kwamdie
dieininden
denkring
kringgesprongespronelegant door de
Toengrijnslachte
grijnslachtede
de zoete
zoete en
engegegen. Op korten afstand
afstand bleef
bleef ze stil.
sta. Toen
weldige
duidelijk, met
met deri
den gehoefden
gehoefden
weidige Bok en wees,
wees, nonchalant maar duidelijk,
voo:poot
zijn achterlijf.
achterlijf.
voorpoot naar zijn
En terwijl doodstil
doodstil de
de andere
anderewezens
wezenswachtten,
wachtten,sprong
spronggretig
gretigde
depad
pad
in de richting van des Boks staart,
en met
met een
een wellustigen
wellustigen lik
lik van
van haar
haar
staart, en
zij hem
hem daaronder.
daaronder.
tong kuste
kuste zij
Toen kwamen
kwamen gillende
gillende kreten los uit het
het ander
ander gedierte;
gedierte; één
één ononuil
stuimig gieren werd
en Scholastica,
Scholastlca, de
de ud Schowerd het-van
hetvan enthouziasme,
enthouziasme, en
lastica,
een stem
stem die,
die, als
als van
van de
deanderen,
anderen,
lastica, gierde
gierde en kraste mee, met een
half een geluid van dieren,
dieren, half
halféen
éenvan
vanverwilderd
verwilderdgeile
geile wijven
-wijven was,
En
een stem vol jammer
jammer-weeke
-weeke en
en wcllustig-sentimenteele
wellustig-sentimenteele klanken. En
allen
zagen naar des
des Boks
Boks oogen,
oogen, nog
nog in
ineen
eenangstige
angstigeverwachting,
verwachting,
allen zagen
maar
als die, ten
ten teeken
teeken van
vantoestemming,
toestemming, loenzend
loenzend grijnsde,
grijnsde, daar
daar
maar als
ze verdrongen
verdrongenzich
zichop
opde
de rij
rij naar
naarhet
hetbebegilde wijder uit het
het gegier,
gegier, en
en ze
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geerd Duivels-achterwerk, en duwden elkander weg,
weg, en stuwden
stuwden de
de
voorgaanden begerig-jachtig
voorgaanden
begerig-jachtigvoort,
voort,om
omzelf
zelfte
te komen
komendáár,
dáár,waar
waarzezemet
met
kwijlenden bek al van te voren naar likten,
likten, waar
waar ze
ze haastig
haastig haar
haartong
tong
opdringen der
tegen sloegen, -—als
als het opdringen
der anderen
anderenhet
hetgedoogde,
gedoogde, méér
méér dan
dan
Ende
deBok
Bokzat
zatdaar
daargruwzaam,
gruwzaam,ironisch,
ironisch,en
en aantrekkelijk,
aantrekkelijk,en
en
éénmaal.
é nmaal. En
de bladerlooze takken
rondom sloegen
sloegen wilder
wilder in
in al
al maar
maar ontzettender
ontzettender
takken rondom
vlaging
welks gieren
der beheksten
beheksten
vlaging van
van den
den wind, welks
gieren met de stemmen der
werd beladen tot een wilde
wilde ontzetting.
ontzetting.
Ver doemde
illige
hetgg'l'illige
Ver
doemde het rieten
rieten dak
dak van
van een
eenboerenhoeve.
boerenhoeve. InInhet
schijnsel der maan was
uiverswas het
het één
éénoogenblik
oogenblikmaar
maarzichtbaar.
zichtbaar. Een uiversnest stond
stond er
erboven-op,
boven-op,enenvormde
vormdeeen
een
kruis.
Scholasticazag
zaghet,
het,
kruis.
Scholastica
en met een wilden
wilden schreeuw
schreeuw bezwijmde
bezwijmde zij.
zij.
Zij ontwaakte in de kilte van haar
waar de vuurgloed
vuurgloed
haar nacht-keuken,
nacht-keuken, waar
zijhaar
haarleger.
leger.
was uitgesinteld, en de
de lamp
lamp leeggebrand.
leeggebrand.Rillend
Rillendzocht
zochtzij
Van nu af werd haar
haar leven
leven met
met snelheid
snelheid in
ineen
eenrichting
richtingvan
vanwonwonstilderlijke
derlij ke onwezenlijkheid
onwezenlijkheid geleid.
geleid. In
In het licht van den dag was zij stiller en norscher
norscher dan
dan te
te voren.
voren. Het
Hetdagleven
dagleven was
was een
een zure
zurenoodzakenoodzakelijkheid,diemoest
moeilijke weg,
weg,
lij kheid, die moestworden
worden afgedaan
afgedaan als
als een heetlichte, moeilijke
zij
aan welks einde de zoete vernoeging wachtte:
wachtte: de
de avond,
avond, waarnaar
waarnaarzij
haakte, en dien zij
zij vreesde
vreesde in-éénen.
in-éénen. Want
Wantdeze
d~zevoldoening
voldoeningwas
was niet
niet
zonder een wreed-heerlijke
wreed-heerlijke pijn; een pijn
pijn als
als een
een vlam-in-haar,
vlam-in-haar, die
die
wegvrat al wat nog in haar
haar weerstond
weerstondom
omwilloos
willoosen
engeheel
geheelop
optetegaan
gaan
in het andere.
Telken avond greep
greep zij
zij naar
naar den
den vetpot,
vetpot,en
en likte
liktemet
metde
detong,
tong,voorvoorzichtig, om niet den
den voorraad
voorraad van
van de
de wonderzalf
wonderzalfte
te snel
snel te
te doen
doenminminzij er minder
minder van
van
deren. Maar dat
dat gebeurde
gebeurde ook
ook niet;
niet; want
want steeds
steeds had
had zij
zijconstaconstanoodig
noodig om
omde
debetoovering
betooveringtetevoltrekken;
voltrekken;ja,ja,ten
tenslotte
slotte- zij
eenenkele
enkele blik
teerde
vreugde--was
- waseen
teerde het inhelsche
inhelsche vreugde
zalf voldoende;
voldoende;
blik op de zalf
sterk dacht
oQgen van den
den wellusweUusals zij
dacht aan de loerende
zij daarbij maar sterk
loerende oogen
tigen Bok, scheen de macht
macht van
van die
die oogen
oogen van
van verre
verre reeds
reeds over
overhaar
haartete
komen en haar lijf
lijf omzinderend
omzinderendteteverstanken
verslankenen
entetevervinnigen
vervinnigentot
tot
den steel
steelgeregerehet de klauwvogel was
was geworden,
geworden, de
de klauwvogel die op den
En ze
ze schoot
schoot door
doorden
denschoorsteen,
schoorsteen,het
hetliedje
liedjezingend
zingend:
den kwam.
kwam. En
Denk ik
ik goed,
goed, dan
dan rijd
rijd ik
ik goed,
goed,
hoei ••••
dan
ik nergens
nergens tegen....
tegen •••• boei....
dan rijd ik
't heete
heete springen
sprIngen van
van mijn
mijn bloed
bloed
hoei!
doet
vliegen tegen...,
tegen •••• hoei!
doet me uu vliegen
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orgieën werden
werden al
al wilder.
wilder. De
De bok
bok kwam
kwam niet
niet meer
De nachtelijke orgieën
meer
alleen, maar met een gevolg
gevolg van wondere
wondere zwarte
zwarte wezentjes,
wezentjes, met
met grijngrim
de borst,
borst, en
en den buik,
buik, en van achtezende gezichten, gezichten ook op de
achteren, en op
op de
de ellebogen
ellebogen en
en knieën;
knieën; gezichten
gezichten die
die bij
bij elke
elke beweging
beweging
een grijns
grijns deden
dedengaan,
gaan,verspringend
verspringendvan
vanlichaamsdeel
lichaamsdeelop
oplichaamslichaamsden krijschenden
deel, en razend
razend aanvurend
aanvurend den
krijschenden stoet van
van kruipend
kruipend en
en
wapper-vliegend
dat wierp
wierp zich
zich tegen
tegen de
de duivelduivelwapper-vliegend nachtgedierte.
nachtgedierte. En
En dat
lijven, en zwierde met
met hen
henom
omen
enom,
om,inineen
eendans
danswaarvan
waarvande
de'branbranEntoch
tochwas
wasditditalles
allesmaar
maarvoorvoordende wellust niet
niet isistetebeschrijven.
beschrijven.En
het was
was als
als de bruidstijd van mensch
bereiding; het
mensch en
en hellekrachten;
helle krachten;de
de
bruidstijd die op
in den
den datum
datum vanouds
vanoudsden
denSatan
Satangewijd,
gewijd,in
den
op iI Mei, den
Dat wisten
wisten en
en voorvoelden
voorvoelden
Walpurgisnacht, voltooiing vinden moest. Dat
allen
nachtelijke festijnen;
festijnen; en de
de koorts
koorts van
van dit
ditvooruitzicht
vooruitzicht
allen op de nachtelijke
zoo veroverend
veroverend en
en doordringend,
doordringend, dat
dat ze,
z~ Scholastica ook bij
bij dag
dag
was zoo
steeds meer in beslag nam.
z;oozeer, dat
dat zij,
zij, om
om
nam. Zij
Zij vergat
vergat zich
zich soms zoozeer,
Oudewater uitgegaan,
uitgegaan, bleef
bleefstilstaan
stilstaanaan
aan
boodschappen in 't stedeke Oudewater
den waterkant,
waterkant, wanneer
wanneer zich
zich daar,
daar, aan
aan den
den modderigen
modderigen oever,
oever, een
een
inden
denban
bander
derbekoring,
bekoring,vergat
vergatzij
zij haar
haar boodboodrat
vertoonde. Dan, in
rat vertoonde.
schappen
pastoor, en
de huizen
huizen met
met
schappen voor
voor den pastoor,
en vergat
vergat het
het stadje,
stadje, en de
trapgeveltjes
vroolijkk siersel,
grijnslachte met
met fel-glinstefel-glinstetrapgeveltjes en
en vroolij
siersel, en
en ze grijnsiachte
langstaartig dier in
in de
de
rende
en wijd-gerekten
wijd-gerekten mond
mond naar
naar 't't langstaartig
rende oogen en
••.• Of een oude
oude kat
kat
modder,
bleef en
entot
totMA/4
háár opblikte
modder, dat
dat ook stil bleef
oplolikte....
die bij een
een boom
boom rotte
rotte vischresten
vischrestenverknauwde,
ver knauwde,trok
trokhaar
haarattentie,
attentie,en
en
En het
hetwas
was opmerkelijk
opmerkelijk-vele
inwonersin
in
wekte haar
haar tochtigheid
.... En
tochtigheid....
—vele inwoners
Oudewater
kt - hoeveel
hoeveelmeer
meer
Oudewater hadden
haddenhet
hetmet
met bevreemding
bevreemdingopgemer
opgemerkt
schame1e,
katten het
het stedeke
stedekebegonnen
begonnenteteomsluipen,
omsluipen, en
schamele, schunnige
schunnige katten
hoeveel
huizen
hoeveel meer ratten zich
zich driest
driest waagden
waagdenin
in zijn
zijn straten,
straten, en in de huizen
zelfs
•••En
En toen
toenen
enkelen
de vreemde
vreemde houding
houdingvan
vanScholastica
Scholasticategen
tegendeze
deze
zelfs...
kelen de
ofhet
hetgeruchc
gerucht
dieren hadden opgemerkt,
opgemerkt, toen kon
kon het
het niet
nietuitblijven,
uitblijven,of
ontstond,-vaagwas
wien het
het uitging
uitging wist
wist niemand,
niemand,
ontstond, —vaag was het eerst en van wien
maar
in 't't lest
lest —:
-:
maar het
het nam
nam toe,
toe, en allen fluisterden het in
dat
Scholastica,dedeoude
oude
dienstmaagd
pastoor
behekst
dat Scholastica,
dienstmaagd
vanvan
denden
pastoor
behekst
was,was,
en van
van den
den duivel
duivelbezeten,
bezeten.
Alleen de pastoor
pastoor zelf,
zelf, de
de goede
goede Aemilius,
Aemilius,vernam
vernam het
het gerucht niet.
niet.
Want het was
was niemand
niemand wel
wel mogelijk
mogelijk tot
tot dezen
dezen lieven,
lieven,heiligen
heiligenman
man
zijn huis, in de
de pastorie....
pastorie ••••
te gewagen van duivelsmacht
duivelsmacht in
in zijn

Van een razende uitzinnige vreugde was het feest in
in den
den vieravond
aantal duistere, gloei-oogige volgelingen van den
van Walpurgis. Het aantal
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Bok-koning
verdriedubbeld. Dadelijk
Dadelijk toen
tocn
Bok-koning was
was verdubbeld
verdubbeld en
en verdriedubbeld.
Scholastica-de-katuiI
kwam aanzwieren,
aanzwieren, en
entegelijk
tegelijk met
methaar
haarvan
vanalle
alle
Scholastica-de-katuil kwam
zijden door de lucht
lucht de
de gier-suizende
gier-suizendewarreling
warrelingvan
vanafzichtelijke
afzichtelijke fees.feestgenooten
neergewerveld,grepenhen
henmet
metwilde
wildetasting
tastingde
denikkers
nikkers
genooten kwam neergewerveld,grepen
in wilden
wilden
aan,
drongen op in
aan, drie,
drie, vier
vier om
om één
6én der
der wijfdierkens,
wijfdierkens, en
en drongen
dans. Een
Een feestelij
feestelijkk drietal speellieden
speellieden zat
zat op
op een
eenwilgeknot;
wilgeknot;zewaren
ze ware n
als verhevigde zwart-lokkige straat-violisten, en hun muziek was éen-alsverhigdzwt-oksravilen,humzkwaséen-al opwinding en
en bezwijmeling.
bezwijmeling. Krassend
Krassend gierde
gierde die
die door
door den
den wild
wild
mééstormenden nacht; hun
mééstormenden
hun instrumenten
instrumenten waren
waren het
het geraamte
geraamtevan
van
oog- en oorgaten.,
een paardekop,
paarde kop, bespannen
bespannenmet
metkattedarmen
kattedarmenover
overdedeoog-enoorgaten,
zij daarover
daarover hun
hun wilde,
wilde, chachaen met zwiepende wilgetwijgen
wilgetwijgen streken zij
otische tonen.
De Bok-koning
Bok-koning op
op zijn
zijn zodentroon
zodentroonzag
zagmet
metwreede
wreedesarcastische
sarcastische
vreugde op het feest neer. Toen
Toen hief
hief hij
hij de
de hand;
hand;de
destrij
strijkers
kers draaiden
de strijkstokken,
demuziek
muziekwerd
werdtot
toteen
eengillend
gillendmiauwen,
miauwen,en
ende
dedandanstrijkstokken, de
sende klompen
sende
klompen spieten
spleten vanéén,
vanéén, men
menwendde
wendde zich
zich om,
om, en
en danste
danste in
in
langzamer stuwing voort,
langzamer
voort, nu
nude
derAggen
ruggen tegen
tegen elkander
elkander dringend.
dringend.
Maar
middernachture naderde,
naderde, en
en daarmee
daarmee het
het opperste
opperste momoMaar de middernachture
zij die
die het
het feest
feest nooit
nooithadden
haddenmeegemaakt,
meegemaakt, voelden
voelden het
het
ment. Ook zij
bijzondere
tot een
een feestmaal
feestmaal werden
werden haastig
haastig
bijzondere komen. Toebereidselen tot
wi't disch-kleed
disch-kleed van
van nevelwaden,
nevelwaden, met
metgiftiggiftigvoltrokken: een spokig
spokig wit
bekorend gebloemt-_,
gebloemte, nachtschade en bitterzoet,
bitterzoet, versierd,
versierd,lag
lagaan
aan den
den
van dit
ditopperst
opperst
voet van
vanden
denkoningstroon.
koningstroon. En als was
was de ~w.ntrekking
aantrekking van
moment voor
voor hen
hen de
deeenige,
eenige,machtig
machtiggenoeg
genoegom
omhen
hennader
nadertetelokken,
lokken,
daar naderden door
lucht van
van alle
alle zijden
zijden nieuwe
nieuwe nachtnachtdoor de zwalpende lucht
geesten op bezems, op harken, op
op poken,
poken, op
oplepels,
lepels,op
opstroohalmen
stroohalmen
En fierder,
fierder, wreeder
wreederen
enstrenger
strengerschoof
schoof
de nietigste, bij
bij duizendtallen.
daizendtallen. En
uit het
het wondere
wondere nachtbosch
nachtboschrondom
rondomeen
eenstoet
stoetvan
vanhoogere
hoogel'egruwelgruwelwezens,
monsterVOl'men welke
welke niet
niet met
met aardsche
aardschewoorwoorwezens, verwrongen monstervormen
den te
te beschrijven
beschrijven zijn,
zijn, wanstaltig
wanstaltig alle,
alle, dikbuikig
dikbuikig en
en bijna
bijna zonder
zonder
hoofd, maar alle grijnzende,
angstige zwarte katten
katten en
en
grijnzende, en rijdend op angstige
bokken, die een
een schamele
schamele straf-parodie
straf-parodie schenen
schenen op
op den
dengeweldigen
geweldigen
v:reeze toen zij nader
nader tot
tot hem
hemwerden
werden
koning-bok,
koning-bok, en
en sidderden
sidderden van vreeze
gedreven.
En
Na een hoogen forschen
tjingel kreet werd
werd plots
plots de
de muziek
muziek stil.
stil.En
lorschen tjingelkreet
de storm door de boomen werd stil.
stil. Het
Het opperste
opperstemoment
momentwas
was gekogekomen. Allen stonden in
in een
een wijden
wijden kring,
kring, en
enzagen
zagentoe,
toe,kwijlend
kwijlendvan
van
aandoening. Allen
Allen wisten - wonderbaar
wonderbaar wisten
wisten ook de novieten dit
: men
de gerechten op
op paddestoelen,
paddestoelen,op
opvarenvaren—:
men zou
zou ter
ter tafel gaan -—de

UIT
UIT "PRAATJES
"PRAATJES IN EEN
EEN LAAIENDE LENTE"
LENTE"

yÇ

bladen, allerlei
allerlei wondere
wondere rups-en-wurm-spijzen
rups-en-wurm-spijzen wachtten,
wachtten, brood
brood
bladen,
echter waren
waren nergens
nergens te zien —;
- ; men zou ter
ter tafel
tafel gaan,
gaan, maar
maar
en zout echter
het eerst
eerst van
van alien
allen moest
moest de
de Bok-koning
Bok-koning plaats
plaats nemen;
nemen; en
en v66r
vóór hij
hij
een dame
dame verkiezen.
verkiezen. En die
die damt
damtmoest
moest
nam, moest
moest hij
hij zz.ich
i ch een
plaats nam,
hem binden
bindenten
teneeuwigen
eeuwigendage,
dage,met
meteen
eenafschuwelij
afschuwelijken
eed,
zich aan hem
ken eed,
zwoer
afzwoer
dat was
was niet
niet noodig,
noodig, maar
maar die af
een eed die niet trouw
trouw beloofde, dat
den eeuwigen almachtigen God, en afzwoer het zaad van den kr uisboom,denuwigalmchtGod,enfzwrhtavdenkuisbom,
waarvan
denden
boom,
die die
waarvan lijden
lijdenen
envrede-met-het-lijden
vrede-met-het-lijdendedevrucht
vruchtis, is,
boom,
zijn
de de
wereld
en met
zijnzijn
kruin
zijn armen
armenvan
vanerbarmen
erbarmenbreidt
breidtover
over
wereld
en met
kruin
verheffingvan
vanhetheteeuwige
eeuwigeleven.
leven.
wijst naar
naardedeverheffing
wijst
begeerte dreef
dreefop
op in
inalle
alle wijflijven;
wijflijven; maar
maarangst
angsten
eneen
eengrijnsgrijnsWilde begeerte
zoete schaamachtigheid voor den koloogigen
koloogigen bruidegom drong
drong die
die tot
tot
stilstand
stilstand.•
blikte rond.
rond.
. De
De Bok-koning daalde van zijn troon. De Bok-koning blikte
Spot-spelend ging
Spot-spelend
gingzijn
zijn blik
blikover
overalien,
allen, den
dencirkel
cirkellangs,
langs,en
enweer
weerterug.
terug.
ten derden
derden male
male ging
ging de
de blik.
blik. En
Enalien
allen
Allen hielden den adem in. En ten
gluurden, en ook
weg
ook Scholastica
Scholastica gluurde, heimelij k en angstoogig den weg
0 .... de blik,
blik, de
de ontzettende
ontzettende en
en bezwijmebezwijmevan dien blik langs. En —
- o....
lende vuurblik
vuurblik bleef
bleef stil
stil een
een oogenblik
oogenblik op
op háár....
háár ....
de Satan. "Kom
,Kom nader;
Gebiedend wenkte de
nader;doe
doe den
den eed—."
eed-:' „Kom
"Kom
nader
...... En
En Scholastica
Scholastica wilde
wilde nader komen....
komen .... Zij
Zij rukte
rukte met
metde
de
nader...."
de
veerige
pooten....
Zij
kon
niet....
Harder
vlerk-armen; zij
zij trok
trok met
veerige
pooten
....
niet
....
Harder
net
rukte zij,
zij, in
in een
een ontzettende
ontzettende inspanning.
inspanning. Om
Om haar
haar heen
heen werd
werd een
een
murmeling
.... Weer
Weer rukte
rukte zij,
zij,en
ende
devuurblik
vuurblikvan
vanden.
den
rnurrneling van
van ontzetting
ontzetting....
deinsBok schoot
schoot vonken. Maar meteen werd die vuurblik doffer en deinsheel de
de spokige
spokige kring
kringdeinsde...
deinsde ...Alleen
Alleende
deoogen
oogennog,
nog,als
alseen
een
de. En heel
er ... Maar
Maar daardaarglimmende
nevel.. waren er...
glimmende kring van lichten door den nevel,
En
boven zweefde een
een koeler
koeler en
enrustiger
rustigerschijn
schijn.115
als van den dageraad.
dageraad.En
't gemurmel
van afschuwelij
afschuwdijke
ook zonk
zonk weg,
weg, en
ende
deoogglim.oog glimgemurmel van
ke lastering
lastering ook
mingen
.... Alleen
klaarheid bleef
bleef en werd
werd stiller
stiller
mingen zonken
zonken weg
weg....
Alleen de
de klaarheid
en sterker,
sterker, en
en alles
alles verreinend....
verreinend ....
lagop
opden
densteenen
steenen
Bevreemd
Scholastica de oogen
oogen op.
op. Zij
Zijlag
Bevreemd sloeg
sloeg Scholastica
vloer van haar kille keuken en over haar heen
heen gebogen
gebogen stond pastoor
pastoor
blik was
was de
de
Aemilius,
bezorgde glans
glans van
van zijn
zijn blik
Aemilius, de
de heilige
heilige man. En de bezorgde
dageraad over haar.
haar.
"Den
God zij
zij dank,"
dank,"waren
warende
deeerste
eerstewoorden
wt;>ordendie
diezij
zij
„Den almachtigen God
vernam. „O
,,0 Scholastica,
Scholastica, gij
gij arme,
arme, verdoolde
verdoolde ziel!"
ziel!"
En wel mocht hij
hij zoo
zoo spreken,
spreken,want
wantde
deblik
blikdien
dienScholastica
Scholasticazijn
zijn

66o
660

UIT „PRAATJES
"PRAATJÊS IN EEN
BEN LAAIENDE
LAAIENDE LENTE"
LENTE"

zorgvolle aandacht tegenzond, was zoo hulpeloos,
hulpeloos, zoo
zoo ontredderd,
ontredderd, dat
dat
groot wijd
wijd mededoogen
mededoogenover
overzijn
zijnteedere
teedere
hij alle verwijt vergat, en een groot
Hetwas
wasdan
danwáár,
wáár,het
hetwas
waswel
welwaarachtiglij
waarachtiglijkkwaar,
waar,
ziel voelde
voelde komen.
komen.Het
wat hem dien avond
avond een
eendeputatie
deputatievan
vanparochianen
parochianenstamelend
stamelendmaar
maar
De ontzettende
ontzettendeverdenking
verdenkingwas
wasgegrond!
gegrond!
fel was komen
komen aanzeggen!
aanzeggen! De
beGeen oogenblik had hij
hij het geloofd; met sussende woorden en de belofte van onderzoek
onderzoek had
had hij
hij de
de bezoekers
bezoekersdoen
doenheengaan.
heengaan.En
Entoen
toenhad
had
al niet de
de bel
bel der
der bezoebezoehij
ook al
hij gebeld. Maar de oude dienstbare, die ook
kers
goede pastoor
pastoor zelf
zelf de
debuitendeur
buitendeurvoor
voor
kers had
had gehoord,
gehoord, zoodat de goede
nu niet,
niet, en
en ten
ten slotte
slottewas
washij
hij
hen had moeten openen, verscheen ook nu
naar
meenende haar
haar in slaap te zullen vinden.
vinden.
naar de
de holle
holle keuken gedaald, meenende
Maar hij
hij vond
vond het oud verschrompeld
als levenloos op den
Maar
verschrompeld lichaam
lichaam als
den
vloer, en zachtjes had hij het aangestooten,
aangestooten, en
en toen
toen had
had hij
hij het
hetkruiskruisinge.!
teeken
gemaakt;en
en in
in een
een zorgelijk
zorgelijk prevelend
prevelendgebed
gebedde
dehulp
hulpGods
GodsInge=
teeken gemaakt;
roepen. En geen oogenblik
oogenblik had
had hij
hij daarbij
daarbij den blik, den blik
blik die
die niet
niet
dan
ontzield gelaat
gelaat
dan zachte
zachte erbarming
erbarming was,
was, van
van haar
haar afzichtelijk
afzichtelijk en
en ontzield
afgewend. Toen was
afgewend.
was het
het lichaam,
lichaam, als
alsvan
vaneen
eentochtaanvleuging
tochtaanvleuging die
uit de
de duistere
duistere schouw
schouw te komen
komen scheen
doorhuiverd, en
en
die uit
scheen-doorhuiverd,
toen in-éénen
in-éénen had
had Scholastica
Scholastica de
de ontredderde
ontredderde oogen
oogenopgeslagen.
opgeslagen.Aan
Aan
zijn blik en aan
aan zijn
zijn woorden
woorden begreep
begreep zij
zij dat
dat hij
hij wist,
wist, en
enhaar
haarziel
ziel
zij tot-nog-toe nooit
nooit had
had gekend.
gekend.
kromp
schaamte die
kromp van
van een schaamte
die zij
"Gamee
zei de
de pastoor.
pastoor."
Wij moeten
moeten
„Ga mee naar mijn kamer,
kamer, Scholastica,"
Scholastica," zei
,,Wij
zij nog niet in staat
staat was tot lcopen,
loopen,
spreken."
Maar toen hij
hij zag, dat zij
spreken." Maar
mogelijk. Ik
Ik wacht
wacht uu binnen
binnen
zei hij: "Ik
„Ik ga vooruit. Kom zoo spoedig mogelijk.
zij met
met u,
u, arm
arm schepsel!
schepsel! Vertrouw
Vertrouw op Hem.
Hem. Hij
Hij
een half uur. God zij
heeft mij te juister
juister tijd gezonden. Hij
Hij wil
wil je
je redden,
redden, Scholastica,
Scholastica,Hij
Hij
wil je redden."
redden."
En na nogmaals het kruisteeken
kruisteeken over
over haar
haar te hebben gemaakt,
gemaakt, steeg
steeg
hij
het steenen
steenenwenteltrapje
wenteltrapje op
open
enging
gingnaar
naarzijn
zijnstudeerkamer.
studeer kamer.
hij het
Er moest
moest
Ontsteld als hij
hij was,
was, gunde
gundehij
hij zich
zichgeen
geentijd
tijdtot
totmijmeren.
mijmeren.Er
Er moest
moest een
eenziel
zielworden
wordengered;
gered;enen"'opdatdie
gehandeld
worden. Er
gehandeld worden.
= , opdat die
ziel tijd
hebben om
inkeer te
komen, ook
ook het
hetlichaam.
lichaam.
tijd zou
zou hebben
om tot
tot inkeer
te komen,
Ja
vóorzijn
zijnraam
raamstaande
staande
Ja daarginder
daarginderopopdedemarkt,
markt,daar
daarstond
stond- voor
in·
de duistere
duisterekamer
kamerzag
zaghijhijden
den
puntgevel
wit
aangestrekenvan
van
in de
puntgevel
wit
aangestreken
Heksenwaag.En
Enhet
hetvolk,
volk,felfelvervolger
vervolgervan
van 's's
maneglans
maneglans--dedeHeksenwaag.
Konhij
hijhaar
haarde
deweeg-proef
weeg-proefsparen;
sparen;
naasten
was opgehitst....
opgehitst ••••Kon
naasten zonde, was
de weegproef die haar
haar noodlottig zou
zou zijn?
zijn? En....
En ••••mocht
móchthij
hijhet
hetdoen?
doen?
Pastoor Aemilius
boeAernilius ontstak een groote vetkaars,
vetkaars, en
en zocht
zochtin
in zijn boe-

UIT „PRAATJES
"P:RAATJES IN EEN
EEN LAAmNDE
LAAIENDE LENTE"

661

kenkast. Hem, den pastoor
pastoor van Oudewater,
Oudewater, de stad van
van de
devermaarde
vermaarde
heksenwaag,
een afschrift
afschrift gezonden
gezonden
heksenwaag, was
was door
door den bisschop indertijd
indertijd een
van de bul
bul van
van Innocentius VIII,
vande
VIII, over
over de
de hekserij,
hekserij, de
debul
bulvan
van1484.
I484.
Daarvoelde
bij het
het
Daar voelde hij
hij het
het perkament
perkam. entininz;ijn
zijnhanden.
handen. Hij
Hij bracht het bij
licht van de kaars, en las het stuk ,.Summis
desiderantes affectibus..."
affectibus ... "
„Summis desiderantes
duidelijk was
was de
de wil
wil des
des opperpriesters
opperpriesters uitgedrukt;
uitgedrukt; die
die
Scherp
Scherp en duidelijk
verdacht
werden creaturen
creaturenSatans
Satansteteziin,
zijn,moesten
moestenscherpelijk
scherpelij kworden
worden
verdacht werden
Ende
de
geëxamineerd
voorschriften van
kerkelijk recht.
recht. En
geëxamineerd naar
naar de
de voorschriften
van het kerkelijk
inquiz;itoren
speciaal voor het onderzoek
onderzoek naar
naardeze
deze zonde
zonde aangesteld,
aangesteld,
inquizitoren speciaal
Henricus Institor
.Henricus
Institor en
enJacobus
JacobusSprenger,
Sprenger,hadden
haddenbelangrijke
belangrijkeboeken
boeken
geschreven,
merkteekenen Satans
Satans waren
waren vermeld:
vermeld: het
het
geschreven, waarin
waarin de
de merkteekenen
den onderrug,
onderrug, of
ofhet
hetmindere
minderegewicht.
gewicht.En
Ende
de overoverbokspootmer
bokspootmerkk op den
oude volks-rechtspleging kende
kende nog
nog fellere
fellere middelen
middelen tot
totexaminatie;
examinatie;
vuurs,wanneer
het oordeel des vuurs,
wanneer de beschuldigde
beschuldigdenegen
negenschreden
schredenver
verden
den
boutmoest
moest
eerst met
met wijwater
wijwater besprenkelden,
besprenkelden, dan
dan gloeiend
gloeiend verhitten
verhitten bout
van het
het lied
lied der jongelingen in den gloeienden
gloeienden
dragen, onder 't gezang van
oven; en den
den ketelvang,
ketelvang, waarbij
waarbij de
de beschuldigde
beschuldigde verplicht
verpiicht werd
werd de
de
in een
een ketei
ketei ziedend
ziedend water;
water; en
en de
de proef
proefvan
van drijvendrijvcnarmen te steken in
of-verdrinken
.... Moest
Moest hij
hij niet, naar
naar 's pausen wil, de arme Scholasof-verdrinken....
waagm~esteren ter
ter weging
weging en
en aan
aande
de
tica overleveren althans aan de
de waagrneesteren
examinatic des
des lichaams?....
lichaams? •••. En
En niet
niet alleen
alleen de
de geesgeesvroedvrouw
vroedvrouw ter examinatie
telijke
het ....
telij keoppervorst,
oppervorst, ook de
de graaf
graaf van
van Holland,
Holland, keizer Karel wilde het....
Terwijl hij
hij dit
ditnog
nogoverdacht,
overdacht, kwam
kwamScholastica
binnen,wankelend
wankelend
Scholatica binnen,
en gebroken.
gebroken.
En toen hij haar
haar aanzag,
aanzag, o0 heil en genade,
genade, toen
toen gaf
gaf God
God hem
hemzekerzekerheid.
held.
En hij rees op, en stond
stond voor
vóor haar,
haar, vlak
vlak vá6r
vóór de
de verkrompen
verkrompenheks,
heks,
uit wie
wie de
de stroeve
stroeve weerstand
weerstand geweken
geweken was,
was, sinds
sinds de
dedageraad
dageraadover
over
dedageraad
dageraadvan
vanpastoor
pastoorAemilius'
Aemilim'
haar was gekomen te middernacht,
middernacht,de
....
kruisteeken
kruisteeken èn
en mededoogendheid
mededoogendhea...
En hij zeide:
"Ik
vraag uu niets,
niets,Scholastica.
Scholastlca.Alleen
Alleendit
ditééne
éénevraag
vraagikiku:u:Zweert
Zweertgege
„Ik vraag
mij bij dit
dit beeld
beeld van
vanden
denGekruiste
GekruisteenC!1hijbijden
denHeiland
HCllandzelf,
zelf,denalomden alornge verzaakt
verzaakt aan
aan den
denBooze?"
Booze?tt
tegenwoordige, dat ge
„Ik verzaak,"
"Ik
verzaak,"prevelde
preveldemoeilijk
moeilijk Scholastica.
Scholastica.
e.
poenetentie ieder
"Ver
klaart ge
ge uu bereid
bereid op
op uu te
te nemen
nemen iedere poenetentie
iedere.
„Verklaart
ook de zwaarste, Scholastica, die ik na gebed en
e!1 bepeinzing
bepeinz;ingvoor
vooruuzal
zal
om uwer
uwer ziel
ziel wille,
wille, ik
ik zeg
zeg u:
u: ze
ze zal
zal ontzaglijk
ontzaglijk
moeten vaststellen? En om
zijn."
zijn."
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Alles —alles"mompelde de
,A1les-alles"mompelde
de schamele
schamele oude,
oude, „alles,
"alles,bij
bijden
denlevenlevenden Christus,
á11es ••.• Ik
Ik wil
wil de
de straten
stratenwieden
wieden
Christus, bij
bij mijn
mijndénigen
éénigenHeer,
Heer,dries.—
wil kruipen
kruipen op
op mijn
mijn knieën
knieën van hier naar het
het beeld
beeld
dag en nacht, ik wil
ál1es,alles...."
alles ...:'
van Sint
Sint Michaël
MichaelteteWoerden.
Woerden.IkIkwil
wil- alles,
Diep in de oogen keek
keek haar pastoor
pastoor Aemilius.
Aemilius. En
En hij
hij zeide:
zeide: „Dit
"Ditisis
bonae voluntatis.
voluntatis. Absoivo
Absolvo te, Scholastica."
Scholastica."
waarachtig. Dit is bonae
zij ineen. Weder
Weder zonk
zonk zij
z;ij op
op den
den grond.
grond.Maar
Maarnu
nuwas
was er,
er,
zonk zij
Toen zonk
om haren ouden,
ouden, tandeloozen
tandeloozenmond
mondvrede.
vrede.En
En de
de pastoor meldde den
den
hij na
na eigen examinatie verzekerd
verzekerd was
was in
in
parochianen, dat
dathi;
ontrusten parochianen,
~z;ijn oude
oude dienstbode
dienstbode niet
niet was
was in
in Satans
Satans
zijn hart en
en gemoed,
gemoed, dat
dat zijn
zijn
katten verdwenen
verdwenen uit
uitOudewater.
Oudewater.Scholastica
Scholastica
macht. En de schunnige katten
boete en
en versterving.
versterving. Toen
Toenoverleed
overleedzij."
zij.tt
sleet drie jaren van boete
is het
het verhaal
verhaal van
vande
dekroniek,
kroniek,zei
zeimijn
mijnHoliandsche
Hol1andsche vriend.
vriend.
Dit is
Maar in later, i8de
r8deeeuwsch
eeuwschhandschrift
handschriftisisereronder
ondergevoegd:
gevoegd:
„Deze Aemilius
"Deze
Aemilius is later
later tot
tot den
den hervormden
hervormdengodsdienst
godsdienstbekeerd.
bekeerd.
Oudewater."
En werd de eerste predikant van Oudewater."

strano,")1) merkte,
"E
merkte, in
in de
destilte,
stilte, miss
missTorman,
Torman, met
methaar
haar
„E strano'"
geweldigste
op.
geweldigste accent op.
I) Dat is vreemd.

J.J. L.
L, WALCH

DE LIEVE
LIEVE WERELD.
WERELD.
De „Republic
nRepubliek"
Oelegem.
k" Oexgern.
Vlaand<?rcn niet
niet mocht
mocht komen,
komen, heb
heb
Tijdens den oorlog, toen ik in Vlaanderen
ik meer
meer dan eens,
eens, met
met verlangen
verlangen en
en weemoed,
weemoed, aan
aan de
de „republiek"
"republiek"
Oelegem
gedacht ....
Oelegern gedacht....
Hoe
de bevolking
bevolking zich
zich daar
daar onder
onderde
debezetting
bezettinggehouden
gehouden
Hoe zou de
hebben? Was het zeer eigenaardig karakter
karaktervan
vanstreek
streeken
enrnenschen
menschenerer
zooa15 het er eertijds
eertijds bestond,
bestond, of
of had het zich
zich daar
bewaard gebleven zooals
ook al
al diep
diepgewijzigd
gewijzigden
envervormd,
vervormd,zooals
zooalsalles
alles in
inhet
he~land
landzich
zichdiep
diep
Of waren de Duitschers
Duitscherswellicht
wellichtzooverre
z;ooverre
gewijzigd en vervormd
vervormd had? Of
de "republiek"
„republiek"
doorgedrongen? Wie
niet doorgedrongen?
Wie weet...
weet ••.•, misschien hadden ze de
met
ontdekt, of
ofhaar
haar als
als van
van te
te weinig
Weinigbelang
belangbeschouwd,
beschouwd,om
omerer
niet eens ontdekt,
eenige aandacht
aan te
te wijden?
wijden?
aandacht aan
Oe1egem lag
lag diep
diep en
en van
van alles
alles afgezonderd
afgezonderd in het
het
De „republiek"
"republiek"Oelegem
0,die
die eindelooze,
eindelooze, zandige
zandige lanen
lanen en
en dreven
dreven daardaarhart van Vlaanderen.
Vlaanderen •. 0,
heen, die wijde uitgestrektheid,
dieweergalooze
weergaloozestilte
stilteen
eneenzaamheid
eenzaamheid! I
uitgestrektheid, die
Men sloeg rechts. van
kwam voorbij
voorbij een
een groote
groote
van den
den steenweg in, men kwam
hoeve waarvan de roodedaken
op een
een hoogte
hoogte als
als wachters
wachters op
op den
denuituitroode daken op
en daarachter
délarachterlag
lagde
devlakte,
vlakte,de
dewijdte
wijdtevan
vanbosschen
bosschenen
en
kijk stonden; en
velden, zonder een huis,
huis, zonder
zonder een
een schuur,
schuur,zonder
zonderschijnbare
schijnbarebewebeweer uit
uit en
ende
de stem
stemvan
vaneen
eenwiele\vieleging v~n
van leven. De geluiden stierven er
el' de
de gansche
gansche ruimte;
ruimte;en
en
waal
boomen vulde
vulde er
waal in
in de
de hooge
hooge kruinen der boomen
het melankoliek
melankoliek en droomerig
droomerig gezang
gezang der groenvinkjes,
groenvinkjes, dat
dat steeds
steeds
van verre,
verre, van
van heel,
heel,11661
héél verre
komen, verbreidde
verbreidde er de
verre schijnt
schijnt te komen,
stilte, die prangde
prangde van
van verlatenheid.
verlatenheid.
.••• hoelang....?
hoelang ••.•? wel anderhalf uur!....
uur! •••• onder
onder de
de boobooZoo
Zoo ging men,
men,....
men, door de eindelooze zanddreven.
zanddreven. Goudgeel
Goudgeelbloeide
blodde er
erde
de brem
breminin
de lente langs den zoom der
bloeide
der bosschen en der
der wegen; paarsroze bloeide
er de heide
heide in
in den
den herfst.
herfst. Men
Menzag
zagerermooie
mooievlinders
vlindersfladderen,
fladderen, die
die
men elders niet ontmoette;
ontmoette;soms
soms kroop
kroopeen
eengroote
grootekever
kevervlug
vlug over
over den
den
d~ zon,
zon, als
als een
een juweel.
juweel.
zandweg,
in d?,
zandweg, goudgroen schubbe-glinsterend in
Men kreeg
kreeg er
er het
het gevoel
gevoel alsof men wandelde in een onbekende,
onbekende,onbeonbe~
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woonde wereld, waar een verrassing wachtte. En
En die
die verrassing
verrassing openopenbaarde zich dan ook
ook heel
heel onverwacht
onverwacht en
en plotseling:
plotseling: men ontwaarde
ontwaarde
eensklaps roode daken in die
die wijde
wijde eenzaamheid;
eenzaamheid; men
men zag
zag boerderijboerderijtjes met boomgaarden;
boomgaarden; lichtgekleurde
lichtgekleurde roze,
roze, witte
witteen
engele
gelehuisjes
huisjesmet
met
groene luikjes en ouderwetsche
ouderwetsche bloemen
bloemen langs
langs de
degeveltjes;
geveltjes;men
menzag
zag
de grijze spits van een kapelletje
kapelletje .... !
Dat was Oelegem; de "republiek"
Odegem! Huisjes
Huisjes en
en boerderijen
boerderijen
„republiek" Oelegem!
nn den blonden,
blonden, kronkeligen
kronkeligen zandweg
zandweg onder
onder
stonden rechts en links van
de boomen. Er waren
waren een
een paar
paar kleine
kleine winkeltjes;
winkeltjes; er
erwaren
warentwee
twee herherbergjes: de
de "Speurgaal"
„Speurgaal" en
bergjes:
en de
de „Graeve
"Graeve van
van Halfvasten";
Halfvasten";en
enererwas
was
het kapelletje
kapelletje van Veronica's-Kruis,
Veronica's-Kruis,gansch
ganscheenzaam
eenzaam aan
aan het
het uiteinde
uiteinde
van
gehucht -tragisch-eenzaam
tragisch-eenzaamtegen
tegenzijn
zijnachtergrond
achtergrond van
van
van het gehucht
zwarte,
den vvind
wind ruischende
ruischende sparren, met
met het
het betralied
betralied luikje,
luikje,
zwarte, in den
waarachter, op een klein altaar, het
het Lieve-Vrouwe
Lieve-Vrouwe beeldje
beeldje stond
stond tustusschen twee tuilen van gemaakte bloemen. Daarachter,
Daarachter,onder
onderde
desparsparren-zelf, verhief
verhief zich
zich het Kruis:
ren-zelf,
Kruis: sinister-groot
sinister-groot en
en donker,
donker, met
methet
het
gedoornenkroonde hoofd en de wreed-bloedende
wreed-bloedende wonden;
wonden; en
en VeroVeronica schreiend geknield aan den
den voet,
voet, als
als het
het beeld
beeld der
deruiterste
uiterstesmart
smart
en wanhoop.
Op het gebied
gebied der
der „republiek"
"republiek"Oelegem
Oe1egemwoonden
woondenen
enverkeerden
verkeerden
wi,e er
er verder
verder kwam
kwamwerd
werd
alleen
Oelegem-zelf; en wie
alleen de bewoners van Oelegem-zelf;
met achterdocht en
en met
metwantrouwen
wantrouwennagekeken.
nagekeken.Nieuwsgierigheid
Nieuwsgierigheid
was
oogen van de
de naturellen
naturellen geen
geen voldoende
voldoende reden om
om er
er tete
was in de oogen
m ,. er
komen. Men
Men kwa
kwam
moest bekend
bekendworden..
worden.
er met
met een doel en dat doel moest
verloren gehucht
gehuchtvan
vaneen
eengroogrooOelegem
Oelegem was
was een verafgezonderd en verloren
m<,arde
debewoners
bewonersvan
vanOelegem
Oelegemkoesterden
koesterdeneen
eenwrokwroktere gemeente, nvar
zijhadden
haddenonder
onderzichzelven
zichzelven
kige
groote dorp;
dorp;en
enzij
kige hostiliteit tegen dat groote
een soort van plaatselijk bestuur opgericht,
opgericht, met
met een
een raad
raad van
vanenkele
enkele
notabelen en een
ecn door henzelf
henzelf gekozen burgemeester:
burgemeester:een
eenoude,
oude,slimslimme
jenever dronk
wijzaard en het licht
licht der
der
me boer, die veel jenever
dronk en als de wijzaard
Dat gaf
gaf natuurlijk
natuurlijkconflicten
conflictenmet
metdedewettelijke
wettelijkeautoriteit
autoriteit;
streek gold. Dat
;
doch daaraan
niet in
in het
het
daaraan stoorden
stoorden zich
zich de
de bewoners
bewoners der
der "republiek"
„republiek" niet
solidair; en
en wanneer
wanneer veldwachters,
veldwachters,koddebeiefs
koddebeiers
minst:
minst: zij waren allen solidair;
of gendarmen
gendarmen zich bij toeval
toeval op het gehucht
gehucht vertoonden
vertoonden om
om een
een of
of
ander onderzoek te doen
doen of
of een misdrijf
misdrijf op te sporen, kon
kon men
men gerust
gerust
zake zouden
zouden terugterugen bij voorbaat voorspellen,
voorspellen, dat zij onverrichter zake
keeren. Niemand
Niemand had
had iets
iets gezien,
gezien, iets
iets gehoord,
gehoord, of
ofaan
aan iets
iets kwaads
kwaads gegegehuchtop
opzulke
zulkedagen
dagenleeg
leeg
dacht. Meestal
Meestal waren
waren al
al de huizen
huizen van
van 't'tgehucht
en als het ware
ware uitgestorven.
uitgestorven. De
Dedeuren
deurenwaren
warendichtgegrendeld,
dichtgegrendeld,de
de
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mcnschen onzichtbaar.
kA,A.-,:rs?
menschen
onzichtbaar~ Waar
Waarzaten
zatenze?
ze?InInht,n
hti.ll
kelders? In de
de bosbosNAr2S
r
om
he
tc
zc.ggel-1
ErL
ook
d
kindere
schen?
Geen
mensch
was
~r
het
te
4eggen.
En
ook
de
kinderen
n
s -.hen? Geen
konden geen opheldering geven; zij keken de koddebeiers en gendar-kondegphlrivn;zjkedobirsngeamen met hun
hun onschuldige
onschuldigeoogen
oogen aan
aan en
en antwoorden
antwoordendat
datze
ze 't niet wisouders zaten.
zaten.
ten waar hun ouders
Het waren bezembinders, konijnenfokkers,
konijnenfokkers, houthakkers;
houthakkers;en
enstroostroopers waren ze allemaal. Overdag
Overdag gingen
gingen ze brem
brem afsnijden
afsnijdenen
en 's nachts
iichtbak uit
uit op
op 't wild. In de diepte van de
trokken ze met
met geweer
geweer en lichtbak
bosschen
mooie vijver,
het heette,
heette,
bosschen lag
lag een
een groote,
groote, mooie
vijver, die
die eertijds, naar het
krioelde van
van visch.
visch. Jaren
jaren was 't't geleden
geleden dat
dat er
er nog
nog een
een snoek
snoek of
ofeen
een
krioelde
allang
2;00
aal van eenige beteekenis
uitgehaald. Zij
Zij hadden
hadden hem
hemal
beteekenis werd uitgehaald.
lang zoo
goed als leeggevischt. Stelen deden zij echter
niet.
Daarvoor
waren
echter niet. Daarvoor warenze
ze
onderling
solidair. Wie wilde
wilde stelen zou wel
wel bij
bij zijn
zijn buurman
buurman
onderling te
te solidair.
moeten gaan; en dan
moeten
dan was
was het
heteenigszins
eenigszins of
ofhij
hijzichzelf
zichzelfbestal.
bestal.Dan
Dan
geworden in
in de "republiek".
„republiek".
ware zijn leven onmogelijk geworden
Zoo heerschte
heerschte dan ook doorgaans
Zoo
doorgaans rust
rust en
en vrede
vrede op
opOelegem.
Oelegem.En
En
's Zondags was er vroolijkheid; de jongelui
jongelui en
en de
de meisjes
meisjes dansten
dansten er
er
bij het gekerm van een harmonica in de „Speurgaal"
"Speurgaal" en
en de
de „Graeve
"Graeve
van Halfvasten", en „burgemeester"
"burgemeester" en
en notabelen
notabelen zaten
zaten er
er 's'szomers
zomers
in hunne
hunne hemdsmouwen
hemdsmouwen gemoedelijk
gemoedelijk naar te
te kij
kijken,
het gegeken, onder het
en „dreu"dreuzellig
zellig rooken
rooken van
van pijpen
pijpen en
en het
het drinken van veel
veel "pinten"
„pinten" en
pels".
pels". En
En wat
wat er
er verder
verder gebeurde
gebeurdeging
gingniemand
niemandaan,
aan,dat
datheele
heeleboeltje
boeltje
elkaar; en
en wat
wat had
hadhet
het
vrijdde,
vrijdde•en
en konkelde
konkelde en
en trouwde
trouwde toch onder elkaar;
eigenlijk
pastoor er
er zijn
zijn zegen
zegen aan
aan gaf
gaf
eigenlijk te
te beteekenen of meneer de pastoor
vóór of nå
nà de geboorte van het
het eerste
eerste kind?
kind?
Was Oelegem over dag reeds met moeite
moeite toegankelijk
toegankelijk voor
voor wie
wie niet
niet
tot de
de „republiek"
"republiek"behoorde,
behoorde, bij
bij avond
avond en
en bij
bij nachte
nachte werd
werd het
heteen
een
feitelijk levensgevaarlij
levensgevaarlijke
Zoodrade
de
zeer gewaagde en feitelijk
ke onderneming.
onderneming. Zoodra
in een
een grimmige
grimmige geheimzinnigheid
geheimzinnigheiden.
en
nacht inviel sloot Oelegem
Oelegem zich
zich in
nacht
afzondering op. 't Was
Was of er
er onzichtbare,
onzichtbare, oncverschrijdbare
onoverschrijdbare slagslaginde
denachtelijke
nachtelijke duisterduisterneergelaten. Eerst
Eerst in
boomen omheen werden neergelaten.
nis was
Dan
was Oelegem
Oelegem werkelijk
werkelijk van de
de verdere
verdere wereld
wereld afgesloten.
afgesloten. Dan
was
"republiek",;en
enikik
golden daar nog slechts de wetten en de geest der „republiek";
ult den
den omtrek,
omtrek, om
om het
heteven
evenvoor
voorwelke
welke
geloof niet
niet dat één mensch uit
som geld, het zonde
zoude gewaagd hebben
hebben 's nachts op
op Oelegem
Oe1egem te komen.
komen.
Wat er
er van
van Oelegem in den oorlog was geworden
geworden moest
moest ik weten en
op een mooien lentemorgen
lentemorgentoog
toog ik er per
per rijwiel
rijwiel heen.
heen.
Ik volgde lang den steenweg
steenw~g tusschen
tusschen de hooge korenvelden,
korenvelden, die als
LXXX
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twee groen-blonde,
groen-blonde, wuivende
wuivende muren
murenvan
vanondoordringbaarheid
ondoordringbaarheid het
het
uitzicht begrensden;
begrensden; ik sloeg den breeden,
uitzicht
breeden, kronkeligen
kronkeligen zandweg
zandweg in;
in;
ik zag de groote hoeve met
met de
de roode
roode daken
daken als
als een
een wachtpost
wachtpost op
op den
den
uitkijk.
was veranderd;
veranderd; de
de mooie
mooiecontraltos
contraltosder
derwielewalen
wielewalen
uitkijk. Niets was
kruinen; de
de eenzaamheid
eenzaamheid en
en stilte
stiltewas
was oneindig;
oneindig;
galinden in de hooge kruinen;
nergens merkte men een enkel
enkel spoor
spoor van
van al
al het
hetwreede
wreede dat
datde
deoorlog
oorlog
al die lange jaren over 't ongelukkig land gebracht had.
er nog
nog in
in lange,
lange,gouden
goudenstreepen
streepenlangs
langsden
denrand
rand
De'
brem bloeide
bloeide er
De brem
der bosschen
der
bosschen en in
in het
hetkoren
koren schitterden
schitterden en
enjubelden
jubeldenals
als 't ware,
roode, blauwe en
woekerden soms
soms bij
bij heele
heele borbosen paarse
paarse bloemen. Zij woekerden
zijdoor
doorkinderhandjes
kinderhandjesdaar
daartot
tot
sen tusschen
tusschen de
de halmen
halmenop,
op,als
alswaren
warenzij
kweelden de
de groenvinkjes,
groenvinkjes, de
de eeneentuilen saamgelezen. En in de verte kweelden
zaamheid
moede alsof
alsof ik
ik al
al die
diejaren
jaren
zaamheid verbreidend;
verbreidend; en
en het was mij te moede
niet was weg geweest,
geweest, zoo
zoo absoluut
absoluut leek
leekalles
allesgelijk
gelijk vroeger.
vroeger.
gehucht, met
met zijn
zijn spits
spitskapelletorentje
kapelletorentje ongeonge, Van verre
verre zag
zag ik het gehucht,
groen der
der boomgaarden
boomgaarden half
halfweggescholen
weggescholen
schonden.
en zijn
zijn onder
onder 't'tgroen
schonden en
huisjes. Dezelfde
Dezelfde boerderijtjes
boerderijtjes hadden
hadden nog
nogdezelfde
dezelfdekleur,
kleur, misschien
misschien
een ietsje valer door de jaren,
jaren, en boven
boven het
hetportaal
portaal van
van „Speurgaal"
"Speurgaal"
„Graeve van Halfvasten"
en van "Graeve
Halfvasten" prijkten
prijkten nog
nog dezelfde
dezelfdeuithangborden,
uithangborden,
ruwen
letters, die
die uit
uit het
het
ruw en naief
naiefgeschilderd,
geschilderd, met
net half-vergane, scheeve letters,
Ik plaatste
plaatste mijn
mijn rijwiel tegen den gevelmuur
gevelmuur en
en trok
trok de
de
gelid dansten. Ik
„Speurgaal" binnen.
"Speurgaal"
binnen.
Een jong meisje zat er in de koelte van de openstaande
openstaande deur
deur met
met het
het
kussen
kantwerk te maken
maken en
en een
een oudere
oudere vrouw
vrouw was
was
kussen op den schoot kantwerk
de kachel
kachel schoon
schoontetepoetsen;
poetsen;ininhaar
haarrechter
rechterhand
handhield
hieldzij
z;ij
bezig met de
den zwarten
zwarten poetslap en in haar
haar linker hand, die al niet veel
veel minder
minder
zwart was dan de rechter, een
een dikken,
dikken,grauwen
grauwenboterham,
boterham,waarvan
waarvanzij
zij
af en toe,
toe, zonder
zonder haar
haar bezigheid
bezigheid te
te staken,
staken,groote
grootebrokken
brokkenafbeet.
afbeet.
keken mij
mij als
als 't'tware
ware
Beiden groetten
groetten mij
mij bij
bij 't binnenkomen en keken
vragend
even ophoudend
ophoudend met
metklosjes-rammelen;
klosjes-rammelen;de
de
vragend aan:
aan: het meisje even
moeder
poetslap even
even onbewegelijk
onbewegelij k gebogen
gebogen op
op de
de kachelkachelmoeder met den poetslap
plaat,
haar kaken
kaken bleven
bleven doorkauwen.
doorkauwen.
plaat, terwijl haar
-'n
bestelde ik,
ik, en
en ging
ging meteen
meteen zitten.
zitten.
— 'n Pijntsje bier, os 't ou b'lieft, bestelde
Het meisje stond
stond op,
op, zette
zettehet
hetkantwerkkussen
kantwerk kussenop
ophaar
haarstoel,
stoel,nam
nam
een glas van de schenktafel
schenktafel en
en stapte
stapte naar
naar den
den kelder
kelder toe.
toe.
'n glas?
glas? vroeg
vroeg ik,
ik,vóór
vóórze
zezooverre
zooverrewas.
was.
-— Neemt-e gulder
gulder euk
euk 'n
-— Ba
.... we zoen
zoen keunen,
keunen, antwoordde
antwoordde de moeder,
moeder, den mond
mond vol
vol
Ba....
brood.
Het meisje nam er nog twee glazen bij en daalde in den kelder
kelder neer.
neer.
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Ik
keek eens om mij heen. Ook
Ookhier
hierwas
was niets
niets veranderd. De
Dekleine
kleine
ik keek
ruitjes, de bruingerookte zoldering,
zoldering, de
de opgezette
opgezetteuil
uildie
diemet
metgespreide
gespreide
vleugels onderaan
onderaan een
een balk
balk hing;
hing; het
het Alziend
vleugels
Alziend Oog
Oog met
met het
het „Hier
"Hier
vloekt men niet"
niet" boven
boven op
op den
den schoorsteenriggel;
schoorsteenriggel;en
enverder
verder de
de glazen
glazen
en kruiken en
nog
en het
hetspiegeltje
spiegeltjein
inhet
hetrek
re kachter
achterde
deschenktafel:
schenktafel: alles nog
precies
oorlog. Ik
Ikherkende
herkende zoowaar
zoowaar nog
nog twee
tweehooge
hooge
precies als
als vóór den oorlog.
champagne-glazen
rechts en links
links van
van het
het
champagne-glazen met
met papieren
papieren roze
roze rozen
rozen rechts
door vliegenvuil vertroebelde
vertroebelde spiegeltje,
spiegeltje,mitsgaders
mitsgadershet
hetwijwatervat
wijwatervat
tegen den schoorsteenmuur,
schoorsteenmuur, waarin
waarin een palmtakje
palmtakje stak, dor
dor als
als een
een
bezemstengeltje.
bezemstengeltje.
eshier
hierweinig
weinigveranderd,
veranderd, moeder,
moeder, merkte
merkte ik
ik op.
op.
- D'r
Dr es
Met strakke aandacht, de handen
handen even
evenroerloos,
roerloos,keerde
keerdezij
zijhaar
haargegezicht naar
naar mij om.
een plotseplotse-— Zij-je gij hier vroeger nog geweest? vorschte zij. En een
in haar
haar oogen.
oogen.
ling vonkje van argwaan glom diep in
gij mij
mij nie
niemeer?
meer? lachte
lachte ik;
ik; en
enzei
zeimeteen
meteenmijn
mijnnaam.
naam.
- Kende gij
Tot mijn
mijn groote
groote verbazing
verbazing verwekte
verwekte deze mededeeling
mededeeling geen
geen ververrassing, althans geen betoog
betoog van
van eenige
eenige blijdschap
blijdschap of
ofvreugd.
vreugd.
Ha....
---:- Ha
•••• joa....
joa •••• joa...,
joa•••• antwoordde
antwoordde ze nog al
al droog,
droog, alsof het
het besef
besef
En tot
tot haar
haar dochter,
dochter, die
diemet
metde
de
slechts langzaam tot haar
haar doordrong. En
drie
uit den
den donker-frisschen
donker-frisschen kelder
kelder opdook:
opdook:
drie schuimende glazen uit
gij menier
menier hirkend
hir kendhen,
hen,Pharaïlde?
Pharaïlde?
-— Zoedt-e gij
- Moar
joa joa
glimlachte het meisje met
met vriendelijke
vriendelijke oogen.
oogen.
Moar joa
joa ik!
ik! glimlachte
'K hè hem sebiet
sebiet hirkend
hirkend van
van os
os hij
hij binnen
binnen kwam!
kwam!
Hetmeisje
meisjeging
gingweer
weeraan
aanhaar
haar kantkantWij
dronken. Het
Wij klonken aan en dronken.
wer
kkussen
zitten
en
liet
de
klosjes
rammelen
en
de
moeder
begon
werkkussen
liet de klosjes rammelen en de moeder begon
korte stilte.
stilte.
met verschen ijver haar
haarkachelplaat
kachelplaattetepoetsen.
poetsen. Er was een korte
-— Hoe goat
goat 't nog mee den
den boas?
boas? vroeg
vroeg ik, om
om in
in 't gesprek te
komen.
-— 0 goed;
goed;Hij
Hijesesop
op'tftland,
land,antwoordde
antwoordde de
demoeder,
moeder, met
met inspaninspanning wrijvend.
-— Gien last g'had van de „Duiten"?
"Duiten'? voer
voer ik
ik voort.
voort.
EnPhaPha- Nie,
zulle! zei
zeidadelijk
dadelijkde
devrouw,
vrouw,nog
nogharder
harderwrijvend.
wrijvend.En
Nie, zulle!
railde liet haar klosjes trommelen alsof het hagelde.
hagelde.
d'r hier
hier vele
vele geweest?
geweest? vroeg
vroeg ik
ik verder.
verder.
-— Hen d'r
- Watte?
stug om.
om.
Watte? keerde
keerde de moeder z1ch
zich stug
-— Duiten?
tt. We
We 'n hen wij hier giene gezien! klonk het onon-— Moar nie nien 't.
willig antwoord.
antwoord.
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riep eensklaps
eensklaps het
hetjong
jongmeisje,
meisje,haar
haarklosjes
klosjes
- Moar moeder toch! riep
neerleggend.
neerleggend.
enkele woorden
woorden en
en het
het gebaar
gebaar van
van 't jong meisje
meisje maakten
maakten
Die enkele
ware razend.
razend. Zonder
Zonder eenige
eenigeschijnbare
schijnbare
moeder plotseling als
de moeder
als 't ware
reden
te vloeken
vloekert en
enteteschelden
scheldenen
engebood
geboodhaar
haardochter
dochter
reden begon
begon ze te
nog te
te bemoeien
bemoeienmet
metwat
wathaar
haar niet
nietaanaanvoort te werken zonder zich nog
Sprakeloos boog
boog het
het meisje
meisje 't't hoofd
hoofden
enliet
lietopnieuw
opnieuwhaar
haarklosjes
klosjes
ging. Sprakeloos
rammelen.
op.Wat
Watschool
schooldaarachter?
daarachter? Wat
Wat
rammelen. Stom-verbaasd
Stom-verbaasd keek
keek ikikop.
met mijn
mijn argelooze
argelooze vraag
vraag dan
dan opgeopgevoor 'n soort akeligheid had ik met
wekt?
geweest?,
we
kt?Waren
Warener
erof
of waren
warener
ergeen
geen Duitschers
Duitschers op Oelegem geweest?
kon toch
toch iedereen
iedereen weten.
weten.
Zoo iets kon
- Zeu....
Zeu •••• zeu....,
zeu ••••,gien
gienDuiten
Duitengezien!
gezien!herhaalde
herhaalde ik
ik verwonderd.
verwonderd. Ha,
Ha,
—
moeder, doar
doar 'n zijn nie veel gemienten
gemienten in Vloanderen
Vloanderen die....
die ••••
Zij
uitspreken. Zij keerde
keerde rich
zich met
met de
de vuisten
vuisten op
opde
de
Zij liet mij niet uitspreken.
naar mij
scheldtoon :
heupen naar
mij toe
toe en gilde op een scheldtoon:
moet mij
mij nie
nie geleuven
geleuven os
os ge
ge nie
niewilt.
wilt.Vroag
Vroag het
hetaan
aan 'n
-— Ge 'n moet
ander.
Kijk!
Vroag
het
aan
de
dieë
doar!....
En
met
haar
roetzwarten
andèr.
doar!. ••• En met haar roetz;warten
ze door
door het
het raam
raam naar
naar twee
twee mannen
mannen die
diedaarbuiten
daarbuitenlanglangvinger wees ze
te
zaam
raampjes stapten
klompen afgeklopt
afgeklopt te
zaam voorbij
voorbij de
de raampjes
stapten en
en na
na hun klompen
hebben in den „Speurgaal"
"Speurgaal" binnenkwamen.
bmnenkwamen.
Ik herkende ze dadelijk. De
De eene
eene was
was de
de „burgemeester"
"burgemeester"van
van't'tgegewas de
de baas
baas uit
wt de
de „Speurgaal".
"Speurgaal".
hucht en de
de andere
andere was
De „burgemeester"
"burgemeester"vroeger
vroeger
Zij
Zij leken
le ken mij
mij beiden zeer veranderd. De
was opvallend
opvallend vermagerd
vermagerd en
en
een dikke,
sluwe, vroolijke
vroolijke gast,
gast, was
dikke, leuke, sluwe,
zijn
stond verchagrijnigd,
verchagrijnigd, met loensch-loerende
loensch-Ioerende oogen
oogen vol
vol
zijn gezicht stond
destijds al
een zwijger
zwijger was,
was, zei
zei
achterdocht;
achterdocht;en
ende
de "baas"
„baas" die
die destijds
al een
nu geen
dag, wat
wat de
de„burgemeester"
"burgemeester"
geen enkel
enkel woord,
woord, zelfs
zelfs geen goen dag,
wel had
had gedaan,
gedaan, en
en
ofschoon
opvallenden tegenzin,
tegenzin, toch
toch wel
ofschoon met
met opvallenden
draaide
koud en
en vorschend
vorschend
draaide langzaam
langzaamom
ommij
mijheen
heenen
en keek
keek mij
mij koud
aan, als zocht
zocht hij
hij naar
naar een
eenplek
plekwaar
waar hij
hij mij
mij wel
welhad
hadkunnen
kunnentreffen.
treffen.
Er
kwam een
onbehagelij k kgevoel
hen te
te
Er kwam
een onbehagelij
gevoelover
overmij
mijen
ende
de lust
lust om hen
vr~gen
verstierf
vragen wat
wat zij
zij wilden
wilden drinken,
drinken, zooals
zooals ik vroeger altijd deed, verstierf
op mijn lippen.
"burge-— Ge zij nog ne kier
kier alhier
alhier gekomen,
gekomen, meniere?
meniere? begon
begon de
de „burgemeester" nadat
besteld had,
had.
nadat hij
hij zichzelf een glas bier besteld
0,joajik;
joajik; azeu
azeu ne
ne kier
kier uit
uit ouwe geweunte, poogde
poogde ik luchtig
luchtig te
te
-— 0,
antwoorden.
heelemaal niet
vond
antwoorden. Maar
Maar mijn
mijn luchtigheid
luchtigheid ging
ging heelemaal
niet op, vond
•••• geen
geen weerklank
weer klank bij
bij de
de anderen,
anderen, stiet
stiet af
afop
ophun
hunonwrikbare,
onwrikbare,
niets
niets....
voorgenomen
voorgenomen stugheid.
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„burgemeester" voort;
-— We zagen ou
voort; en we
we
on wel rijen, voer de "burgemeester"
peisden: „Wa
"Wa moet
moet den dienen hier hen?"
strak-ondervragend aan,
mij strak-ondervragend
aan„
De „burgemeester"
"burgemeester"zweeg
zweeg en
en staarde
staarde mi;
met zijn chagrijnig-Ioensche
chagrijnig-loensche oogen. Het gold een duidelijk-uitgesproDe baas, die zich ook in den
den
ken vraag, die een antwoord vergde. De
was, draaide weer
kelder een glas bier gaan
gaan halen was,
weer grijnzend
om mij
grijnzend om
heen, met sluiperige schreden. Moeder en dochter zeiden niets meer.
meer.
Ik besefte helder dat ik daar niets meer uit te vorschen had maar zelfIkbesfthldr
was mij niet onwelkom dat
volledig uitgevorscht zou worden;
worden; en
.en het was
de vrouwen zich afzijdig hielden
brachten waar ik
hielden en niet te berde brachten
zoo even naar geinformeerd had.
.
zegge....
•.•• uit ouwe geweunte
geweunte ne kier alhier kome
-— Ha •••• lijk of ik zegge
wandelen
•••• herhaalde ik, zoo
gewoon en
en onverschillig
mogelijk
wandelen....
onverschillig mogelijk
zoo gewoon
doende.
geweest? vroeg
vroeg eensklaps de
„burgeaan 't't woater
al aan
woater geweest?
de "burge-— Het g' al
meester".
- Nien ik, antwoordde ik op zeer natuurlijken toot'.
toon.
noartoe goan?
goan? drong hij aan.
- Goa-je 'r'r noartoe
ik mij
achterdocht besluipen. Welk
Op mijn
voelde ik
mijn beurt voelde
mij door achterdocht
belang mocht het voor hen hebben of ik, al of niet, aan den grooten
vijver in de bosschen ging kijken? Ik vertrouwde
vertrouwde 't heelemaal
heelemaal niet
niet
meer. Ik haalde mijn horloge uit, deed of ik zeer verbaasd stond dat
het reeds zoo
zoo laat
laat was,
was, rees
rees van
van mijn stoel op en antwoordde:
'n zal
zal gienen
gienen tijd mier hen. 'K moe veurs!
- Nien ik, 'k 'n
Ik
betaalde, wenschte
wenschte "elk
die te nauwernood
nauwernood beik betaalde,
„elk ne goen dag" die
De weg
weg was
was daar
daar te mul
te
antwoord werd en stapte naar buiten.
buiten. De
mul om te
den zandweg, met mijn wiel aan de
kunnen rijden. Ik schreed door den
„burhand. Toen ik mij na een poos half omkeerde, merkte ik dat de "burgemeester" en de baas
baas\mij
en
volgden en dat hier en
mij op korten afstand volgden
woning of bij hun hek aan
daar enkele lui op den drempel van hun woning
kreeg een gevoel alsof het maar
den weg mij stonden na te kijken. Ik kreeg
goed was dat de zon nog niet naar 't lage
lage westen neeg;
neeg; en zood
ra de
zoodra
weg maar eenigszins
eenigszins berijdbaar werd, wipte ik op het zadel en wielerde, langs den tegenovergestelden kant van waar ik aangekomen was,
uit.
** *
naar Oelegem,
Oelegem, zonder
zonder bij
bij het
het terugkeeren
terugkeeren mijn
mlJ1l
Nooit ging
ging ik naar
Nooit
ouden vriend Guust
Guust Leuntjes
Leunt jestetebezoeken.
bezoeken.
Evenals
boerderij met
met de
de roode
roode daken
daken
Evenals bij
bij het aankomen de groote boerderij
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als een wachtpost
op de hoogte
als
wachtpost op
hoogte bij
bij den
den ingang
ingang van
van de
de „republiek"
"republiek"
stond de
de mooie
mooie pachthoeve van Leuntjes
stond, zoo stond
Leunt jes aan
aan de
de verre
verre overoverzijde:
grijze, verweerde
verweerde gebouwen,
gebouwen,weelderig
weelderig
zijde :een
een ruim
ruim complex
complex van grijze,
omringd door
door hun vruchtbare
vruchtbare akkers
akkers en hun prachtigen boomgaard.
omringd
boomg~rd.
Guust
Zijn oogen
oogen tintelden
tintelden leuk
leuk en
en
Guust was
was een oude boeren-filosoof. Zijn
aldoor zweefde
zweefde een ietwat spotachtigen glimlach
aldoor
glimlach over
over zijn
zijn geschoren
geschoren
lippen. Hij was
was goed
goed omdat
omdathij
hij wijs
wijs was
was en
en aanvaarde
aanvaarde de dingen
dingen zonder
zonder
mopperen,
kwamen. Hij
Hij kende
kende mijn
mijn belangstelling
belangstelling
mopperen, zooals
zooals ze tot hem kwamen.
voor de „republiek"
"republiek" en
en haar
haar bewoners
bewoners en
en had
had daar
daar groote,
groote, stille
stille pret
pret
om. „Zij-de
"Zij-de nog
nog ne
ne kier
kiermijn
mijngeburen
geburengoan
goanbezoeken?"
bezoeken?"was
waszijn
zijn geij kte vraag,
ijkte
vraag, telkens als hij mij zag komen;
komen; en
en samen
samen praatten
praatten wij
wij dan
dan
lang over die
die eigenaardige
eigenaardige bevolking
bevolking en
en wist
wist hij
hij mij
mij doorgaans
doorgaans nog
nog
wel een en ander
ander typisch trekje
trekje mee
mee te
te deelen
deelenuit
uitzijn
zijn jarenlange ondervinding en zijn dagelijkschen
dagelij kschen omgang met
met die
die kerels.
kerels.
- Kijk, kijk! Wie da we doar
doar hen!
hen! riep
riep hij,
hijt zoodra
zoodra hij
hij mij
mij zag
zag afafverder liet hij geen bijzondere
stappen; maar
maar verder
bijzondere verbazing noch emotie
emotie
blijken:
plaats van
van na
na meer
meer dan
danvijf
vijfjaren,
jaren,slechts
slechts
blij ken: het
het was
was of hij mij in plaats
na vier of vijf weken,
weken, als
als vroeger,
vroeger, terugzag.
terugzag.Uiterlij
Uiterlijkk was hij
hij ook niets
niets
veranderd; hij
tintelende
veranderd;
hij had
had nog
nogsteeds
steeds zijn
zijnleuken
leuken glimlach
glimlach en
en zijn tintelende
ging, antantoogen; en toen ik hem de hand drukte en vroeg hoe het hem ging,
woordde hij, zoo gewoon
gewoon mogelij
mogelijk:
- Lijk of ge ziet. Kom
Kom binnen.
binnen. We
We zillen
zillen 'n dreupelke pakken.
boogdeurtje trad ik achter hem binnen. In
In
Buigend onder het lage boogdeurtje
ouderwetsehe, somberige
somberige keuken
keuken met veel tin
tin en
en koper
koper langs
langs de
de
de ouderwetsche,
bruingerookte wanden, was zijn vrouw bij
bij den
den haard
haard bezig
bezig met
meteen
een
bruingerookte
reuzen ketel beestenvoer te
te koken.
koken. Zij
Zij was
was struisch
struisch en
en dik,
dik, met
metgroote
groote
reuzenketel
vet-glimmende wangen
wangen en
enzij
zij juichte
juichte van
van verbazing
verbazing
blauwe oogen en vet-glimmende
haar grooten, houten lepel in
in de
de hoogte
hoogteto
to~n
ze mij
mij her
her kende en
en
met haar
-en ze
drukte
mij krachtig
krachtig de
de hand
drukte mij
hand nadat
nadat ze
ze deze
deze aan haar
haar vuile,
vuile, blauwe
blauwe
schort had
had afgeveegd.
afgeveegd.
"Verdeeke! 'K
'K 'n hé
hè nie anders
anders gepeisd
gepeisd of
of da
da
- Verdeeke! riep ze „Verdeeke!
ge binst den
den oorlog
oorlog deud
deudwoart!
woart!
Ik voelde
voelde al
al de hartelijkheid
harte1ij kheiddie
dieachter
achterdeze
dezeruwe
ruwewoorden
woordenschuilde
schuilde
ik
en vroeg
vroeg op mijn beurt:
beurt:
- En guider?
gulder? Hoe
Hoe het
het ge
ge 't't guider
gulder in
in den
den oorlog
oorlog gemoakt?
gemoakt? Het
Het
—
g'hier veel
veel „Duiten"
"Duiten" g'had?
g'had?
vrouw haar
haar beide
beide armen
armenten
tenhemel,
hemel,
Voor alle antwoord sloeg de vrouw
terwijl Guust
Guust leuk
leuk en
en kalmpjes
kalmpjes antwoordde:
antwoordde:
—
- Vele! Wrie
Wrie vele!
vele!
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- Zeul
op Oelegem
Oelegem 'n
'n hen
henze
ze 'r'rgiene
gienegezien!
gezien!
Zeu! riep ik verbaasd. En op
Guust keek
keekmij
mijaan
aanen
enzijn
zijnoogen
oogenkregen
kregeneen
eenuitdrukking
uitdrukkingalsof
alsofhij
hij
op zichzelf niet meer leek. Zij
Zij gingen
gingen even
even wijd
wijd van
van verbazing
verbazing open,
opent
hungegestonden zoo een poos heel strak en krompen
krompen toen
toen weer
weer tot
tothun
wone,
spotlach over
over zijn
zijn lippen
tippen
wone, leuke
leuke expressie, terwijl een breede spotlach
kwam zweven.
- Wie het
het er
erou
ouda
da-vvijsgemoakt?
wijsgemoakt? vroeg hij.
hij.
Speurgaal.
-— De bazin uit de Speurgaal.
-0,
vrouw.
leugerneete! riep
riep Guust's
Guust's vrouw.
0, die leugemeete!
Guust zei een heele
heele poos niets meer.
meer. Maar
Maar de
despotlach
spotlach speelde om
zijn lippen, tintelde in zijn oogen, overglansde van lieverlede hedzijnlpe,td ognverlasci dhet
zijn leuke aangezicht. Hij
Hij zond
zond zijn
zijn vrouw
vrouwom
omde
dejeneverflesch
jeneverfleschen
ende
de
glaasjes,
roerde;
glaasjes, terwijl
terwijl hijzelf even
even met
met den
den grooten lepel in den ketel roerde;
borreltje voor
voor ons
ons en
en de
de pijp
pijp in
in den
denmond
mondgezellig
gezellig
en, toen wij met het borreltje
vrouw weer
weer langzaam-rythmisch
langzaam-rythmisch met
met den
den
neergezeten
neergezeten waren,
waren, en de vrouw
reuzen ketel roerde,
roerde, vertelde
verteldehij
hijmij
mij leuk-bedaard
leuk-bedaard,
reuzenlepel in den reuzenketel
met zijn trage stem,
stem, de
degansche,
gansche,hem
hemgenoeg
genoegbekende
bekendegeschiedenis
geschiedenis
van de „republiek"
"republiek" onder
onderde
debezetting
bezettingvan
vanden
denoverweldiger.
overweldiger.
van
—

,

"De
Duiten"zoo
zoosprak
sprakGuust,
Guust,zijn
zijnop
op24
24October
October1914
1914op
opOelegem
Oe1egem
„De Duiten"
aangekomen
paar korte
korte tusschenpoozen,
tusschenpoozen, tot
tot op
op
aangekomenenener,
er, met
met een paar
20
19IB aanhoudend gebleven.
gebleven. Dat
Dat isisdus,
dus, wat
wat de
de „burge"burge20 October 1918
meester" en
en de
deboas
boasuit
uitde
deSpeurgaal
Speurgaalook
ookalalmogen
mogenbeweren,
beweren,precies
precies
vier jaren
dagen.
jaren min vier dagen.
„Toen zij er voor
voor 't't eerst verschenen
was de geheele
"Toen
verschenen was
gehee1e „republiek"
"republiek"
met
vrouwen, grijsaards
grijsaards en kleine
kleine kinderen
kinderen diep
diep in
inde
debosschen
bosschen
net vrouwen,
achter Veronica's Kruis
Kruisweggevlucht.
weggevlucht.Zij
Zij keerden
keerdeneerst
eerstna
nadagen
dagenheel
heel
De stoutsten
stoutstenwaagden
waagden zich eens, loerden
langzaam en benauwd terug. De
van verre, slopen terug
terug in
in de
de bosschen
bosschen om
omtetegaan
gaanvertellen
vertellenhoe
hoehet
het
kten dat er niets gebeurde, dat de "Duiten
niemand
was. Toen zij
zij mer
merkten
„Duiten"ttniemand
neerschoten noch mishandelden,
mishandelden, keerde
keerde van
van lieverlede
lieverlede heel
heel de
de stam,
stam,
stuk voor stuk terug:
terug: de
de „burgemeester"
"burgemeester"en
ende
debaas
baasuit
uitdedeSpeurgaal
Speurgaal
't laatst
laatst van
van allen!
allen!
"En
gehad hebben,
hebben, begon.
begon.ReRe„En 't'tieventje
leventje dat wij
wij allen
alien gekend en gehad
quisities,
nog requisities;
requisities; inkwartiering
inkwartiering en
ennog
noginkwartiering,
inkwartiering,
quisities, en nog
algemeengedroeg
gedroeg de vijand zich
zooals
zooals het overal geweest is. Over 't't algemeen
niet slecht, vooral na een
een tijd,
tijd, als
als de
de wederzijdsche
wederzijdsche kennis
kennis goed
goedgegebegonnen te
te verstaan.
verstaan.Slechts
Slechtshier
hieren
en daar
maakt was en de lui elkaar begonnen
liep er een varken, een
een echt
echt beest
beestvan
vaneen
eenvarken
varkenonder.
onder.Zij
Zijhahakten
kten
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veel hout en boomen
boornen om, wat dan
dan moest
moest worden
worden weggevoerd
weggevoerd en
van de
de "republiek"
,republiek" er niets
ik kan u verzekeren,
verzekeren, dat de bewoners
bewoners van
geen been in zagen om daaraan te helpen,
helpen, terw'ijl
terwijl veel jonge meisjes en
wel getrouwde
getrouwde vrouwen lang niet afkeerig waren van een wandelwancielook wel
,Duiten" rond
den vijver
roridden
vijverof
ofin
in 't'tdiepste
diepstevan
van de bosschen.
bosschen.
toertje met
met de
de "Duiten"
„Dat ging
nog al goed
goed en
en zou
zou wel
wel tot het einde
"Dat
ging dus
dus alles nogal
einde goed
goed geblegeblezijn, als
als er niet iets was
was tusschen gekomen, iets, een inbreuk
inbreuk op
op
ven zijn,
„republiek" sinds
wat de bewoners van de "republiek"
sindsonheuglijke
onheuglijketijden
tijdenals
alshun
hun
onvervreemdbaar recht beschouwden:
beschouwden: hun
hunstroopersrecht
stroopersrechtop
opwild
wilden
en
visch!
viseh!
„Het werd hun
streng verboden, op zware straffen
straffen van
van boete en ge"Het
hun streng
geduurde dan
dan ook
ook niet
niet
vangenschap;
vangenschap; maar
maar de
de aard
aard was
was te
te sterk en het duurde
lang of enkele Oelegemmers
Oelegemmers werden gevoelig
gevoelig in hun
hun beurs
beursgetroffen
getroffen
en voor geruimen tijd in de gevangenis opgeborgen. Het ergste echter
echter
was, dat
dat de „Duiten"
was,
"Duiten"zelven,
zelven, op
opbreede
breedeschaal
schaal deden
deden wat
wat zij
zij aan
aan de
de
weldra
mannen van de „republiek"
"republiek" verboden,
verboden, met
metdit
ditgevolg
gevolg dat
datererweldra
geen
ohltrek te
te bespeuren
bespeurenwas,
was, terwijl de loaflaatgeen stuk wild meer in den olntrek
ste palingen en snoeken van den
den grooten
grooten vijver,
v'ijver, door
door dynamiet
dynamietpatropatroEr
nen welke
welke de vijand erin liet
liet ontploffen,
ontploffen, om het
het leven
leven kwamen.
kwamen. Er
was
Kart, een
eenzoogenaamde
zóogenaamde Feldwebel,
Feldwebel,
was vooral
vooral een
een kerel, een zekere Karl,
had de
de Oelegemmers
Oelegemmers op
op jacht-en-vischjacht-en-visch- .
die er een geheim plezier in had
Scheendat
dathij
hijkoddebeier
koddebeierwas
wasininzijn
zijnland;
land;
vangst-gebied te tergen.
tergen. 't'tScheen
kende al
al de
de knepen;
knepen;het
hetwas
wasniet
nietmogelijk
mogelijkhem
hemteteverschalken.
verschalken.
hij kende
n gebied, placht hij te
Dat is hier mij
mijn
te zeggen;
zeggen; dat
dat zijn
zijn mij
mijn
n bosschen;
en wie er
er zich
zich ongeoorloofd
ongeoorloofdwaagt,`vliegt
waagt,'vliegt in
in de
de doos!
doos!
dat is mijn
mij n vijver;
vijver; en
"Eens,
zich
„Eens, na een snikheeten dag,
dag, tegen
tegen zonsondergang,
zonsondergang, had
had Kár1
Kri zich
Ofhij
hijwel
wd goed
goed zwemzwemuitgekleed om
om een
een bad
bad te
te nemen.
nemen.Of
bij den vijver uitgekleed
kon is aan
aan twijfel
twijfel onderhevig. Hoe dan ook,
ook, dien
dien avond
avond keerde
keerde
men kon
Denvolgenden
volgenden
naar zijn
zijn inkwartiering
inkwartiering op
op Oelegem
Oelegem niet
nietterug.
tertfg.Den
Karl naar
ochte~d ging
ging het
het heele
heele garnizoen
garnizoen in
in de
de bosschen
bosschenop
opzoek
zoek en
enal
al spoedig
spoedig
ochtend
Karl's kleeren
kleeren op
opden
denoever
oevervan
vanden
denvijver,
vijver, terwijl
terwijl KarlKarlvond men Karl's
gedaante van
van zijn
zijn eigen
eigen lijk, uit
uit het
het water
water werd
werd opgedregd.
opgedregd.
zelf, in de gedaante
Dat lijk
lijk vertoonde
vertoonde geen
geen sporen
sporen van
van mishandeling;
mishandeling;alleen
alleen hier
hieren
endaar
daar
Dat
blauwachtige vlek,
stompen had gekregen.
gekregen. Dit
Dit kon
kon
een blauwachtige
vlek, alsof
alsof het
het stompen
water;de
deautopsie,
autopsie,die
die
in zijn
zijn doodstrijd
doodstrijd onder
onder 't'twater;
echter gebeurd zijn in
bracht ook
ook niets
niets aan
aan het
het licht,
licht, er
erwerd
werdgeconciligecondudadelijk geschiedde, bracht
tot natuurlij
natuurlijken
verdrinkingen
enna
nade
denoodige
noodige formaformaeerd tot
ken dood door verdrinking
liteiten werd
werd Karl
Karlgekist
gekisten
enbegraven,
begraven,op
opde
deplek
plekzelve,
zelve,waar
waarmen
menzijn
zijn
liteiten
ligt. ft
kleeren had gevonden en waar hij
hij nu nog altijd ligt."
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Guustzweeg.
keek mij
rnijeven
met z:rin
zijn leuke
alsof hij
hij
Guust zweeg. Hij keek
even met
let; ke oogen
oogen aan,
aan, alsof
zich afvroeg of het wel geraden
geraden was nog verder
verder te
te vertellen.
vertellen. Doch
Dochhij
hij
kende mij
Hij zei
zei gemoedegemoedemij genoeg
genoeg om
om vertrouwen in mij te hebben. Hij
uit";enentoen
toenhij
hijdedekleine
kleineglaasjes
glaasjesweer
weergevuld
gevuld
lijk: „drijnk
"d1'ijnk ne
ne kier
kieruit";
had voer hij voort, terwijl zijn vrouw rythmisch-rustig
met den
den groogroorythmisch-rustig met
ten houten lepel in den reuzenketel
reuzen ketel bleef
bleef roeren:
roeren:
„Eenige dagen
z:oogoed
goedals
als geclasseerd
gec1asseerd
"Eenige
dagen verliepen
verliepenen
endie
diezaak
zaakwas
wasalalzoo
vreemde geruchten
geruchten in
in de
de "republiek"
„republiek" de
de
en vergeten, toen eensklaps vreemde
Er werd
werd verteld,
verteld, gefluisterd,
gefluisterd, dat
dat Karl
Kar1niet
zijnnatuurnatuurronde deden. Er
niet zijn
lijken dood door verdrin
verdrinking
met
king was
was gestorven,
gestorven, maar
maar dat men hem met
verhinderd weer
weer aan
aan wal
wal te
te komen toen hij in het
ha.d verhinderd
het water
water
stokken hzed
Wie die "me'u"
„men" was,
lag. Wie
was, werd
werd nader
nader niet
nietaangeduid.
aangeduid.Er
Erwerd
werdalleen
alleen
verteld
verscheidene Oelegemmers
Oelegemmers met lange,
lange, stompe
stompe stokken
stokken
verteld dat verscheidene
in het bosch verscholen, Karl
Kar! hadden
hadden bespied
bespied terwijl hij baadde en op
zoodra hij
hij uit het
hem waren gesprongen
gesprongen zoodra
het water
water wilde
wilde komen.
komen. Van
Van
Het
daar die blauwe plekken, die
die men
men op
op het
hetlijk
lij kgeconstateerd
geconstateerd had!
had! Het
water is daar diep;
diep; enkele
enkele meters
metersvan
van den
denoever
oeverafafheeft
heeftmen
menalaldadedadeabsoluut onaanonaanlijk zeven of acht
acht voet peil. Het verhaal leek dus niet absoluut
nemelijk. Het ergste echter was, dat het met haat
haat en
en wrok
wrok werd rondrondverteld door een meid uit Oelegem
Oelegemen
dochter van
van het
het
en wèl door de dochter
ha"L Die
Diemeid
meidwas
waseen
eenvan
van
boerderijtje waar Karl
Kar! zijn inkwartiering
inkwartiering had.
en meer
meer
deze die er niet tegen
tegen op
op zagen
zagen om 's avonds met de "Duiten"
„Duiten" en
ze? Hoe
Hoe
speciaal met Karl
Kar! in
in de bosschen
bosschen te
te gaan
gaan wandelen.
wandelen. Hoe
Hoewist
wistze?
kon ze vermoeden....?
vermoeden•••.? Had
Had ze
ze iets
iets gezien....?
gezien ....?iets
ietsgehoord?
gehoord? Dat
Datalles
alles
bijzonder; maar
maarde
de
bleef een raadsel; zij
zij beschuldigde
beschuldigde niemand in 't't bijzonder;
meid, scherp verbitterd
verbitterd omdat
omdat ze
ze haar
haar minnaar
minnaarkwijt
kwijtwas,
was, werd
werdhoe
hoe
langer
langer hoe giftiger, met het onvermijdelij
onvermijdelij k gevolg dat
dat het al spoedig
spoedig aan
en
de ooren van de andere "Duiten"
kwamen
endat
datterstond
terstondeen
eennieuw
nieuwen
„Duiten" kwam
heel scherp onderzoek werd ingesteld.
ingesteld. Karl
Kar! werd
werd ontgraven, met de
De meid
meidwerd
werdgedaggedagmeeste nauwgezetheid ontleed en onderzocht. De
vaard en gehoord,
gehoord, maar
maar kon
konof
ofwilde
wilde niets
nietsmeer
meerzeggen
zeggendan
danzezereeds
reeds
gezegdhad;ze
zoo of
of zoo
zoo gepraat
gepraattete
gezegd had; zetrok
trok zich
zich zelfs
zelfs terug,
terug, loochende zoo
hebben; kortom, de zaak
zaak werd
werd hoe
hoe langer
langer hoe
hoe duisterder;
duisterder; maar
maar de
de
"Duiten"
verwoedomdat
omdatze
zeniet
nietachter
achterde waarheid
waarheidkonden
kondenkomen,
komen,
„Duiten" verwoed
besloten heel het gehucht
gehucht te
te straffen,
straffen, de
de meid
meidincluis.
incluis.
„De
„burgemeester",
de
baas
uit
de
„Speurgaal"
"De "burgemeester", de baas uit de "Speurgaal"en
ende
debaas
baas uit
uitde
de
„Graeve van
"Graeve
van Halfvasten" werden
werdengevangen
gevangengenomen
genomenen
ennaar
naarDuitschDuitschochland gedeporteerd. Tusschen
Tusschen zeven
zeven uur
uur 's avonds
avonds en vijf uur 's ochtends mocht
mocht geen
geen Oelegemrnier
Oelegemmer in veld of bosch
bosch gezien
gezien warden
wordenof
ofhij
hij
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werd
zwaar beboet. Er
Er werden
werden overal
overal huiszoekingen
huiszoekingen
werd ingerekend
ingerekend en zwaar
gedaan en
en er waren
waren weinig gezinnen waar men niet iets ontdekte
ontdekte wat
wat
gedaan
niet in het bezit mocht
mocht zijn.
zijn. Bij
Bij den
den „burgemeester"
"burgemeester" o.
o. a.
a. vond
vondmen
me.
twee jachtgeweeren
jachtgeweeren en
en een
eennet
netom
ompatrijzen
patrijzentetevangen;
vangen;en
enbij
bijden
denbaas
baas
uit de „Speurgaal"
"Speurgaal" alles
alles wat
wat noodig
noodig was
was voor
voor het
het in
ingang
gangzetten
zettenvan
van
een geheime jenever-stokerij."
jenever-stokerij."
„Ondertusschen werd
integentegen"Ondertusschen
werd Karl
Karl voor
voor de
de tweede
tweedemaal,
maal, dit
ditkeer
keerin
woordigheid der meid, ontgraven
en nauwkeurig
nauwkeurig onderzocht!
onderzocht! 't't Gaf
Gaf
woordigheid
ontgraven en
allemaal niks.
niks. 't Gevoel
allemaal
Gevoel van
van solidariteit
solidariteit was
was onder
onder den
den drang
drang van
van 't't
gemeenschappelijk
Oelegemmers weer
weer stug-levendig
stug-levendig
gemeenschappelijk gevaar
gevaar bij
bij de Oelegemmers
ze nooit
nooit van
van iets
iets dergedergeontwaakt;
dat ze
ontwaakt; en
en de meid beweerde nu zelfs dat
lijks als met stokken weer in 't't water
water duwen
duwen had
had gesproken."
gesproken."
„Na zes
"Na
zes maanden
maanden gevangenschap in Duitschland
Duitschland keerden
keerden de
de „bur"burgemeester" en de baas uit de
de „Speurgaal"
"Speurgaal" half
half dood
dood en
enuitgemagerd
uitgemagerd
"Duiten"
in de „republiek"
"republiek" terug;
terug; en
en heel
heel kort
kort daarop
daarop mochten
mochten de
de „Duiten"
zeif den aftocht blazen en verschenen
zelf
verschenen de
de geallieerden
geallieerden op
op 't'tgehucht.
gehucht.
Het eerste wat ze deden, —
- hoe vonden ze
ze 't zoo gauw uit? —
- was de
meid
haar het
Daarna wilden ze
ze
meid opsporen
opsporen en
en haar
het hoofd
hoofd kaal
kaal scheren.
scheren. Daarna
vijver gaan
te
haar
haar in
in den
den vijver
gaan verdrinken;
verdrinken; maar
maarze
ze wist,
wist, God
God weet hoe, te
ontsnappen
sinds in
in de
de„republiek"
"republiek"niet
nietmeer
meerteruggezien."
teruggezien."
ontsnappen en
en is sinds
„Wat de „burgemeester"
"Wat
"burgemeester" en
en de
de baas
baas uit
uit de
de „Speurgaal"
"Speurgaal" betreft,
betreft, die
die
uur meer
meer gekend
gekend sinds
sinds die
diegeschiedenis
geschiedenisvan
vanververhebben geen rustig uur
drinking en herhaalde
herhaalde ontgraving.
ontgraving. Zij
Zij zouden
zoudendat
datlijk
lijkdaar
daar weg
wegwillen
willen
ofnaar
naar
hebben;
er maar
maar iemand komt
komt naar
naar kijken
kijken of
hebben; want zoodra als er
vragen,
"Duiten" nu
nu al
al weg
wegzijn,
zijn,dat
dat er
ernog
nog
vragen, denken
denken ze, ofschoon de „Duiten"
eens
een
onderzoek
zal
gebeuren,
en
dat
ze
weer
in
de
kast
zullen
eens
onderzoek zal gebeuren, en
weer in de kast zullen
hun angstig
angstig vragen,
vragen, zoodra
zoodra ze
ze
vliegen. Van daar
daar hun wantrouwen
wantrouwen en hun
u gezien
Reeds driemaal
driemaal is
is het
het kruis,
kruis, dat op het graf
graf staat,
staat,
gezien hebben. Reeds
omgegooid
en telkens
telkens door de militaire autoriteiten
omgegooid en
autoriteiten weer opgericht.
opgericht. Nu
wordt
gendarmen komen
komen er
er heel
heel dikwijls
dikwijls
wordt er
er scherp op gewaakt. De gendarmen
's nachts
patrouilleeren.
Maar
ge
zult
zien:
ze
zullen
het
erop
den
nachts patrouilleeren. Maar ge zult zien:
het er op den
duur toch weg krijgen."
krijgen."
Guust
had zijn
zijn verhaal
verhaal geëindigd. Hij glimlachte,
glimlachte,dronk
dronkzijn
zijnglaasje
glaasje
Guust had
leeg, stak zijn pijp aan. En hij besloot
zijn rede:
rede:
besloot zijn
meniere. De
Deschrik
schrikzit
ziter
erin
inen
en
- Oelegem 'n es Oelegem nie mier, meniere.
't es vleugellam
vleugellam geslagen.
En
....
onder
ons
gezeid
en
gezwegen
....
geslagen. En....
gezwegen.... 't't
'n es moar lijk of 't zijn moet euk....
euk ....want
want 't was er 'n schouwe bende
geworden!
Guust's verhaal
verhaal had
had mij
mij met
mettrillende
trillende
Langzaam was ik opgestaan. Guust's
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belangstelling
geboeid. Ik
ik begreep
belangstelling geboeid.
begreep zijn gevoel,
gevoel, maar
maar mij
mij speet
speet het
het
enniet
nietlanger
langerhet
hetberuchte
beruèhte
toch innig dat
dat Oelegem
Oelegem lam
lam geslagen
geslagen was
was en
en geduchte rooversnest van vroeger meer zou zijn. En een plots
plots ververop, scherp,
scherp, dringend:
dringend: even
eventerug
terugtetekeeren
keeren op mijn
langen rees in mij op,
stappen ginds aan den oever van den vijver
vijver in
in de
de bosschen
bosschenom
omer
erhet
het
graf van Karl
Kar! te gaan zien.
zien.
doarvan, Guust?vroeg ik
ik den
den ouden,
ouden,sluwen
sluwenboer:
boer:
- Wa peist-e gij doarvan,Guust?vroeg
of zoedt-hij
zoedt-hij van
van zijn
zijn eigen
eigen
Zoen
woater versmeurd
versmeurd hen, of
Zoen z'hem
ehem in 't woater
versmeurd zijn?
zijn?
Guust werd
Guust
werd eensklaps
eensklaps heel ernstig
ernstig en
en keek
keek mij
mij aan
aan met
metstrakke
strakke
hij schrikte.
schrikte. Even
Even bleef
bleef hij
hij 't'tantwoord
antwoord schuldig.
schuldig. Toen
oogen,
oogen, of hij
kreeg zijn aangezicht weer zijn gewone uitdrukking
uitdrukkingen
enhij
hijglimlachte
glimlachte
leukjes, enkel met
met een
een vraag
vraag mijn
mijn eigen
eigen vraag
vraag beantwoordend:
beantwoordend:
meniere, dat
dat er
erin
inheul
heulBelzeland
Belzelandéenen
éenenaveave- Zoedt-e gij peizen, meniere,
coat bestoat, die slim genoeg es om dat
dàt uit
uit te
te vinden?
vinden?
Guust was voorzichtig;
voorzichtig; iets
iets van
van den
den geest
geest van
van Oelegem
Oelegem scheen
scheen ook
ook
Hij woonde
ook zoo heel dicht
in hem
hem gevaren.
gevaren. Hij
woonde daar
daar ook
dicht bij.
bij. Men
Men kon
kon
nooit weten. Zijn
Zijn vrouw,
vrouw, steeds
steeds rustig
rustigroerend
roerend ininden
denreuzenketel,
reuzenkete1,
meende dat het
het beter
beter was
was dat
dat potje
potje maar
maar gedekt
gedekttetelaten.
laten.
Ik nam afscheid, beloofde
beloofde spoedig
spoedig eens terug te komen. Guust
Guust ververgezelde mij langzaam tot aan zijn hek.
hek. Daar
Daarsprong
sprongikikop
opmijn
mijnrijwiel
rijwiel
en deed alsof ik huiswaarts reed.
reed. Maar
Maarde
deverzoeking
verzoekingwas
wastetemachtig.
machtig.
zichtder
derhoeve
hoevewas,
was,sloeg
sloegik
ikeen
eenzijweg
zijweg in
in en
enrijrijZoodra ik buiten
buiten 't'tzicht
dend
onmogelijke paden,
paden,kwam
kwamik
ikweldra
weldrain
inde
de
dend langs een omweg, door onmogelijke
ik den
den vijver,
vijver, als
als een
een metalen
metalenblad,
blad,tustusbosschen terug.
terug. Van
Van verre
verrezag
zag ik
flikkeren. De
De zonneglans
zonneglans deed
deedhem
hem bij plaatsen
schen de stammen flikkeren.
blinken als een spiegel.
spiegel. Ik
Ik kwam
kwam aan
aan den zachten gras-en-mosrand
gras-en-mosrand en
zocht het graf met
met de
de oogen.
oogen. Daar
Daar lag
lag het,
het, op
opkorten
kortenafstand,
afstand,bij
bijeen
f'en
van heesters,
heesters, een
een zachtzachtinham. Het vormde,
vormde, tegen
tegen den dichten rand van
neerglooiend
een eenvoudig
eenvoudig zwart
zwart kruis
kruis erop.
erop.IkIk
neerglooiend aarden
aarden terpje, met een
ging er stil naartoe
naartoe: en
en las
las naam
naam en
endatum
datumop,
op het
heteraan
eraanvastgehechte,
vastgehechte,
blikken plaatje.
plaatje.
Daar rustte dus
dus Karl,
Karl,de
devijand,
vijand,die
dieslecht
slechtgeweest
geweestwas
wasvoor
voor de
en helder
helder kabbelde
kabbeldehet
hetwater
watertegen
tegenden
denoever
oever
menschen. Heel zacht en
aan en deed de riethalmen wiegelen.
wiegelen. Ik
Ik poogde
poogde mij
mij het
het drama
drama voor
voor te
te
in 't water, genietend van zijn
zijn frisch-koel
frisch-koel
stellen.
stellen. De
De naakte
naakte "Duit"
„Duit" in
hun lange
lange stompe
stompe stokken
stokkenin
inhet
het
met hun
bad en de Oelegemmers loerend met
"Duit"zwemmend
zwemmend naar
naar
dichte kreupelhout verscholen.
verscholen. Ik zag den „Duit"
den oevet
oever' komen
komen en
en meteen
meteen sprongen
sprongende
deOelegernmers
Oelegemmers uit
uithet
hetbosch
bosch
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terug, met
met hun
hunlange,
lange, stompe
stompe stokken.
stokken. Karl
Kadgreep
greep
en duwden hem terug,
klampte er
er zich, vloekend en dreigend,
dreigend, krampachtig
krampachtig
naar die stokken, klampte
aan vast. Maar het
het hielp
hielp niets:
niets: andere
anderestokken
stokkenduwden
duwdenhem
hemterug;
terug;hij
hij
kon niet aan den oever komen. Hij schreeuwde,
schreeuwde, riep om
om hulp,
hulp, smeeksmeekdiepe.eeneendoch alles
alles tevergeefsch: zijn reutelende
reutelende stem
stemging
ging in
in de
de diepe
te; doch
meer verloren.
verloren. Hij
Hij plonsde,
plonsde,duiduizaamheid over de wijde stilte van het meer
kelde,
- en
kelde, kwam
kwam waterspuwend,
waterspuwend, met
metvan
vanafgrijzen
afgrijzenuitgespalkte
uitgespalkteoooo-'en
stugge,
... maar
maar vruchteloos,
vruchteloos,want
wanttelkens
telkensweer
weerduwden,
duwden,ininstugge,
weer boven;
boven;...
de lange,
lange, stompe
stompe stokken.
stokken.Eindelijk
Eindelijkwas
washij
hij
stille onbarmhartigheid, de
uitgeput en liet los. Het
Het water
water sloot
sloot zijn
zijn effen
effen vlakte
vlakte over
over hem
hem dicht.
dicht.
iets uit
uit de
de diepte
dieptenaar
naarboven
bovenen
entoen
toenwas
washet
hetuit:
uit:
Nog even brobbelde
brobbelde iets
de gladde
gladde spiegelvlakte
spiegelvlakte had haar
haar prooi
prooi verslonden.
verslonden. Nog
Nogeventjes
eventjes
en te
te wachten;
wachten;en
entoen
toen
lagen de wreede Oelegemmers daar te loeren en
trokken zij sluipend, met
met hun
hun lange,
lange, stompe stokken
sta Hen in het
het bosch
bosch
terug ....
terug....
ik naar
naar het
het mysterieuse
mysterieuse
kelij k zoo gebeurd?
staarde ik
Was het wer
werkelijk
gebeurd? Strak
Strak staarde
Niewater, door mijn
mijn eigen
eigen verbeelding
verbeelding als
als 't ware gehypnotiseerd. Nieenzou
zou
mand wist het, niemand
niemand zou
zou het
hetzeggen;
zeggen;alleen
alleenhet
hetwater
waterwist
wisten
voor eeuwig zijn geheim bewaren....
bewaren ....
open
verschietover
over de
de oppervlakte.De
oppervlakte.De
Machinaal
keekikop
Machinaal keekik
en staarde
staarde in't
in't verschiet
muurvan
vangroen.
groen.Nergens
Nergens
bosschen omringden
hetwater
water als
als een
een dichte
dichte muur
omringden het
hoorde enkel
enkel het
het droomerig
droomerig
scheen iets te bewegen of te leven en men hoorde
gezang
die in
in het
hetlisch
lischverscholen
verscholen zat.
zat.Maar
Maareenseensgezang van
van de
de karekiet, die
zenuwachtig op.
Ginds .... aan
aan den
den overkant
overkant van
van 't't
klaps
klaps schrok
schrok ik zenuwachtig
op. Ginds....
water -—den
stondentwee
tweemannen!
mannen!Of
Ofwas
was het
het
den kant
kantvan
vanOelegem,
Oelegem,- stonden
een hersenschim;
hersenschim; een
een zinsbegoocheling?
zinsbegoocheling? Waren het
het soms
soms twee
twee boomboomstammen,
verre op
op menschen
menschen
stamm.en,twee
twee grijze
grijze beukentronken,
beukentronken, die
die van verre
roerloos, met
met strak-vorschende
strak-vorschende oogen.
oogen. En
En eenseensleken?
.... Ik staarde, roerloos,
leken?....
beiden langzaam
langzaam langs
langs den
den waterrand
waterrandbewegen;
bewegen;en
en
klaps
klaps zag
zag ik ze beiden
meteen herkende
herkende ik
ik ze
ze alle
alle twee zonder
zonder eraan
eraan te
te kunnen
kunnentwijfelen:
twijfelen:de
de
"burgemeester"
ende
debaas
baas uit
uitde
deSpeurgaal!....
Speurgaal! ....
„burgemeester" en
Blijkbaar waren ze na mijn vertrek
door de
de bosschen
bosschen naar
naarhet
hetmeer
meer
vertrek door
graf zou
zou gaan
gaan kij
kij ken. Zonder
Zonder
geslopen, willende
wiliende weten of i j~ naar het graf
twijfel
reeds een
een heele
heele poos
poos te
te beloeren,
beloeren, om
omtete
twijfel stonden
stonden ze
ze mij daar reeds
kwam uitvoeren. 't't Werd
Werd even
even kil
kil in
inmij
mij en
enikiknam.
nam
weten
weten wat
wat ik er kwam
en natuurnatuurmijn fiets op, dien ik in het mos had neergelegd.
neergelegd. Zoo
Zoo kalm
kalm en
lijk mogelijk ging ik
ik er langzaam mee weg
weg door
door de
de bosschen. Om den
en legde
legde mij
mij plat
plat te
te
hoek van een
een dicht
dicht heesterwoud
heesterwoud hield
hield ik stil en
gronde
keek, met mijn hoofd in het gras.
gras. Ik
Ik zag'ze,
zag"ze, aan
aan het
gronde neer.
neer. Ik keek,
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uiteinde der
der laan
laan die
die ik gevolgd had, over het
uiteinde
het zwarte
zwarte kruis
kruis aan den
rand en verder
verder over
over de
de breedte van het water heen, weer
rand
weer roerloos,
roerloos, als
als
twee grijze
grijze palen bij
bosch kant staan. Zij bleven daar nog geruibij den boschkant
men tijd,
tijd, in strakke
loeren, tot zij
zij eindelijk,
eindelijk, met
met
men
strakke onbeweeglijkheid
onbeweeglijkheid loeren,
weerzin als
als het ware, in de donkere
weerzin
donkere diepte
diepte van
van het
het woud
woudverdwenen.
verdwenen.
En
over de wijde
wijde stilte
stilte van
van het
hetzonnekabbelend
z;onnekabbelend meer
meer tusschen
tusschen de
de
En over
groote, donkere
donkere bosschen was er niets meer
dan het droomeer hoorbaar
hoorbaar dan
groote,
dan het kruis
merig gezang der karekiet; en niets meer zichtbaar dan
kruis van
van
Karl, dat daar
inzijn
zijn
Kart,
daar aan het
het eind
eind der
derlaan
laanstond,
stond,zwart
zwarten
entragisch
tragisch in
vragen aan het
eenzaamheid,
eenzaamheid, in strak-smeekend gebaar schijnend te vragen
water, welk somber
somber geheim
geheimhet
hetin
inzijn
zijn diepen
diepenschoot
schootverborgen
verborgen hield.
hield.
CYRIEL
BUYSSE.
CYRIEL BUYSSE.

GEDICHTEN.

HERDENKING.
Een vreemdeling,
vreemdeling, zoo kwam
kwam ik langs
uw leven,
langs uw
en draalde
draalde voor
tuinen van
van geluk.
voor uw tuinen
gij van uw
uw weelde
weelde mij
gegeven,
Soms hebt
hebt gij
mij gegeven,
een
blik, een
een glimlach,
glimlach, en een
een hande-druk.
een blik,
Soms
zag een
een uwer
uwer met
metverwonderde
verwonderde oogen
oogen
Soms zag
mij even, als
mij
als opeens
opeens herkennend,
her kennend, aan.
aan.
Dan heeft
heeft het
het in
in de
de struiken
struiken zacht
zacht bewogen:
bewogen:
het
voorbij, en
en ik
ik ben
benheengegaan.
heengegaan.
het was voorbij,
langs uw
uw leven,
leven,
Een
vreemdeling, zoo
Een vreemdeling,
zoo ging
ging ik langs
wij elkanders
elkanders taal.
taal.
en lang
lang vergaten
vergaten wij
Alleen
'erinnering, die is
is gebleven,
gebleven,
Alleen de 'erinnering,
klinkt
woorden van
van een
een oud
oudverhaal.
verhaal.
klinkt als
als de woorden

GED 'cm" EN
GEDICHTEN

WIJ SPELEN.
WIJ
Stamrozen slank,
slank, in
in hoeken
Stamrozen
hoeken van
van 't't gazon,
gazon,
den schaduw
schaduw van
van de
deboornen.
boomen.
geuren
geuren ijl
iji in den
broeit de zon,
zon,
Overal
Overal rondom
random gloeit
gloeit en
en broeit
tot waar
waar de velden
velden in
in de
deverte
vertedoornen.
doomen.
Wij spelen
Wij
spelen crocket
crocket in het
het korte
korte gras
gras
in 't wit, met
met lachende
lachende oogen.
oogen.
met meisjes,
meisjes, warm
warm in
De houten
houten ballen
ballen rollen
rollen wentlend
wendend ras
ras
over
en door
door het
het doel
doel der
der bogen.
bogen.
over het
het veld, en

Den langen
langen hamer
hamer voor
voor den
den slag
slag gereed,
gereed,
leniglijk
vlugge voeten,
voeten,
leniglij khaast
haastzij
zij zich
zich op vlugge
zij den
den mijnen
mijnen weet,
weet,
en slaat
slaat haar
haar bal
bal waar
waar zij
zij elkander,
elkander, botsend
botsend stug,
stug,ontmoeten.
ontmoeten.
tot zij
Zij
glimlacht, met den
den voet
voethaar
haarbal
balvastdringend;
vastdringend;
Zij glimlacht,
ik zie
zie het
het strikje
strikje dof
dof op
op 't'tglanzend
glanzend leer.
leer. - "Stuur
niet weg
weg van jou...."
jou..... • Snel
Snel ziet
ziet ze
ze neer
neer
„Stuur mij
mij niet
en slaat
slaat hard
hard toe:
toe: weg
weg vliegt
vliegtmijn
mijnbal,
bal,opspringend.
opspringend.
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GEDICHTEN
GEDICHTEN

ELLY.
de open
open kamér
kamer bij
bij de
dezomerzee,
zomerzee,
In de
waar schaduwen
herfst en
en afscheid
afscheidhangen,
hangen,
waar
schaduwen van herfst
zij de vreugd
vreugd van
van zon
zon en
en zeewind
zeewind mee,
mee,
brengt zij
brengt
en bewegen
be'Negen onbevangen.
onbevangen.
spreken en
van spreken
Zij trippelt,
trippelt, tenger
tenger in
in haar
haar ruime
ruime rokjes,
rokjes,
Zij
and'ren ernst
ernst en
enscheidensrouw,
scheidensrouw,
tusschen der and'ren
tusschen
en schudt
schudt haar
haar vlechten
vlechten en
enweerspann'ge
weerspann'ge lokjes
lokjes
met
de eigenzinnigheid
eigenzinnigheid der
der kleine
kleine vrouw.
vrouw.
met de
Dan
ze neder
neder in
in den
den lagen
lagen stoel,
stoel,
Dan zit ze
luist'rend
d'oogopslag van
van even
even staren,
staren,
luist'rend met d'oogopslag
en
in wie
wie haar
haar aanziet
aanziet het
het gevoel:
gevoel:
en wekt in
mocht
haar het leven
leven altijd
altijd zoo
zoobewaren.
bewaren.
mocht haar
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POLONAISE.
Orchestmw;iek
gonzend praten.
praten.
Orchestmuziek ruischt
ruischt over
over 'ttt.gonzend
In de
de bewogen
bewogen lucht
lucht drijft
drijft dennengeur.
dennengeur.
Ik wandel
wandel mede,
mede, zwijgend
zwijgend en
en gelaten,
gelaten,
verteederd door een
verteederd
een bloesemfrisch
bloesemfrisch odeur.
odeur.

Gearmd, voel ik haar
Gearmd,
haar vingers
vingers even
evenwegen
wegen
bij tt
wiegtien op de
de wijze,
wijze, die
die zij
zij kent.
kent.
't wieg'len
Zij
haar voetjes
voetjes spits
spits vooruit,
vooruit, en
en tegen
tegen
Zij zet haar
hakjes
kjes het
het accent.
accent.
den
vloer drukken
drukken de
de ha
den vloer
Dan neemt
neemt zij in haar
haar vingers
smalle bandje
bandje
vingers 'ttt smalle
en decoreert
decoreert mij
mij met de
de roode
zij.
roode zij.
Ik zie haal'
moeizaam strikkend handje,
haar ernst en tt't moeizaam
en voel haar zachten adem warm
warm nabij.
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GEDICHTEN

PREMItRE.
PREMIBRE.
Door
rumoer bonst,
gestomp, —
- naar boven
Door het rumoer
bonst, dof, gestomp,
glijdt rollend
glijdt
rollend het gordijn, met zacht gerucht.
Het wordt
wordt heel
heel stil, en even
even ruischt
een zucht,
zucht,
ruischt een
gelooven.
als
konden zij hun oogen
als konden
oogen niet gelooven.
Nu spreekt
spreekt vreemd
vreemd in de
de ruimte
ruimte een
eenluide
luidestem,
stem,
spontaan, de
dewelbekende
welbekende woorden.
woorden.
als
als waar 't't spontaan,
Ik
lees ze
ze mee,
mee, met
met melodie
melodie en
en klem,
klem,
ik lees
en
wacht weer
weer op de
de fout,
fout, die
diegist'ren
gist'renstoorde.
stoorde.
en wacht
Hier opgesloten
opgesloten tusschen
tusschen spel en
en zaal,
zaal,
ik gedoken
gedoken tetesouffleeren
souffleerenzoetjes,
zoetjes,
zit ik
en zie,
zie, al
al fluisterend
fluisterend verliefde
verliefde taal,
taal,
niets
van de
deingénue
ingénuededelakschoen-voetjes.
lakschoen-voetjes. niets dan van
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GEDICHTEN

FRUITS, DESSERT.
Den disch
disch rond,
rond, bloost
bloost de
dewelvoldane
welvoldane stemming.
stemming.
„Papa" schilt
"Papa"
schilt vergenoegd
vergenoegd zijn
zijn laatste
laatste peer.
peer.
Maar
mijn vrede
vrede dringt
dringt'zich
zichde
debeklemming:
beklemming:
Maar in mijn
Hoe en
Hoe
en wanneer
wanneer zie
zie ik
ikhaar
haarmisschien
misschienweer?
weer?
Zij
heeft zelfs
zelfs geen
geen vermoeden
vermoeden van
van mijn
mijn zorgen.
zorgen.
Zij heeft
Ze
wijn, en
en ziet
ziet de
de tafel
tafel rond.
rond.
Ze proeft den wijn,
Wat
haar babblen
babb'lenzijn
zijnverborgen,
verborgen,
Wat mag achter haar
en in den
den glimlach,
glimlach, vluchtig
vlu.chtig om
om haar
haar mond?
mond?

Ik converseer
converseer druk, om maar
maar niet
niet teteweten,
weten,
ik toch
tochaanstonds
aanstonds afscheid
afscheid nemen
nemen moet.
moet.
dat ik
- en ben
ben alal mijn
mijnwoorden
woorden vergeten,
vergeten,
Daar voel
voel 'k ,,—
het zachte
zachte drukken
drukken van
van een
eenkleinen
kleinenvoet.
voet."
M.
M. H. WERKMAN,
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Wij
de Beweging
Beweging van Tachtig op
op haar
haar hevigst
hevigst gezien.
Wij hebben nu de
Hoe, met als 't ware elementaire heftigheid, een deel dier individua-Hoe,mtals'wr niehftgd, lrinvualistische kunstenaars was begonnen te leven en van dat
dat leven
leven te getuigetuigen, terwijl
gen,
terwijl de
demeer
meergematigd
gematigdlevenslustigen
levenslustigenzelfs
zelfszoozeer
zoozeeroverovertuigd en vervuld
vervuld waren
waren van
van het
het gewicht
gewicht ook
ook der
der gewoonste
gewoonste werkelijkwerkelijkkoel bedachtzaam
bedachtzaam en onpersoonlijk
onpersoonlijk hun
hun indrukken daardaarheid, dat zij koel
van gingen
gingen ontleden
ontleden en
enweergeven,
weergeven, als
alsgold
goldhet
hetwetenschappelijke
wetenschappelijke
observaties.
'
Dat waren dan
dan de
de jonge
jonge novellisten
novellisten en
en romanschrijvers
romanschrijversvolgens
volgensde
de
formule van het naturalisme.
naturalisme.
wijgezien
gezienhebben,
hebben,stZ;eg
steeg het
het
Maar den
den dieper
dieper geraakten,
geraakten,gelijk
gelijkwij
zij de
de" uitzinnigste
uitzinnigste phantaisieën
phantaisieënververleven als
als wijn
wijn naar het
het hoofd,
hoofd, tot
tot zij
mengden met de diepzinnigste
diepzinnigste uitspraken,
uitspraken, en
eninineen
eenwonderlijk
wonderlijkververheven en verwijde wereld
wereld schenen
schenen te
televen,
leven,waar
waarnauwlijks
nauwlijksmeer
meerconcontact met de aarde bestond.
bestond. Anderen
Anderenechter
echterverloren
verlorenzich
zichininde
dewerkewerkelijkheid
.... hunner
hunner gewaarwordingen,
gewaarwordingen, die z66
zóó sterk en
en durend
durendwaren,
waren,
lijkheid....
Danisishet
hetofofdie
diewerkelijkwerkelijkdat zij niets meer
meer schenen
schenen te
te behoeven.
behoeven. Dan
hen openbaar
openbaar wordt,
wordt, de
de dingen
dingen der
derstoffelijke
stoffelijke
zelve in en door hen
heid zelve
hE::t schijnt
schijnt de
de
wereld
getransformeerd tot
en het
wereld direct
direct getransformeerd
tot woord
woord en zin, en
volmaakte
.... die, nader
nader bezien,
bezien, de
de uiterste
uiterstesubjectiviteit
subjectiviteit
volmaakte objectiviteit
objectiviteit....
persoonlijk-eigen gewaarwordingen
gewaarwordingen blijkt.
blijkt.
van zeer persoonlijk-eigen
dan het
hetterrein
terreinder
dereigenlijke
eigenlijkeepiek,
epiek,waar
waardiepdiepDaartusschen ligt dan
geestelijk worden
worden saamgevat,
saamgevat, zonder
zonderdat
dat één van
gaande indrukken geestelijk
of geestlijke
geestlijke verwerking,
verwerking, in de
de uiting
uitingoverweegt.
overweegt.
impressie of
beide, impressie
wij voor
voor den
den tweeden
tweeden stroom,
stroom, die
die uit
uit de
de TachTachThans echter
echter staan
staan wij
tiger beweging
beweging afvloeide.
afvloeide. Veel
Veel minder
minderonstuimig
onstuimigen
enveel
veel stiller
stillerwat
wathet
het
tiger
verstandeHetgaat
gaathier
hiernaar
naar 't verstandegevoel en de gewaarwording betreft. Het
Ik en
en wat
wat dit
ditIk
Ikscheidt
scheidtvan
vananderen,
anderen,
lijke toe: de bezinning over het Ik
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negatief en positief
positief waard
waard is.
is. Het
Hetisisde
degroep
groepder
dercritische
critische
wat het negatief
tot besef
besefvan
van eigen
eigen revolutionnaire
revolutionnaireoorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid
bezinning, die tot
ouderen te
te lijf
lijf ging.
ging. Die
Die
kwam en in 't gevoel van haar jonge kracht de ouderen
ook het wezen der litteraire
litteraire Beweging
Beweging trachtte
trachtte tete formuleeren
formuleerenen
endit
dit
terstond deed
deedop
opvoortreflijke
voortreflijkewijze
wijzein
inde
de kronieken,
kronieken,die
dieelk
elknr.
nr.van
vanhet
het
terstond
brachtzoowel
zoowelover
overde
deoudere
ouderetijdgenooten,
tijdgenooten,als
alsover
over
nieuwe tijdschrift
tijdschrift bracht
pas verschenen
verschenen werk
werk van
van de
dejonge
jongerevolutionnaire
revolutionnaire kunstenaars.
kunstenaars.
het pas
Alle redactieleden
redactieleden werkten
bij gelegenheid
gelegenheid aan
aan mee,
mee, doch
doch
Alle
werkten daar
daar bij
Willem
Willem Kloos bleef
bleef de
de erkende
erkende leider
leideren
envoornaamste
voornaamstepolemische
polemische
penvoerder.
Er was een enorm verschil tusschen
tusschen de
de taal
taal der
der realistische
realistischedichters,
dichters,
zooals
wij die
die in huri
zooals wij
hmi verscheidenheid leerden kennen, en dit
dit betoobetooDe eerste,
eerste,zagen
zagen wij,
wij, dreef
dreef op
op gevoel
gevoel en
en verbeelding.
verbeelding.Zij
Zij
gend proza. De
werd vaak zelfs
primitief geluid,
geluid, zóó
zóó zuivere
zuivere verkianking
verklanking en
en ververzelfs tot primitief
"de werkelijkheid
werkelijkheid door
door ononbeelding, dat
dat (zooals
(zooalsKloos
Kloos het
het uitdrukte)
uitdrukte) „de
geschrevene schijnt te
te zijn
zijnovergevloeid".
overgevloeid".
middellijk
middellijk contact
contact in
in het geschrevene
immers aangelegd,
aangelegd, dat
dat het
hetalleen
alleenen
enzuiver
zuiver geestelijke
Daarop was 't't immers
in de taal-abstracties
zooveelmogelijk
mogelijkzou
zouworden
worden
taal-abstracties en
en redeneering,
redeneering,- zooveel
geweerd en de dingen
dingen zich
zich zelf,
zelf, als 't ware, geven zouden, ieder
iederin
inzijn
zijn
woord,
datde
dewerkingen
werkingenenkel
enkelzouden
zouden
woord, substantief of adjectief? En dat
worden
als onpersoonlijke
onpersoonlijke krachten
krachten door
doorde
deonbepaalde
onbepaalde
worden aangeduid
aangeduid als
wijs
ongewijs der
der werkwoorden.
werkwocrden. Voor de nieuwe zegging van de nieuwe ongekende indrukken
Indrukken waren
waren dan
dan ook
ook vele
vele nieuwe
nieuwe woorden
woorden noodig
noodig of
of
een opdrijve
opdrijvenn
nieuwe 15eteekenissen
beteekenissen in
woorden. Kortom, een
in de oude woorden.
van de taal tot haar uiterste mogelijkheid -van
van expressie, door aanwen- vandetlohruismgekd
Datgaf
gafdan
dan
ding van alle
rythme. Dat
alle middelen van beelding, klank en rythme.
taal. Maar
Maar tot
tot die
dieN.
N.G.
G.taal
taalbehoorde
behoorde
de toen veel
veel bespotte
bespotte N. G. taal.
toch zeker niet minder
minder het
hetbetoogend,
betoogend,het
hetcritisch
critischproza,
proza,enendat
datzag
zagerer
eige.nheel
Kanmen
menvan
vanhet
hetz.g.
z.g.impressionistisch
impressionistischproza
prozaeigenheel anders
anders tiit. Kan
lijk
betoolijk geen
geen voorgangers
voorgangers aanwijzen,
aanwijzen, wie
wie in ontwikkeling aan het betooniet veel
veel van
van of
of
gend proza voorafgaan is wel
wel duidelijk.
duidelijk. Men leest er niet
de namen Huet
en Multatuli
Multatulikomen
komenons
onsin
inden
denzin.
zin. Het
Het ongedwongene
ongedwongene
Huet en
en geestige,
doen zoowel
zoowel aan
aan den
deneen
eenals
alsaan
aan
geestige,het
het directe
directe en beeldrijke, doen
den ander denken. Maar
Maar het
hetdoet
doetook
ooknog
nogaan
aanméér
méércienkèn:
denkèn:aan
aande
de
jonge mannen,
mannen, Kloos,
Kloos, Verwey,
Verwey, Van
Van
classieke
classieke schrijvers.
schrijvers. Al
Al deze
deze jonge
Eeden, Diepenbrock, Gorter
Gorter hadden
haddeneen
eenclassieke
classieke studie achter
achter zich,
zich,
zouden
en niet enkel
enkel achter
Zij, die
die de
de Nederlandsche letteren zouden
achter zich. Zij,
na het
het geslacht
geslacht van
van '40
'40 iets
iets
hervormen,
hervormen, hadden
hadden voor
voor 't't eerst
eerst weer
weer na
in
zich
n.1.
als
de
eigen
geest
die
aan
van
den
geest
der
Oudheid
van den geest der Oudheid zich n,l, als de eigen geest die aan
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den
den oude
oude verwant
verwant was
was en
en nu
nu ook
ook zijn
zijn vormen,
vormen, gedachtegedachte-en
engevoelsgevoelsbegreep.
sferen begreep.
Dat meent
meent men
men ook
ook te
te hooren
hooren in
in het
het proza
proza van Willem Kloos. Die
Die
Dat
en toch
toch gevoelig
gevoeliggecadenseerde
gecadenseerdevolzin,
volzin,dat
datrustig
rustigbeheerschte
beheerschte
breede en
gedachte-uitvloeien in zinnen
zinnen en
enbijzinnen,
bijzinnen,die
diezuivere
zuiverepersoonlijke
persoonlijke
die gansche
gansche sfeer
sfeer van
vankalm-evenwichtige
kalm-evenwichtige beheersching
beheerschingvan
van
beelden, die
dat stak
stak uit
uit boven
boven het
het
onderwerp en niet minder
minder van zichzelf....
zichzelf.... dat
het onderwerp
der ouderen
ouderen van
dien tijd:
tijd: Beets, Pierson,
Pierson, o.a. en
endoet
doetniet
niet
beste der
van dien
Hetwas
wasrijker
rijker van
vaninhoud,
inhoud,fijner
fijnerenenklaarder
klaardervan
van
Huet. Het
onder voor Huet.
jaren om '8o
t80 hier
hier werd
werd gelegeleonderscheiding dan bijna
bijna al
wat in die jaren
onderscheiding
al wat
Het was
was ook
ookzwaarder,
zwaarder, schooner
schooner van
van klank
klank en
en veel
veel gevoeliger
gevoeliger
verd. Het
bee1ding.
van beeiding.
Ik bedoel nu vooral
vooral Kloos'
Kloos t Voorrede
de gedichten
gedichten van
van Jaques
Jaques
ik
Voorrede tot de
met dat
dat statige
statige begin
beginals
als orgelspel:
orgelspel:
Perk, met
"Wien de goden
goden liefhebben,
liefhebben, nemen
nemen zij
zij jong
jong tot
tot zich,
zich,zeiden
zeiden
„Wien
ouden; maar
maar dichters
dichtersgenieten
genietenook
ookhierin
hierineen
eenvoorrecht
voorrecht boven
boven
de ouden;
hunne mede-schepselen,
mede-schepselen, dat
dat een
eenvroegtijdige
vroegtijdige dood
doodhun,
hun,behalve
behalve
hunne
in de
de
de goddelijke,
goddelijke, nog
nog die
die andere
andere genade
genadeverzekert,
verzekert, welke
welke in
de
werdd
oogen
menschen gevonden
gevonden wordt.
wordt. Nog
Nog altijd
altijd heeft
heeft de wereld
oogen der menschen
tranen
over·voor
voor het
hetstervens-lot;
stervens-Iot; en
enz66zeer
zóózeer volgt
volgt de
de.dichterdichtertranen over
zee,
der grootste
grootste geesten,
geesten, de
de golving
golvingder
der zee, in
in zijn
lijke roem,
roem, zelfs der
en harten
harten zich
zich neigden
neigden en
rijzing
daling, naar-mate
naar-mate de
rijzing en dating,
de hoofden en
wendden, dat ieder toeschouwer, wien
wien de
de gave
gave der
der verwondering
verwondering niet
niet
geheel werd ontzegd,
ontzegd, zich-zelven
zich-zelvenmoet
moetafvragen,
afvragen,waartoe
waartoe die warrewarre-:
en of
of niet
nietde
deliteraire
literairekritiek
kritiek
ling en wisseling
wisseling van
van begrippen dient, en
behoort gezet te worden
worden bij de
godsdienst en
en memede onderwerpen als godsdienst
taphysica, waarover men onder verstandige
verstandige lieden
lieden liefst
liefst bet
hetstilzwij
stilzwijgen bewaart. Namen schitterden
schitterden en
en verzonken
verzonken met
metde
de eeuw,
eeuw, die
die voor
voor
hen boog, om soms weer te worden
worden opgedolven
opgedolven door
door een
een snuffelend
snuffelend
nageslacht, dat er al of niet de verspreide leden
leden der
der vroegere
vroegere godheid
godheid
en
in herkende; en
en men
men mag
mag zulks
zulks toeschrijven
toeschrijven aan
aan de
detijdgenooten
tijdgenooten C11
hun onzuiver of ongeoefend kunstgevoel.
kunstgevoeL Doch de
de fijnste
fijnste en
en diepste
diepste
in schoonheid
schoonheid aan
aan de
de wereld
wereld mochten
mochten
zielen
der menschheid,
menschheid, die in
zielen der
weergeven, wat
wat zij
zij met
methun
hunharte-bloed
harte-bloedvan
vande
dewereld
wereldhadden
haddengewongewonbeleefd, dat
dat de wereld
wereld hen
nen, ook zij hebben hun dagen van duisternis beleefd,
vergat; terwijl
terwijl eindelijk,
eindelijk, wie
wie de
de eigene
eigene oordeelen
oordeel en van
van die
diehoogsten.
hoogsten
wel zeer
zeer veel
veelzelfzelfover elkander
elkander en over anderen onderling
onderling vergelijkt, wel
vertrouwen
durven gelooven
gelooven dat
dat zijn
zijn persoonpersoonvertrouwen moet
moet bezitten,
bezitten, om te durven
bnt die
die door
door ieder
ieder volgend
volgend
lijke
knoop ontbinden
ontbinden han,
lijke meening
meening den
den knoop
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vonnis
vaster werd
werd toegehaald.
toegehaald. Zou
Zou de
destervende
stervendedichter
dichter
vonnis slechts te vaster
dit gevoeld hebben, toen hij spotte, dat
dat alle
alle kunst
kunst ten
tenslotte
slottetoch
tocheen
een
blauwe nevel was?"
wel het
het "program"
„program" der
derTachtiger
TachtigerBeweBeweAldus de aanvang van wat wel
rustiging genoemd is. Het is bezonken en wijd van bezinning in zijn rustigen, weidschen maatgang en, ofschoon
ofschoon een
een begin,
begin, alal volkomen
volkomen rijp.
rijp.
Maar
behalve schoon,
schoon, is het
het ook
ook bijzonder
bijzonder karakteriek
karakteriek wat
wat hier
hier
Maar behalve
gezegd wordt.
wordt. Of is het niet kenschetsend,
kenschetsend,·dat
datde
deeerste
eersteaanvang
aanvangvan
van
gezegd
deze toelichtende
Voorrede bij
bij de verzen
deze
toelichtende Voorrede
verzen van
van een
een jong
jonggestorven
gestorven
dichter een twijfel
twijfel bevat
bevat aan
aan de
de waarde
waarde der
derlitteraire
litterairekritiek,
kritiek,een
eenvrijvrijwel
moedeloos besef van het ondoenlijke
ondoenlijke om
om het
hetschoonbevondene
schoonbevondene
wel moedeloos
terstond het
het individuaindividuaook aan
aan anderen
anderen te.
te demonstreeren?
dernonstreeren? Ziedaar al terstond
lisme
het persoonlijke
persoonlijke van
van ieders
ieders bijzonder
bijzonder
lisme met zijn terugtrekken in het
gevoel.
en gevoelszaak,
het nieuwe credo,
credo, en
en
De poëzie persoonlijk çn
gevoelszaak, dat werd het
vandaar —
- zooals Kloos het uitdrukte
uitdrukte—
- „een
"eengave
gavevan
vanweinigen
weinigenvoor
voor
weinigen,
gevoeld hebben van
van de
de verrukverrukweinigen, omdat men zelf iets moet gevoeld
hare uitingen
uitingen bij
bij anderen
anderen kunnen
kunnen
king
king der scheppingsdrift, eer wij hare
genieten."
En later zegt hij nog
nog eens uitdrukkelijk,: dat
dat een
een dichter
dichter niet
nietnaar
naar
"het
oordeel der
der menigte"
menigte"mag
magvragen,
vragen,om
omvooral
vooral duidelijk
duidelijktetemaken,
maken,
„het oordeel
hoe
verhevens is, waaraan
waaraan uitteraard niet
niet velen
velen deeldeeÎhoe de poëzie iets verhevens
hebben, iets van
van individueelen,
individueelen, onmaatschappelijken
onmaatschappelijkenaard.
aard.
zij dus terugiegaan
teruggegaan en
en verheven
verheven toc
tot
Van
velen is
Van een
een uiting voor velen
is zij
iets van den enkeling,
enkeling, gemeenzaam
gemeenzaam slechts
slechts voor
voor enkelen.
enkelen.
Wat is dan de poëzie, naar
naar het
het begrip
begrip der
derTachtigers?
Tachtigers?
Kloos
het ininditditzelfde
zelfdeplechtig,
plechtig,gedragen
gedragenproza
prozavan
vanzijia
zijn
Kloos zegt het
Perk-voorrede
legt er
er nogeens
nogeens den
den nadruk
nadruk op
op het
hetveranderd
veranderd
Perk-voorrede en
en legt
besef der nieuwe school:
school:
"Geen
genegenheidisiszij,
zij, maar
maar een
een hartstocht, geen
geen bemoediging,
bemoediging,
„Geen genegenheid
t
ee.u
levens
ernsten
eneen
maar
een
dronkenschap,
niet
een
traan,
om
maar
dronkenschap, niet een traan, om 'sslevens ernst
lach om zijn behaaglijkheid,
behaaglijkheid, maar
maar een
een gloed
gloed en
en een
een verlangen,
verlangen,een
eengegeverheffing, een
een wil
wil en
en een
een daad,
daad,waar
waarbuiten
buitengeen
geenwaarwaarzicht en een verheffing,
achtig
die alleen
alleen het
het leven
leven
achtig heil
heilvoor
voorden
den mensch
menschtete vinden
vinden is,
is, en die
levenswaard
maakt.
levenswaard maakt."
Dus niet
niet enkel gevoel maakt den dichter,
dichter, maar
maar het
hetstormend
stormend gevoel,
hetdatengschmiet,
dat den gansehen mensch inneemt, hartstocht is de vereischte voor het
dichter-zijn
namelijk in hen,
hen, die
die de
dedwingende
dwingendebehoefte
behoeftegevoelen
gevoelen
dichter-zijn namelijk
hun passie
passie in
in beelden
beeldenbuiten
buitenzich
zichtetestellen.
stellen.„Poetry
"Poetryisisimaginative
imaginative
tt
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passion,t'
de Engelsche
Enge1sche dichter,
dichter, naar
naarwiens
wiens
passion," zeide
zeide Leigh
Leigh Hunt, de
uitspraak Kloos hier verwijst. De
De ontroering
ontroeringdes
des dichters
dichterszal
zalvan
van zelf
phantastische of werkelijkheidsvormen
aannemen, hij zal
phantastische
werkelijkheidsvormen aannemen,
zal haar
haar als
En dit
dit geldt
geldt voor
voor den
den dichter
dichter in
in de
de uitgeuitgebeelden
beelden buiten
buiten uch
zich Uen.
zien. En
I yrischen, den
denepischen,
epischen,
breidste beteekenis van het
het woord,
woord, voor
voor den
den lyrischen,
zoo goed
als voor den dramatischen
zoo
goed als
dramatischen dichter.
dichter. Hun
Hunaller
allerkenmerk
kenmerkisis
uj er
ertenslotte
tenslotteeen
eenvers,
vers,een
eenroman
roman
beeldende hartstochtelijkheid,
hartstochtelijkheid, het
hetzij
of een drama van komt.
komt.
Maar Kloos
Maar
Kloos spreekt hier van
van den
den dichter,
dichter, die
dieverzen
verzen schrijft,
schrijft, en
en
nude
dekenmerken
kenmerkenop
opvoor
voor
stelt, uit zijn
zijn individualistisch
individualistisch standpunt,
standpunt, nu
„goede" poëzie
"goede"
poëzie tegenover de „slechte"
"slechte"van
vanhet
hetvorig
vorigtijdvak.
tijdvak.Op
Op zeer
besliste wijze. tt„Twee
Twee dingen
dingen zijn
zijn het,
het,waardoor
waardoorgoede
goedeverzen
verzenzich
zichvan
van
D.;: juistheid
juistheid der
derklankenpressie;
klankenpressie; 2e
2ede
de
slechte
slechte onderscheiden.
onderscheiden. Ie
le De
noodzakelijkheid en zuiverheid der beeldspraak....
noodzakelijkheid
beeldspraak.... Het
Hetvermogen
vermogenom
om
over het eerste te oordeelen,
oordeelen, oefent
oefent men
mendoor
doorfijn
fijntetehooren
hooreneen
eennauwnauwen:.
keurig de sensatie na te gaan,
gaan, die
die ieder
ieder woord,
woord, dat
dat men
menleest,
leest,inincm,
opwekt, afzonderlijk
afzonderlijk en
en in
in verband met die er om heen staan. De opopeenvolging der klanken in hunne
hunne eigenaardige,
eigenaardige, individueele
individueele combinacombinatie vormt, te zamen
zamen met
met de
de plaatsing
plaatsing der
der accenten,
accenten,den
den rhythmus van
het vers. Daar
Daar iedere
iedere aandoening,
aandoening, iedere
iegere kleinste
kleinste beweging
beweging van het
gevoel,
heeft,
gevoel, bij
bij fijn
fijngeorganiseerde
georganiseerdenaturen,
naturen,haar
haar eigene
eigene rimpeling
rimpeling heeft,
zal dus ook iedere
iedere goede
goede versregel
versregel zijn
zijneigenen,
eigenen,slechts
slechtsvoor
voorhem
hempaspasde'n
senden, rhythmus
rhythmusdoen
doenhooren.
hooren.Wie
Wiehet
hetzuiverst
zuiverstujn
gevoel,door
door den
zijn gevoel,
alleen bij dàt
rhythmusweet
weetweer
weertetegeven,
geven,isisde
de
dat gevoel behoorenden rhythmus
beste dichter; wie
wie het
het vatbaarst
vatbaarst isisvoor
voorde
deallersubtielste
allersubtielsteklankverklankver'schillen
wordt, is
is de
de beste
beste
•schillenin
ineen
een vers,
vers, en
en .zich
zich die
die vatbaarheid
vatbaarheid bewust wordt,
kriticus: want het eene
eene noch
noch het
het andere
andere isismogelijk,
mogelijk, zonder
zonder dat
datmen
men
tegelijk zeer
dat
zeer fijn
fijn en
en zeer
zeer sterk
sterk gevoelt/'
gevoelt." En
En aan
aan de
de "beeldspraak",
„beeldspraak", dat
is de beelden, waarin
waarin de
de hartstochtelijke
hartstochtelijke bewogenheid
bewogenheid des
desdichters
dichters
zij de
depersoonlijke
persoonlijke des
des
zich
omzet, stelde
zich omzet,
stelde Kloos
Kloos den
den eisch,
eisch, dat zij
dichters en
en niet
niet van
van anderen
anderen overgenomen
overgenomen moeten
moeten zijn,
zijn, en
en niet
niet altijd
altijd
dezelfde,
telkens veranderend
veranderendnaar
naarhet
hetgevoel
gevoelvan
vanhet
hetoogenoogendezelfde, maar telkens
blik.
Om dan aldus te recapituleeren:
recapituleeren:
enonmisbare
onmisbarevereischte
vereischtevan
vaneen
eengoed
goedgedicht
gedichtisisdus,
dus,
"„....
.... het
het eerste
eersteen
dat het
het een
een individueele,
individueele, persoonlijke
persoonlijke uitdrukking
uitdrukkingheeft,
heeft,kenbaar
kenbaaraan
aan
de klank-expressie
klank-expressie en
en aan
aan de
debeeldspraak:
beeldspraak:omdat,
omdat,hetzij
hetzijnogmaals
nogmaalsgegedat is het
het
zegd, de beste dichter
dichter hij is, die het sterkst, dat is het fijnst, dat
individueelst gevoel
uiten. tt
gevoel het
het zuiverst
zuiverst weet
weet te uiten."
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yssel, die
Ziedaar een uitspraak
uitspraakgelijk
gelijk aan
aan die
dievan
vanVan
VanDe
Deyssel,
die wij
wij vroevroeger vonden: dat
dat kunst
kunst moest
moest zijn
zijn de
de allerindividueelste
allerindividuee1ste expressie
expressievan
van
het allerindividueelste
allerindividueelste gevoel.
gevoel.
yssel. Kloos
meende Van
Van De
Deyssel.
Klaas zei
zei slechts,
slechts,
Zoo moest alle kunst zijn, meende
was, die het
het individueelst
individueelst gevoel
gevoel het
het zuiverst
zuiverst weer
weer
dat dc
de beste dichter
dichter was,
te geven wist. Maar
Maar wie
wie zou niet gaarne, als
als dichter,
dichter, de
de beste dichter
in 't'talgemeen
algemeen gesteld:
gesteld:
zijn?
zijn? En zoo was ook
ook hier
bier de eisch voor kunst in
de eisch van het verenkeld
de
verenkeld individueele,
individueele, van
van het
het af-zonderlijke.
af-zonderIijke.„Een
"Een
kunst van weinigen voor weinigen."
Het was
was 't't noodlot
noodlot der
der Tachtigers
Tachtigers hiertoe
hiertoe te
te komen,
komen, het
het isis liun
hun
roem
hun ondergang
ondergang geweest.
geweest. Hun
Hun roem,
roem, omdat
omdat zij
zij een
eeneinde
einde
roem en hun
maakten, een eenigszins onstuimig en brutaal
brutaal eeinde,
verzeni nde, aan het verzenmaken, zooals
zooals dat hier
hier werd
werd bedreven.
bedreven.Aan
Aanhet
hetgcrnoedelijke,
gemoedelijke, lieve,
ernstige,
en rijrn,
rijm, dat
dat velen
velen verstonden
verstonden en
en
ernstige, grappige
grappige praten op maat en
velen
gaarne lazen
een vrome
vrome stemming,
stemming, of
of een
een stemming
stemming van
van
velen gaarne
lazen in een
maatschappelijke knussigheid,
knussigheid, of verteederd
.d
verteederd herdenken
herdenkenofofbezadi
bezadigd
maatschappelijke
aJ vroeger
vroeger van
van gesproken,
gesproken, hoe
hoede
depoëzie
poëzie
overwegen.
overwegen. Wij
Wij hebben er al
en voor
voor alien
allen (de
(de burgerlijke allen) was,
van vóór tachtig
tachtig een kunst
kunst van
van en
maar hoe 't er ook een kunst naar
naar was.
was.
De Tachtigers
Tachtigers hebben
hebben er
er inderdaad
inderdaad weer
weer kunst van gemaakt,
gemaakt, als
als
men tenminste daaronder
daaronderverstaan
verstaanwil
wilde
denoodzakelijke,
noodzakelijke, bijna
bijnaonwilonw11keurige, uiting van eens menschen dieper
dieper zieleleven
zide1even in klank en bedbee1ding. Wil men zoo
zoo de poëzie
poëzie begrijpen
begrijpen,; dan
dan blijkt
blijkt wel,
wel, dat zij
.zij niet
niet is
is
van de nuchtere
nuchtere oogenblikken
oogenblikken van
van ons
onsdagelijksch
dagelijkschleven.
leven. Zij behoeft
misschien niet "van
te zijn,
zijn, maar
maar zij
zij is
is evenweinigen" te
„van weinigen voor weinigen"
of zelfs
zelfs alle
alle dagen,
dagen, voor de gewone
gew,)ne menschen,
menschen.. die
die
min van alle uren,
uren, of
de gewone dingen doen. En
En eens menschen
menschen dieper zie1s1even
zielsieven is ook het
gemeenschappelijk gevoelsleven
voor alien
allen ongeveer
ongeveergelijke
gelijke
gevoelsleven niet,
niet, het voor
gemeenschappelijk
gevoel bij
tenminste zoolang
zoolang de
demaatmaatbij ongeveer gelijke gelegenheden, tenminste
brand te
te
schappij
Een dichter
dichter namelijk
namelijk dient
dient eenigszins
eenigszins in brand
schappij in rust is. Een
en dat
dat doet
doet men
menin
ingewone
gewone tijden
tijdenniet
nietvoor
voorhet
het
staan terwijl hij dicht, en
een nieuw
nieuw kiesrecht
kiesrecht of
ofhet
hetouderdomsouderdomsvaderland of zijn vaderstad, een
doch enkel
enkel voor
voor dingen van het eigen
eigen leven.
leven. En dan
dan nog
nog
pensioen, doch
lang niet altijd,,..
altijd .... Zoo meenden
meenden de
de Tachtigers:
Tachtigers:poëzie
poëzie was
was iets
iets zeldzeldErwas
wasmisschien
misschieneen
een meer
meer ververzaams in
in deze
dezenuchtere,
nuchtere,lage
lagewereld.
wereld.Er
in de
de tegentegenhevene
denkbaar, waarin
waarinde
depoëzie
poëzie thuis
thuis zou
zou zijn,
zijn, doch
doch in
hevene denkbaar,
woordige
meerendeels een
een vreemdelinge.
vreemdelinge.
woordige was zij meerendeels
uitspraak aan
aan het
het gegeVan weinigen voor weinigen. En zoo door die uitspraak
zellige
iets ontnomen werd, iets
iets voor
voor alien
allen vriendevriendezellige leven inderdaad iets

690

690

VAN DE
DE TACHTIGER BEWEGING
BEWEGING
STUDIES VAN

lijks en hartelijks,
hartelijks, een
een aardig
aardig tijdverdrijf,
tijdverdrijf, een
een lieve
lieve gewoonte,
gewoonte, een
een
lijks
vleiende verhevenheid,
kant hebben
hebbende
deTachtigers
Tachtigers
vleiende
verhevenheid, aan den anderen kant
gegeven. Opnieuw
Opnieuw het
hetgeloof
geloof aan
aan den
den zin
zinen
ende
de
ook iets onschatbaars gegeven.
waarde der poëzie
poëzie als een
een band
band tusschen
tusschenmensch
menschen
enoneindigheid.
oneindigheid.
waarde
eneigeneigenDat oneindige
oneindige zelf
zelfscheen
scheeneenigszins
eenigsz;instwijfelachtig
twijfelachtiggeworden
gewordenen
Dat
De TachtiTachtitevreden,gelijkvloersche
lijk overbodig in het tevreden,
gelijkvloersche leven, maar De
gers
gers hebben
hebben het
hetweer
weerbeleden,
beleden,inindedetrotsche
trotscheverzekering,
verzekering,dat
dat zij
zij
middelaars gevoelden
gevoelden en
en het
hetleven
leveneindeloos
eindeloosdieper
dieper
zich daarvan de middelaars
hun gemoedelijke
gemoedelijke voorgangers.
voorgangers. En
En het
het was
was deze
deze verzeverzebeseften dan hun
kering,
nicest
behoefden,
kering, die zeer
zeer velen
velen toen
toenjuist
juisthethet
meest
behoefden,voor
voorwie
wie
en maatschappij
maatschappij allengs
allengs alle diepere beteekebeteekehet algemeene van staat en
nis ontbeerde
en die
die zich
zichberooid
berooiden
enleeg
leeggevoelden.
gevoelden.Voor
Voorhen
henklonk
klonk
ontbeerde en
dan een blijde boodschap,
boodschap, dat
dater
ereen
een andere
anderebetere
betere
het als niet minder dan
gemeenschap bestond
bestond dan die van
en zijn
zijn gegegemeenschap
van het
het maatschappelijke
maatschappelijke en
matigde idealen en
en deugden,
deugden, van
vanhet
hetgemoedelijk
gemoedelijksarnenvoelen
samenvoelen in
matigde
Dater
ereen
eenhoogere
hoogereeenheid
eenheidwas
wasvan
vanelks
elkseigen
eigenziel
ziel en
familie en staat.
staat. Dat
klanken
de ziel der wereld, al konden
konden slechts
slechts de
de uitverkorenen
uitverkorenendat
datininklanken
te weten
weten isis toen
toenvoor
voortallooze,
tallooze, aan
aan de
deenge
engeHolHoldoen verstaan. Dit te
landsche
burgerlijke gemeenschap
gemeenschap ontgroeide
ontgroeide jonge
jonge menschen
menschen
landsche burgerlijke
Tachtigers hun
hun leven
leven
een
verlossing geweest
een veriossing
geweesten
en zij
zij hebben
hebben het
het den Tachtigers
lang dank geweten.
geweten.
Maar het was
vloek van
van dier
dier eigenaardig
eigenaardig Individualisme,
Individualisme,
Nvas ook de vloek
dat zij al meer exclt:sief
exclusief moesten worden en op
cp den duur
duur met
metdat
datininhet
dividueele
bedoelden elks persoonlijk
persoonlijk eigene,
eigene, maar
maar het
dividueele niet
niet meer bedodden
allerbijzonderst eigene
uitteraard maar
maar van
van enkelen zijn kan..
kan •.
eigene dat uitteraard
Het kwam'
kwam' vanwege
vanwege hun
hun haat
haataan
aanhet
hetalgemeene,
algemeene, dat
datbloot
blootmaatmaatduur ook
ook niets
niets wilden
wilden weten
weten van
van het
het
schappelijk
schappelijk was,
was, dat
dat zij
zij op den duur
toch voor
voor elk
elkindividumoalgemeene, dat onmaatschappelijk was: de toch
individu mo„God", met
gelijke
"wezen der dingen" met "God",
met de
net het „wezen
gelijke gemeenschap
gemeenschap met
„wereldziel", hoe men tt't noemen
"wereldziel",
noemen wil.
wil.
Het was wel te begrijpen, hoe
hoe zij
zij tot
tot die
dievergissing
vergissing kwamen,
kwamen, doch
doch
het was niettemin een vergissing. Dewijl het
h'>.t voorgaande
voorgaande geslacht hun
hun
aan gemeenschapsgevoelens
gemeenschapsgevoelens geen
dan die
die bleek
bleekmaatmaatgeen andere toonde dan
schappelijke en familiale, wantrouwden
zij al het gemeenschappelijke,
wantrouwden zij
haast scha
schamen
hun medemenschen
medemenschengegegingen zij zich 'mast
men een
een gevoel
gevoel met hun
meen
zochten steeds
steeds hartstochtelijker
hartstochtelijker naar
naar het
het bijzonbijzonmeen te hebben en zochten
Zoo werden
werden zij,
zij, weiniweiniderein
bij voorkeur te uiten. Zoo
dat bij
dere in zichzelf, om dat
dan heuzelven,
henzeIven, en
en dien
gen, voor al minderen.
minderen, ten slotte voor niemand dan
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weg zijn
zijn -alsals
wijwij
gezien
hebben
—- enkele
weg
gezien
hebben
enkeleder
derbeste
besteprozaisten
prozaïstenen
en
en der
dichters
dichters gegaan. Het was
wasde
deweg
wegder
deruitputting,dervereenzaming
uitputting,dervereenzaming ender
onvruchtbaarheid,
waartoe de
de maatschappelijke
maatschappelijke omstandigheden
omstandigheden hen
hen
onvruchtbaarheid, waartoe
dwongen. Die omstandigheden, maar ook hun eigen
eigen aard
aard van
van vooral
vooral
en hun
hun
zintuiglijke
zintuiglijke wereldwereld- en
en levensgevoelers.
levensgevoelers. Het
Het was
was hun
hun trots en
wantrouwen, hun wel
wel hartstochtelijk en innig,
innig, maar
maar tenslotte
tenslotte beperkt
beperkt
en
wereldinzicht,
menschen voor de dingen
dingen deed
deed nemen
nemen en
wereldinzicht, dat
dat hen de menschen
zich afkeeren
afkeeren van de maatschappij,
maatschappij, als of zij op
op een
een alleen
alleen door
door hen
hen
bewoond eiland waren.
waren.
niet zoozeer
zoozeer ondergegaan
ondergegaan aan
aan hun
hunonmaatschappeonmaatschappeAldus
Aldus zijn zij niet
hun gemis
gemis aan
aan maatschappelijk
maatschappelijk gemeenzaamheidsgevoel,
gemeenzaamheidsgevoe1,
lijkheid, aan hun
hungebrek
gebrekaan
aanalgemeen-rnenschelijkheid.
algemeen-mensche1ijkheid. Zij
Zijzochten
zochten
als wel
wel aan
aan hun
verre
enachtten
achttenzich
zichenkel
enkelininzoe
ZOC-iTerre
enkel wat hen scheidde
scheidde van
van anderen
anderenen
zij dat vonden.
vonden. Dat
Datkon
kondan
dann:et
n;etzoo
zooheel
heelveel
veelzijn
zijnen
enhet
hetkon
konook
ookniet
niet
lang duren. Toen
Toenwas
was het
hethoogste,
hoogste, het
hetuiterste
uitersteder
derverbijzondering
verbijzondering
bereikt en
leventerug
terug te
en. zwegen zij, of trachtten weer tot
tot het
het gen-ueene
gemeene leven
-bereikt
meestal niet
niet gelukt
gelukt is.
is.
keeren. \Vat
Wat hun meestal
Nu nog een enkel woord over de Tachtiger
Tachtiger litteraire
litterairekritiek,
kritiek,eer
eer wij
tot haar poëzie overgaan. De Tachtigers zeiden geen systeem van cr:-toharpëzievgn.DTachtrszeidgnymvacrizij heel
heel goed
goed
tiek te hebben, maar
maar uit het
het voorgaande
voorgaande blijkt
blijkt wel,
wel, dat zij
zochten. De
Deoude
oudecritiek,
critiek,meenden
meendenzij,
zij,die
dievan
van
wisten, wat zij in kunst zochten.
W<lS meer
meer in
in den breede
breede en op het geheel, dan ververPotgieter en Huet, v2s
diept en
en op
op détailbeschonaving
détailbeschouwing aangelegd. „Meer
"Meer historisch
historischdan
danaesaesthetisch,
psychologisch dan
zei Willem
Willem Kloos,
Kloos, die
die
thetisch, meer psychologisch
dan critisch," zei
verder meende, dat
dat de
de officieele
officieele critiek
criti ek van
van zijn
zijn eigen
eigen tijd,
tijd, de
de critiek
critiek
Spectator vooral,
men
van De Gids en de Spectator
vooral, weinig
weinig waarde
waarde had,
had omdat men
toen eigenlijk
eigenlijk niet
niet meer
meer wist
wist wat
wat kunst
kunst was.
was. Tegen
Tegen die
die soort critiek
critiek
dehunu2,
als de
de litteraire
het jonge
jonge indivistond dan de
litteraire. bezinning van het:
- hunne, als
dualistengeslacht,
dat niet
niet meer
meer enkel
enkel over de kunst verhandelde
verhandelde en
dualistengeslacht, dat
in 't algemeen
algemeen oreerde, doch
doch op
op nieuw
nieuw alles
alles op
op de
dekeper
keper bezag, het
zoowe1 als
als elk
elk zijner
zijner regels
regels en
enzelfs
zelfs woorden.
woorden.Vooral
Vooral
gansche gedicht, zoowel
zij dan,
dan, als
alswij
wijgezien
gezien
de afzonderlijke
afzonderlijke regels
regels en woorden,
woorden, waarbij
waarbij zij
hebben, hun
hun denkbeelden
denkbeelden over
over beeldspraak,
beeldspraak, over
over klank
klank en over rythrythme exposeerden,
exposeerden, dit
dit alles,
alles, wat
wat tetebeschouwen
beschouwenisisals
alsuitvloeisel
uitvloeisel van
van
hun individualisme,
individualisme, dat
weer in direct contact
contact tot de
de natuur
natuurwilde
wilde
dat weer
staan.
N
aar die
die theoretische
theoretische eischen
eischen van
van een
een persoonlijke beeldspraak en
Naar
een eigen klank
zij dan
dan de
de veraen
verzen hunner
hunner tijdgetijdgeklank en
en rythme richtten zij
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nooten. Zij gingen na - volgens Kloosgoed waren,
waren,
Kloos — of die verzen goed
trachtten vervolgens
vervolgens het
hetkarakter
karakter
zooals zij
zij dat goede begrepen, en trachtten
zooals
van is
's dichters talent
talent uit
uit de
de verzen
verzen tetedefinieeren.
definieeren.Of,
Of,met
metvan
vanDe
Deysyssels woorden: hun
hun critiek
critiek zeide
zeide hoe
hoe het
het werk
werk van
van een
een schrijver
schrijver was
was en
en
hoe 't't zoo
zoo kwam
kwam tetezijn.
zijn.Aan
Aanphaenomenologische
phaenomenologischecritiek,
critiek,begripen
begrip en
rangschikking van het
hetwerk
werkals
alseen
een levens- en
en tijdsverschijnsel,
tijdsverschijnsel,deden
deden
nieten
en dat
dat zou
zou in
in 't algemeen voor hun
zij niet
hun revolutionnaire
revolutionnairedoeleinden
doeleinden
ook niet practisch geweest zijn. Zij, de
de beeldstormers
beeldstormers van
van het
hetoude,
oude,
stelden hun normen
normen naar
naar eigen
eigen aanleg
aanleg en levensbegrip, en
en veroordeelveroordeelwasgegroeid.
gegroeid.
den daarmee dat
dat oude,
oude, dat
dat naar
naargansch
ganschandere
andereinzichten
inzichtenwas
rechtvaardig. Maar
Maar
Elk revolutionnair geslacht doet zoo, al lijkt 't niet rechtvaardig.
tt
ruim baan
baan
it gaat ook
ook in
in deze
deze dingen
dingen niet om te overtuigen, doch om ruim
te maken voor het eigene,
eigene, dat
dat de
de openkomende
openkomendeplaatsen
plaatsenwil
wilbezetten.
bezetten.
Tot een nieuw geslacht
geslacht hen daarvan weer
weer afgooit. Indien
Indien men
men dan
dan
ook
Tachtigers het recht aan
aan hun
hun zijde
zijde
ook zou
zou willen
willen beweren,
beweren, dat
dat de
de Tachtigers
dat zij
zij inderdaad
inderdaad voor
voor de
de kunst
kunstopkwamen
opkwamen
hadden in deze revolutie, dat
tegen
oudere, dat
dat dan
dan geen
geen kunst
kunst mag
magheeten,
heeten, zoo
zoomoet
moetmen
men
tegen het oudere,
vooral niet enkel verwijzen
naar het feit, dat
vooral
verwijzen naar
dat de
devroegere
vroegere kunst
kunstzoo
zoo
fundamenteel anders,
anders, dat
datzij
zijzoo
zooweinig
weinigpersoonlijk
persoonlijken
enplat
platgemeengemeenverstaanbaar was. Menschen,
Menschen, die
die uit
uithet
hetalgemeen
algemeendenken
denkenen
envoelen,
voelen,
leven, die
die niet anders dan
leven,
dan in
in gemeenschap
gemeenschap voelen,
voelen, ilia
niètde
degemeengemeenwel hartshartsschap mee-voelen,
mee-voelen, zulke
daarom toch
toch wel
zulke menschen
menschen kunnen daarom
tochtelijk en verbeeldingsvol zijn. En in
in dat
datgemeenschappelijk
gemeenschappelijk voevoetoon geven,
geven, zoodat
zoodatzij
zij zoowel
zoowel voor
voor anderen
anderenals
als
len hun bijzonderen toon
gevoelens
duidelijk,
zij
't
ook
niet
fijn,
verwoorden.
voor zichzelf hun
hun gevoelens duidelijk, zij 't
verwoorden.
Het object van hun
hun ontroering
ontroeringzal
zaldan
danallicht
allichtook
ookeen
een algemeen object
zijn en nooit zoo
zoo subtiel en
en bijzonder
bijzonder als
als waarvan
waarvan de
de individualistiindividualistische dichter zingt. Maar
Maar aan
aan waarachtig
waarachtig en
engroot
grootgevoel
gevoel en
en aan
aanzijn
zijn
vrijwel
tijd niet
niet tete
vrijwel gelijkwaard1ge
gelijkwaardigeuitdrukking
uitdrukkingbehoeft
behoeft het
het in
in zoo'n tijd
ontbreken.
De Tachtigers
Tachtigers beweerden
beweerden echter,
echter,dat
datde
dehun
hunvoorafgaande
voorafgaandeperiode
periode
zoo'n tijd
tijd van
van krachtig
krachtigalgemeen
algemeen geestesleven
geestesleven juist
juist niet was.
was. Dat de
litteratoren
van de
de zestig
zestig en zeventig jaren geen individualisten
mochlitteratoren van
individualisten mochten heeten,
heeten, is
is duidelijk
duidelijk genoeg.
genoeg. Maar
Maar men
menbeweerde,
beweerde,dat
datzij
zijevenmin
evenmin
gemeen-gevoeligen
gevoel eigenlijk vrijwel
gemeen-gevoeligen mochten
mochten heeten, dat alle gevoel
was de grief
grief en de critiek
critiek der
der Tachtigers.
Tachtigers. Niet
Nietdat
dathun
hun
ontbrak. Dit was
indat
datanders-zijn
anders-zijnzwak,
zwak, flauw
flauw en
en futfutv66rtijd
anders, maar
maar dat
dathij
hij in
vóórtijd anders,
van aard
aard collectivistisch,
collectivistisch, toch
toch maar
maarzoo'n
zoo'nsloomen
loos
loos was.
was. Dat hij van
sloom en
bleek
collectivisme te aanschouwen
aanschouwen gaf.
gaf.
bleek collectivisme
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Vandaar hun scherp
scherp oordeel....
oordeel. ... dat
dat naar
naarmij
mijvoorkomt
voorkomtook
ookin
indezen
dezen
zelfden gedachtegang
gedachtegang nog
nog te individualistisch
zelfden
individualistisch was,
waSt tenminste in de
de
beoordeeling van sommige afzonderlijke
beoordeeling
afzonderlijke dichters.
dichters. Zelfs
Zelfs de
dezwakke
zwakke
uitdrukking van zwak
zwak gemeenschapsvoelen
gemeenschapsvoelenheeft
het recht
rechtmet
niet
heeft toch het
Datnaar
naar
zijn eigen
worden. Dat
eigen maat gemeten en daarnaar beoordeeld te worden.
de nieuwe normen veel van dat
dat oudere
oudere gedichtsel
gedichtsel onzin
onzin bleek,
bleek, pleit
pleit
er daarom
daarom nog
nog niet
niet tegen.
tegen. Naar
Naarde
demaat
maatvan
vannuchtere
nuchtereredelijkheid
redelijkheid
gemeten,
onbelangrijk deel van de
de Tachtiger
Tachtigerpoëzie
poëzie ook
ook
gemeten, is
is een niet onbelangrijk
onzin. Het
Het is
is maar
maar de
de vraag
vraagof
ofhet
het(zwakke)
(zwakke) gevoel
gevoel van
van den
den tijd
tijd in
in dien
dien
uit nagevoeld,
nagevoeld, dan
dan wel
wel of
of de
de uitdrukking
uitdrukking
onzin werd neergelegd en er uit
•••• voor allen
Tachfaalde en de onzin
onzin....
alien zonder
zonder zin bleef.
bleef. Dat hebben
hebben de Tachtigers niet bedacht, en
en dat
dat konden,
konden, dat
datmochten
mochtenzij,
zij,als
alsrevolutionrevolutionnairen, ook niet bedenken.
bedenken. Hun
Huntaak
taakwas
was afbreken
afbrekenen
enopruimen
opruimeneerst,
eerst.
om vervolgens te bouwen. Zij
Zij waren
waren actieve kunstenaars, geen kunstkunsteen nieuwe
nieuwe kunst
kunsttetebrengen
brengenen
enbehoefden
behoefdenzich
zich
historici. Zij hadden een
niet te bekommeren over de
de oude.
oude.
critiek niet
niet zoozeer
zoozeer een
een oordeelen,
oordee1en, als
als wel
wel een
een noodnoodAldus is hun critiek
zakelijk veroordeelen,
veroordeelen, geen
geen bestudeeren maar een richten en
en vonnisvonniszakelijk
sen zonder genade,
genade, en
en he
hebben,
lateren, hun
huncritische
critischebebebben, voor ons lateren,
vooral dit
dit karakter en
en nut;
nut, dat wij er çlen
den aard der TachTachschouwingen vooral
tigers zelf, hun bewuste
bewuste en
en onbewuste
onbewuste bedoelingen
bedoelingenuit
uitleeren
leerenkennen.
kennen.
- herhalen
herhalen wij
wij —
- was
was de Individualistische,
Individualistische, die
die be
be, En die aard —
dodingen waren op het losmaken van het gemeenschappe1ij ke, op hetdoelingwarphtsmkenvg chapelijk,ot
bewustworden
naar voren
voren brengen
brengenvan
vanhet
hetpersoonlijke
persoonlijkeaangelegd.
aangelegd.
bewustworden en naar
Zooals de
nieuwe geest
geest hen gemaakt
gemaakt had, zooals
zoqals zij in het
het leven
leven
Zooals
de nieuwe
goeder trouw,
trouw, dat
dat het
hetprecies
preciesen
en
stonden, zoo theoretiseerden zij ter goeder
voor alien
allen zijn moest.
moest.
FRANS COENEN.

GED ICHTEN.
GEDICHTEN.
IJS.
Vrij als die vogel wiekt door 't wijd
wijd der luchten,
langs
Zoeft man
blauwgestaalde
man en maagd
blauwgestaalde baan,
sneeuwen zoomen
Die sneeuwen
zoomen boogt rondom
rondom gehuchten,
En jonge
jonge blijheid
blijheid bruist door dor bestaan.
bestaan.
marmerzwart en 't bleek doorvlamde
doorvlamde
Men etst in 't marmerzwart
Grijs
zonnegouden lijn,
Grijs en groen de zonnegouden
En waar
waar het
het flitsend
flitsend scherp der schaatsen
schaatsen schramde.
d'avondschijn.
Stuift zilver voor de
wind in d'avondschijn.
de wind

Als wissels
Als
wissels warrlend-snel
warrlend-snel de scheuren
scheuren glijden,
glijden,
vo~t los-veerend
los-veerend slaat,
slaat,
Waarover
aan voet
Waarover voet aan
zon doorsnijden,
doorsnijden,
Totdat de
de sporen
speren 't beeld
beeld der zon
Dat diep
diep in
in d'ijsglans
d'ijsglans rood
rood gebroken
gebroken staat...
staat •••
Ik denk
denk m'een
m'een Koning
Koning hier,
hier, nu
nu lage
lage landen
landen
En kleine
kleine dingen
dingen ijlen
ijlen mij
mij voorbij;—
voorbij;Ik voel
voel in 't volk
éénzelfde liefde branden;
branden;
volk éénzelfde
Eén leven deint
deint door
door lenig-vaste
lenig-vaste rij;
rij;
Het woelt
woelt en
en zwelt,
zwelt, waar
waar wangen
wangen welig
welig blozen
blozen
En oogen
oogen weten,
weten, wat
hartegloort,—
gloort,wat in 't'tharte
wolkenlooze
En samen zwiert
zwiert het —
- zwart
zwart voor
voor 't wolkenloo2;e
Purperrood —
- ter
ter trotsche
trotschezonnepoort!
zonnepoort!

GEDICHTEN
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EINDE.
Onder gesloten
gesloten hemel
hemel
ker-kil.
Is 't ker
kerker-kil.
Eindloos dwaalt
dwaalt 't witte
Eindloos
witte gewemel,
gewemel, —
Heimweestil. Arm-harde
els en
en eiken,
eiken,
Arm-harde eis
Stram
star,
Stram en star,
In nevelen-weekheid
nevelen-weekheid wij
wijken,
ken, —
Als
droomenwar. Als droomenwar.
Een kraai,
kraai, zwaar,
zwaar, als
alsmoegezworven,
moe gezworven,
Ter aarde
aarde ging,
ging,
Nu alles
alles isis afgestorven
afgestorven
Tot kleine
kleine kring.
kring.
Spoor-Iooze
blanke wegen
Spoor -boze blanke
Wenden
de wereld
Wenden de
wereld uit;
Daar zuchtte heel
heel de leege
Dag geen
geen geluid:
Volte
van levensnooden
levensnooden
Volte van
En bloeiens
bloeiens lust
Zijn ver voor
voor de ban
ban gevloden....
gevloden ••••
Over
de winterdooden
winterdooden
Over de
Rilt rust. —
Rilt
-

JJ DIJKSTRA.
DIJKSTRA.

ONZE BESCHAVING.
BESCHAVING.
I.
1.

Wat mij altijd weer lokt en boeit, en met een huiverende
huiverende spanning
spanning
vervult, als
als bij
bij het
hetbetreden
betredenvan
vaneen
eengeheimzinnig
geheimzinnigwoud,
woud,ininwelks
welks
diepten men
diepten
men vreemde
vreemde dingen
dingen zegt
zegt te
te wonen,
wonen, dat
datisis het
hetvraagstuk
vraagstukonzer
onzer
beschaving. 00 ja, voor hen, die
die daarin
daarin voornamelijk
voornamelijk zien het doordoorenoudwijze
oudwijzevan
vanonze
onzegeesteshouding,
geesteshouding,isis
dachte, bewuste,
bewuste, opzettelijke
opzettelijkeen
daar geen mysterie noch raadsel, doch eer een te begrinniken
begrinniken ontmasontmaskering van knokkelige bejaardheid. Maar
Maar voor
voor mij
mi; isis daar
daareen
eengeestegeesteopdoet
doetschieten
schieten;;
lijke
plant der
dercultuur
cultuursnel
snelrecht
rechtop
lijke spanning,
spanning, die de plant
haar celsap, dat
dat toch
tochnog
noghaar
haargroen
groenenenbekoorlijk
bekoorlijkgewaad
gewaadniet
nietis,is,ni(:!:
nkt
zichtbare pracht.
haar zichtbare
pracht.IkIkzie
zieeen
eenrijkdom
rijkdomvan
vanvormen
vormenen
entinten,
tinten,zooals
zooals
nog
bij benadering
benadering tetevinden
vindenwas
was;
nog op
op geen
geen anderen
anderen cultuurbodem bij
;
weinig dood
dood hout, alweer
gras; en
en
weinig
alweer overwoekerd
overwoekerd door frisch mos en gras;
veel sterke boomen,
boornen, die
die den
den hemel
hemelin
ingroeien,
groeien,en
enwier
wiertoppen
toppennu.
nu
héél v~el
eens door het
het helle
helle goud
goudder
deropgaande,
opgaande,dan
danweer
weerdoor
doordedewarme
warme
kleukle..nren der
der ondergaande
ondergaande zon
zon verlicht
verlichtworden.
worden.Neen,
Neen,ikikkan
kanhet
hetverval
verval en
de decadentie niet zien, die sommigen achter hun
hun brilgjazen
brilg,lazen hebben.
hebben.
Maar ik versta onder onze
onze beschaving
beschaving dan ook
oók iets anders dan
dan den
den
op.zerperiodieken.
periodieken.
inhoud der
der laatst
laatstverschenen
verschenenafleveringen
afleveringeno4zer
Het
dat hare
hare chronologische
chronologischebepaling
bepalingnict
nietmoeilijk
moeilijk
I-let komt
komt mij voor, dat
valt.
karakter der
der burgerlijk
burgerlijkemaatmaatvalt. Alles
Alleswat
watnu
nu leeft
leeft draagt
draagt het
het karakter
einde der
derachttiende
achttiendee,:nliv
e.::uw deed
deed
schappij
schappij zooals
zooalszezezich
zich sedert
sedert het einde
gelden. Zij is toen
toen geenszins
geenszins pas
pas geboren,
geboren,eer
eervolwassen
volwassen geworden,
ge'worden,
doch wat haar uit
uit haar
haar jeugd
jeugdbleef
bleefaankleven
aanklevenisis er
erdoor
doorden
dentijd
tijdschoon
schoon
De bedstee
bedsteeen
ende
de omslachtige
omslachtige kraamkamer,
kraamkamer,de
delange
lange pijp
afgeschuurd.
afgeschuurd. De
en de diligence, de benauwde Ideeding en de fatsoenlijke kerkschhe~d,endilgc,bauwekdingftsoljekrcai:1J.,
zijn verdwenen.
verdwenen. Wel speelt
nog een
een rol
rol in
in Daitschland
Duitschland en
en
speelt de adel nog
Engeland,
zijn levensstijl
levensstijl is
is niet
niet de
defeodale,
feodale, doch
dochdie
dievan
van den
den
Engeland, maar zijn
vermogenden patriciër. Zoo is dan
dan Rousseau
Rousseau onze
onzegeestelijke
geestelijke Adam.
Adam,
revolutieonze
onzezondvloed,
zondvloed,nanawelks
welks
en de Fransche revolutie
eb eb
de nakoIzIellnakomelingen van Noach rich
zich over
over alle
alle landen
landen verspreid
verspreidhebben.
hebben.
k1.l.t1Stfî1
Schatten van wetenkhap,
wetenschap,muziek,
muziek,literatuur
literatuuren
enbcelderck
beeldendekunstf:
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zijn
waarin het
het oude
oude nog
nog slechts
slechts als
als een
een flauwe
flauwe
zijn sedert
sedert bijeengebracht, waarin
schemert. Op
wij ons vormen
herinnering schemert.
Op alle
alle levensgebieden
levens gebieden hebben
hebben wij
eigen behoeften,
behoeften, zoo niet geschapen dan toch uitgezocht,
naar onze eigen
uitgezocht, en
en
niets onverbouwd gelaten. Bereikbaar
niets
Bereikbaar en
en toegankelijk
toegankelijk is dat alles
alles gegemaakt
ma~;sale reproductie;
redelijk gecontroleerd
ge~ontroleerd en bebemaakt door
door massale
reproductie; een redelijk
do~entenleger —
- ik spreek nu
nu niet
nietvan
vande
delagere
lagereschool
school—
- kan
kan
taald docentenleger
van
jaar aan
aan honderdduizenden
honderdduizendenleerlingen
leerlingenervaring
ervaring opdoen.
van jaar tot jaar
En niettemin moet ik zelf erkennen, al wordt het ook door vele onbe- Enietmokzlfrne,awodthkrvelnbvoegden weersproken, dat
dat het
het beste
beste opvoedingsmateriaal
opvoedingsmateriaalnog
nogaltijd
altijd is
is:
destuiroaln!
de studie der oude talen!
Hier moet iets haperen. De cultuur
cultuur van
van oude
oude tijden
tijden kan
kan voortrefvoortreffel:ijk
niet te
te
felijk zijn
zijn geweest,
geweest, en
en zelfs
zelfs onovertrefbaar,
onovertrefbaar, en
en toch komt het niet
pas, dat geheel
geheel anders
anders geaarde
geaarde volken,
volken, die
die in
in een
eenvolkomen
volkomen andere
andere
pas,
wereld leven, zich altoos maar blijven vormen aan
aan dat
dat vreemd
vreemdverleverleden. Reeds gaf ik te kennen, dat
dat het
het mij
mij niet
niet troost,
troost,dat
datde
demeeste
meestekinkinhet gymgymdercnnaal'
hoogere burgerschool gaan
gaan in plaats van naar het
deren naar de hoogere
nasium, en allerlei zoogenaamde
zoogenaamde onderwijs-autoriteiten dat aanmoeaanmoedigen. Want ik ken de
de motieven
motieven van
van de
de ouders
ouders dier
dier kinderen;
kinderen;ikikheb
heb
enikikzeg
zeg U
de nieren geproefd
geproefd van
van die
dïe gezaghebbenden
gezaghebbenden der
derschool;
school;en
dat het
het verkleede
verkleede kooplieden
kooplieden en
en chauffeurs
chauffeurs zijn,
z;ijn, die
diebeschaving
beschaving niet
weten te onderkennen van beroepsdressuur. De zaak van het zooge-wetnodrkvabepsur.Dzakvnhetoghangenvan
vande
detvvijfeltwijfelnaamd
middelbaar onderwijs
onderwijs behoort
behoortniet
nietafaftetehangen
naarnd middelbaar
moedige vraag,
wij onze
onze kinderen
kinderen alaldan
danniet
nietgyrn.nasiaal
gyrnr:.asiaaJzullen
zulkn
moedige
vraag, of wij
laten opvoeden, maar
maar van
van die
die positieve,
positieve, groote,
gwote, waarmede
waarmede wij
wij de
de opopgeheele beschaving
beschaving trekken:
trekken: dc
de vraag,
vraag, of
ofwij
wijrijk
rijkgege·telstreep onzer geheele
hun opvoeding
opvoeding uit
uiteigen
eigengeestelijk
ge:estelijk bezit
bezittetebekostigen.
bekostigen.
noeg zijn, om hun
beantwoording vereischt
vereischt een
een onderzoek
onderzoek naar
naar het
hetwezen
wezender
de;:
Hare beantwoording
H1ssieke vorming,
de mogelijkheden
mogelijkheden en
en voorwaarden,
voonvaarden,
klassieke
vorming, en daarna van de
zij::1.
cultuurtot
tothare
harevervanging
vervangingbiedt
biedten
enstelt,
stelt.Zoo
Zooererzijn,
die de moderne cultuur
die mij
mij volgen willen
willen, zal ik voorgaan;
voorga,,,n; het
het isis een
een groote
grootetaak
taakvoor
vooréén
één
mensch; maar
maar iemand
iemand moet
moet beginnen.
beginnen.
,

II.

Het onderzoek
onderzoek naar
naar het
het wezen
wezen der klassieke opvoeding,
opvoeding, door den
den
natuurlijken
natuurlijken gang dezer
dezer studie
studie voorgeschreven,
voorgeschreven, verschaft
ons een
een
verschaft ons
begeerlijk middel,
middel, om het
het in
in zijn omvang ongrijpbaar
ongrijpbaar verschijnsel
verschijnsel
der
der kultuur
kultuur voor
voor een
een klein
klein deel
deel tetematerialiseeren.
materialiseeren. Lang niet
niet de geringste
het
ringste moeielijkheid
moeielijkheid van het
het zware
zware werk, dat ik ondernam,
ondernam, ligt
ligt in het
LXXX
LXXX
44
44
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vinden eener
eener methode
methode van
van aanranding
aanranding en
en voortgang.
voortgang. Wat
Watisiskultuur?
kultuur?
Waarbij en hoe doet zij zich gelden? Antwoord op deze vragen heb ik
nergens getroffen.
getroffen. Er zijn geleerden,
geleerden, die
die zich
zich hun
hunleven
levenlang
lang met
met
nergens
wie
de kultuur van
van een
een volk
volk of
ofvolkerengroep
volkerengroep bezighouden,
bezighouden, en
envoor
voorwie
niettemin zelfs
zelfs het bestaan van het
niettemin
het vraagstuk
vraagstuk een
een geheim
geheim schijnt
schijnt te
te
zijn. Onder voorwendsel, éérst het
het materiaal
materiaal te
te verwerken
verwerken en
en te
te schifschiften, blijven
blijven ze begraven
begraven in
in feitelijkheden,
feitelijkheden, waarvoor
waarvoor ze een met
met de
de
jaren afnemende vage belangstelling
belangstelling voelen, en waarmede
waarmede ze
ze niets
niets
weten aan
aantete vangen,
vangen, dan
dan ze
ze aan jongeren mede te deelen. Te
Te
anders weten
oordeel
en naar hun
hun gedrag
gedragbeschouwen
beschouwenze
zede
debeschaving
beschavingals
alseen
eencolcoloordeelen
lectie verschijnselen
verschijnselen en
en bijzonderheden,
bijzonderheden,die
diealien
allendoor
doorde
deeen
eenof
of andere
andere
oorzaak zoo
zoo werden
werden en om andere min of
of meer
meer begrijpelijke
begrijpelijke redenen
redenen
oorzaak
Erbestaat
bestaatwel
wel—
- dat
datgeeft
geeftmen
mengrif
griftoe
toe—
- een
een
later weer veranderen.
veranderen. Er
zekere verwantschap
verwantschap van gelijktijdigheden,
zekere
gelijktijdigheden, maar die eenheid
eenheid wordt
wordt
opgevat als
als mechanische
mechanische causaliteit,
causaliteit, hetgeen slechts een
strikt opgevat
eenander
ander
woord is voor toeval.
Hebben die
die solide
solide werkers,
werkers,doch
dochtrage
tragedenkers,
denkers,gelijk
gelijk- ikikbeoorHebben
beoordeel hun opvattingen
opvattingen niet
niet naar
naar hetgeen
hetgeenze
zezeggen,
zeggen, doch
dochnaar
naarhetgeen
hetgeen
hebben dichters,
dichters,kunkunze doen -dan
— dan bestaat
bestaat ons
ons vraagstuk
vraagstuk niet. Wij hebben
geleerden genoeg
genoeg gehad in ons
ons Westersch
Westersch Europa,
Europa, bebestenaars
stenaars en geleerden
schikken over een
schikken
een onmetelijke
onmetelijkehoeveelheid
hoeveelheidkultuurelem.enten
kultuurelementen en
hebben dus,
dus, in
inbovengenoemden
bovengenoemden slechten
slechten zins
zin, cultuur.
cultuur. Ieder
Ieder volk
volk
een. Maar
Maarniet
nietin
indie.beteekenis
die·beteekenisvat
vatikikde
dezaak
zaakop.
op.BeschaBeschaheeft er dan een.
en een
een eenheid.
eenheid •
ving is voor mij een vorm en
cultuuren
enbeschabescha. Is het wenschelij k,
k, onderscheid
onderscheid te maken tusschen
tusschen cultuur
ving?
beschaving (Zivilisation)
(Zivilisation) iets
iets uiteruiterving? Sommigen verstaan onder beschaving
lijks,
complex, in
in tegentegenWks, een
een overgeërfd,
overgeërfd, gedachteloos
gedachteloos voortgezet zeden
zedencomplex,
stelling tot scheppingskrachtige cultuur.
cultuur. Bijzonder
Bijzondergaarne
gaarne wijst
wijst men
men
dan op de
de teekenen
teekenen van
van innerlijke
innerlijke barbaarschheid,
barbaarschheid,die
diedoor
doorde
degaten
gaten
in de beschaving
laathetNederlandsch
beschaving te
te onderkennen
onderkennen zijn. Inderdaad
Inderdaad laat
het Nederlandsch
spraakgebruik het maken eener onderscheiding tusschen cultuur
cultuur en
en
spraakgebruik
echt inlandsche
inlandsche woord
woord bijzonder
bijzonderduiduibeschaving toe, daar het laatste, echt
gladmaken heeft, en het laat
laat door
door Duitsche
Duitsche
delijk de beteekenis van gladmaken
bemiddeling ingevoerde
ingevoerde cultuur
cultuurtoevallig
toevallig bij
bij een
een Latijnsch
Latijnschwerkwoord
werkwoord
bemiddeling
dat zoowel
zoowel vereeren
vereeren en
en beoefenen
beoefenen als
alsbebouwen
bebouwenbeteekent,
beteekent,
behoort, dat
wij
êen meer actief begrippenstelsel
begrippenstelselomvat.
omvat.Maar
Maarikikgeloof
geloofdat
datwij
en dus e'en
als wij
wij zoo
zoo maar
maar dadelijk
dadelijk een
een diepdiepzeer onvoorzichtig zouden doen, als
materie accepteerden,
accepteerden, nog
nog voor
voor het
hetonongaande tegenstelling in onze materie
wij liever
liever vast
vast—
- ik
ikgeloof
geloof dat
datwij
wij
is. Stellen
Stellen wij
derzoek goed begonnen is.
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daartoe gerechtigd zijn —
- dat
dat cultuur
cultuur (of
(ofbeschaving)
beschaving)iets
iets innerlijks
innerlijks
daartoe
moet zijn. Het
Het isisimmers
immersduidelijk,
duidelijk,dat
dateen
eenbarbaar
barbaar door
door omkleeding
omkleeding
cultuurproducten geen beschaafd
beschaafd mensch
mensch kan
kan worden.
worden. AnderAndermet cultuurproducten
voelen wij,
wij, dat de
de aanraking
aanraking met
metcultuuruitingen,
cultuuruitingen,stoffelijke
stoffelijke
zijds voelen
zoowet als geestelijke, een
een beschavenden
beschavenden invloed
invloedkan
kan uitoefenen.
uitoefenen. Dat
zoowel
leert ons twee belangrijke eigenschappen de cultuur kennen: tenlertonswbagijkenschpdultrken:
eerste is zij
zij een
een maatschappelijk
maatschappelijk verschijnsel,
verschijnsel, op
op wisselwerking
wisselwerking bebeeerste
haar aanraking
aanraking staat
opvoering in
in een
eensocialen
socialen
rustend; haar
staat gelijk
gelijk met de opvoering
kring. Ten tweede
tweede behoort
behoort het
het tot
tothaar
haar natuur,
natuur, den
den gezichtskring
gezichtskring tete
kring.
verruimen; zinnen brengt zij tot werking, gedachten wekt zij op.
op. Door
Door
verruimen;
die twee
twee belangrijke
belangrijke en voor
voor ons
ons leerzame
leerzame eigenschappen
eigenschappen vermogen
vermogen
hare producten
producten innerlijken
innerlijken invloed
invloeduit
uitteteoefenen,
oefenen,zoo
zoodaartoe
daartoeslechts
slechts
hare
een weinig
weinig vatbaarheid
vatbaarheid aanwezig is.
Maar wie denkt hierbij
Maar
hierbij niet aan
aan het
het kwaad
kwaad dat
dat aldus
aldus gesticht
gestichtkan
kan
natuurvolken, die er
er door
door te
te gronde
gronde gingen
gingenen
engaan!
gaan!
worden, aan de natuurvolken,
Deze
mogelijkheid is
wat ik
ik reeds
reeds poneerde:
poneerde:zij
ûjbestaat
bestaat
Deze rnogelijkheid
is het gevolg van wat
niet zonder vorm
vorm en eenheid. Het invoeren
invoeren harer
harer funetiën
functiën in
indaartoe
daartoe
ongeschikte, want
want afwijkende
afwijkende vormen, werkt
werkt noodlottig.
noodlottig.
De beschouwing
beschouwing dezer
dezer tot
tot nu
nu toe
toegevonden
gevondeneigenschappen
eigenschappender
derculcultuur,
innerlijkheid, eenheid,
eenheid, vorm,
vorm, maatschappelijkheid
maatschappelijkheid en
enverruiverru.ituur, innerlijkheid,
klassische opming, maakt
maakt ons beter geschikt, om de beteekenis der klassische
en
voeding voor de moderne
moderne Westefsche
Westersche volken
volken te
te onderzoeken.
onderzoeken. Klaar
KIJ.an:n
ûen wij
wij de
deonmogelijkheid,
onmogelijkheid, dat
datklassieke
klassieke opvoeding
opvoeding zou
zou
helder
helder zien
kunnen bedoelen, ons de antieke
antieke cultuur
cultuur eigen
eigen tetemaken.
maken.Wont
Wantzij,
zij,
het model eener beschaving, had natuurlijk
natuurlijk een
een vorm en eenheid
eenheid p;,ssend bij het
het toenmalig
toenmalig maatschappelijk
maatschappelijk leven,
leven, dat met het
het orze
onze zeer
zeer
weinig gemeen heeft.
N
.B.: De
De pogingen
pogingen van Pöhlmann,
ennog
nogonlangs
onlangs ten onzent van Dr.
N.B.:
Palmann, en
H. M.
zijn "Spiegel
van het
het verleden
omn-lodernesocia-e
moderne sociale
M. R. Leopoldin
Leopold in zijn
„Spiegel van
verleden",ft,om
terug te
te vinden,
vinden, danken
danken hun
hun bestaan
bestaanslechts
slechts
problemen in de oudheid terug
aan de
de xriésalliance
mésalliance van
met diepgaand
van grondige
grondige kennis
kennis der oudheid met
wanbegrip aangaande de structuur der hedendaagsche maatschappij.-wanbegrip dstucrehndagmtscpij.Zoolang
deze streken
streken de
de klassieken
klassieken rich
zichwerkelijk
werkelijktot
totvoorvoorZoolang men in deze
in hen
hen te
te leven,
leven, begreep
begreepmen
men
beeld
gesteld, en getracht heeft, in
beeld heeft gesteld,
ook
niets
van
de
antieke
maatschappij.
En
zood
ra
Böckh
haar
bouw
ook
maatschappij. En zoodra Biickh haar bouw
te onderzoeken,
onderzoeken,kwam
kwamalalwat
watecht
echtclassiek-filologisch
classiek-filologisch
realistisch
begon te
realistisch begon
voelde in heftig verzet. Verbazend
Verbazend lijkt
lijkt oppervlakkig
oppervlakkig gezien
gezien die
die afkeer
afkeer
Degeheele
geheelezoogenaamde
zoogenaamde kritischkritischvan
voor wetenschap.
wetenschap. De
van geleerden voor
grammaticale
Hermann tot
totde
deachterlijkste
achterlijkste
grammaticale richting,
richting, van
van Gottfried Hermann
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Nederlandsche
haar negativiteit
negativiteit niets
niets
Nederlandsche classicus
classicus van
van nu,
nu, is echter in haar
zoo
anders dan de instinctieve zelfverdediging
zelfverdediging van
van het
het oude,
oude,toch
tochook
ookzoo
schoone,
geleerdenideaal tegen
de onthulling
onthulling van
van haar
haar thans
thans ononschoone, geleerdenideaal
tegen de
vruchtbaar isolement.
Hoemeer
meerde
de oudheid
oudheidmaatschappelijk
maatschappelijk begrepen
begrepen
isolement. Hoe
wordt,
des tetemeer
meerblijkt,
blijkt,dat
dathaar
haarkultuur
kultuurvoor
vooronze
onzesamenleving
samenleving
wordt, des
De classicus
classicus is
is een
een onttroond
onttroond
slechts indirecte waarde
waarde kan
kanbezitten.
bezitten. De
koning, zoo goed als de predikant.
predikant.
„klassieke geese'
geest" voor
voorons
ons niet
niet geschikt,
geschikt, dan
dan moet
moet de beIs dus de "klassieke
beinde
de kennismaking
kennismaking met
met
teekenis der klassieke
teekenis
klassieke opvoeding
opvoeding wel
welliggen
liggenin
Met andere
andere woorden:
woorden: wij
wij moeten,
moeten, zooals
zooals de
de
een deel harer elementen. Met
waarheid deden als wisten
wisten ze
ze het
hetook
ook
geleerden
geleerden der Renaissance, in waarheid
-- en
en ik
ik
zelf niet, uit de
de Oudheid
Oudheid halen
halen wat
wat ons
ons past.
past. Wij
Wij kunnen
kunnen --verzoek den lezer
lezer dit
ditresultaat
resultaatonzer
onzerbeschouwingen
beschouwingenbijzonder
bijzondergoed
goed
vast te
te houden
houden -— wel
wel pogen,
pogen, zoo
zoo diep
diep mogelijk
mogelijk in den
vast
den „klassieken
"klassieken
andere,
geest" door te
te dringen,
dringen, doch
dochslechts
slechtsom
omhet
hetdaar
daargeleerde
geleerde op andere,
westersche
op westerse
he wijze na te doen. Buiten en behalve
behalve deze
deze transformatie,
transformatie,
die uitteraard
uitteraard niet ieders werk
werk is, kan
kan men
men zijn
zijn geest
geest oefenen
oefenen en
en ververenbezigheid
bezigheidmet
methet
hetvoortreffelijke,
voortreffe~ijke,dat
dat
rijken
door de
de aanraking
aanraking en
rijken door
tegenstellin g tot het
toevallig
ons spreekt,
spreekt, en
en zich
zichaan
aan de
de tegenstelling
toevallig direct
direct tot ons
vreemde het karakter
karakter van
van het
heteigene
eigene meer
meer bewust
bewustmaken.
maken.
wij de
de drie
driegenoemde
genoemde functiën
fUllctiën aan
aan door
door de
de termen
termen „trans"transDuiden wij
formatie", ,genot"
.,genot"en
en„tegenbewustzijn"
"tegenbewustz;ijn"(een
(eenwoord,
woord,dat
datikikmij
mijververwij
oorloof aan de psychologie ten gebruike
gebruike voor
voor te
te slaan)
slaan) dan
dan hebben
hebbenwij
in de beide laatsten
laatsten saamgevat, wat
wat men
men onder
onder„klassieke
"klassieke opvoeding"
opvoeding"
in de praktijk
praktijk zoowat
zoowat verstaat.
verstaat. Voor
Voor en
en aleer
aleer wij
wi; ons
ons echter
echterde
devraag
vraag
voorleggen,
antieke stof
stofdaarvoor
daarvoor
voorleggen, welke
welke bijzondere
bijzondere geschiktheid de antieke
ontwikkelingsgang der
del'
bezit, doen wij goed een blik te werpen op den ontwikkelingsgang
antieke cultuur, vergeleken
vergeleken net
met dien
dien der
der westersche.
westersche.

111.
Verreweg
Gallië, Britannië
Britannië en
en GerGcrVerreweg het
het duidelijkst is
is de
de laatste. In Gallië,
manië een bevolking
bevolking zonder scherpe ethische
ethische doorgrenzing,
doorgrenzing, en
en van
van
tamelijk
cultuurvatbaarheid. Een bevolking
bevolking der
der gematigde
gematigde
tamelijk dezelfde cultuurvatbaarheid.
luchtstreek,
overal op gelijken
gelijken trap
trap van
van beschaving,
beschaving, doch
dochblijkblijkluchtstreek, niet overal
cultureele invloeden
invloeden
baar
economische, politieke en cultureele
baar gereed
gereed om
om op economische,
niet wezenlijk verschillend te
te reageeren.
reageeren. Overal
Overal adellijke
adellijke leiders,
leiders, omomin Gallië
Gallië
geven door cliënten
cliënten en
en krijgshaftige
krijgshaftige vrijwillige
vrijwillige volgelingen; in
Uit
reeds
grootgrondbezit aanwezig,
ongetwijfeld op komst.
komst. Uit
reeds grootgrondbezit
aanwezig, elders
elders ongetwijfeld

ONZE BESCHAVING

701
7°1

niets blijkt,
den natuurlijken
natuurlijkeneconoeconoblijkt, dat
dat het
hetRomeinsche
Rorneinsche Imperium
Imperium in den
mischen
versnellend heeft
heeft ininrnischen ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang anders
anders dan wellicht versnellend
gewerkt.
vroeger Zuidelijk
Zuidelijkbeinvloed,
beïnvloed,
gewerkt. Cultureel verloor Gallië, veel vroeger
meer van haar zelfstandigheid dan
dan de
de Germaansche
Germaanschegewesten.
gewesten. Maar
Maar
van een Fransche
Fransche beschaving
beschaving vóór
vóór de
detwaalfde
twaalfdeeeuw
eeuwkan
kanmen
mentoch
toch
moeielijk
zeker dertien of
moeielijk spreken,
spreken, en
en zeker
of veertien
veertien eeuwen
eeuwen lang
lang heeft
heeft
West-Europa een wonderlijk
wonderlijk gelijkmatige
gelijkmatige cultuur bezeten
bezeten of
ofnagenagestreefd.
Alleen Italië, dat
dat zich
zich bij
bij het
hetWesten
Westenaansloot,
'aansloot,ging
gingeigen
eigen
streefd. Alleen
wegen, en
beschaving.
en werd
werd de
de bakermat
bakermat der zoogenaamde
zoogenaamde Romaansche
Romaansche beschaving.
nu bestond
bestond er
er
Gedurende die lange internationale cultuurperiode nu
in Europa de
debekende
bekendeeigenaardige
eigenaardige combinatie
combinatie eener in den
den bodem
bodem.
vol oude
oude volksherinneringen
volksherinneringeneenerzijds,
eenerzijds,met
met
wortelende maatschappij,
maatschappij,vol
een uitheemschen, oostersch getinten
getinten godsdienst
godsdienst anderzijds,
anderzijds, gedragen
gedragen
door een geestelijkheid,
geestelijkheid, die
die tegelijk
tegelijk de beschaving vertegenwoordigt,
vertegenwoordigt,
doch niet de
de inlandsche,
inlandsche,maar
maareen
eenversleten
versletenRorneinsche.
Romeinsche.Scherp
Scherpen
en
bewust zijn de in- en
en uitlandsche
uitlandschecultuurelementen
cultuurelemententeteonderkennen,
onderkennen,
alle redelijke
redelijke verwachting
verwachting in
in zegeviert
zegeviert later
later niet
niet het zelfstandig
en tegen alle
zelfstandig
geworden —
- zou men rneenen
meenen —
- eigene, doch het vreemde.
vreemde.
Gansch
Men'heeft
heeft van
van de
de „Grieksche
"Grieksche MiddelMiddelGansch anders
anders in
in Hellas.
Hellas. Men
eeuwen" gesproken
gesproken op den zwakken
zwakken grond,
de achtste
achtste en
en zezegrond, dat in de
adellijk grondbezit
grondbezit de maatschappij
maatschappij bebevende
vende eeuw
eeuw vóór
vóórChr.
Chr. het
het adellijk
heerschte.
"Middeleeuwen" duidt
duidt sinds
sinds lang
lang geen
geen wetenwetenheerschte. De term „Middeleeuwen"
schappelijk begrip meer
meer aan;
aan; het
hetisis de
de benaming
benamingvan
vaneen
eenhistorischen
historischen
„atmosfeer", als
ensymbolisch
symbolisch waardevol.
waardevol. Men
Men
"atmosfeer",
als zoodanig
zoodanig poëtisch
poëtisch en
moet er niet
niet mee
mee knoeien.
~noeien. Zoo
Zoo smakeloos
smakeloos de
de voorslag
voorslag van
van een
een ververstandmensch
onlangs was,
was, om
Middeleeuwen tot 1789
1789 te
te laten
laten
standmensch onlangs
om de Middeleeuwen
voortduren,
zoo ongevoelig
ongevoelig en
enverwarrend
verwarrendisisde
deoverbrenging
overbrengingvan
vanden
den
voortduren, zoo
term naar
naar den
den tijd
tijd van
vanArchilochus.
Archilochus.Maar
Maarvan
vaneen
Griekschevolksvereen Grieksche
volksverhuizing mag men spreken.
spreken. Niet
Nietalleen
alleen omdat
omdatdit
ditbegrip
begripveel
veelzakelijker
zakelijker
is, en
en dus
dusvan
vandede
traditie
meer
onafhankelijk,maar
maarook
ookomdat
omdatde
de
traditie
meer
onafhankelijk,
gevallen een
een hoog
hoogontwikkeld
ontwikkeld
overeenkomst
overeenkomsttreffend
treffendis.is. In
In beide gevallen
zuidelijke
noordelijke barbaren platgetreden.
platgetreden. Dat
Dat
zuidelijke beschaving
beschaving door
door noordelijke
is voor een volksverhuizing
volksverhuizing overeenkomst
overeenkomst genoeg.
genoeg. Maar
Maarverder
verdergaat
gaat
ze dan ook niet.
De Grieken
Grieken hadden
hadden er
erwonderlijk
wonderlijk slag
slag van,
van, hun
hunbuitenlandsche
buitenlandsche
verplichtingen
komen ze er rond
rond voor
voor uit.
uit.
verplichtingen te verbergen. Schijnbaar komen
we uit
uit Egypte
Egypteen
en
Zoowat alles, zeide ze met een strak gezicht, hebben
hebben we
Fenicië gekregen. Reeds de Homerische
Homerische menschen
menschen zien
zien tegen
tegenTroje
Troje
Dat van
van Egypte
Egypte en
en Fenicië
Fenicië is,
is,
bepaald op.
vraag niet nader. Dat
bepaald
op. Maar vraag
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journalistenpraatje.Maar
MaarOostersche
Oosterscheinvloed
invloedmoet
moet
weten we nu, een journalistenpraatje.
dermoderne
moderne
en zal er geweest
geweest zijn,
zijn,en
entoch
tochisisdat
dat met
met alle middelen der
puntwerkelijk
werkelijkonaanvechtbaar
onaanvechtbaar
wetenschap nauwlijks
één enkel
enkel punt
wetenschap
nauwlijks op één
aangetoond.
HetHomerische
HomerischeIlion
Ilionvertegenwoordigt,
vertegenwoordig1iongetwijfeld
ongetwijfeldhet
het
aangetoond. Het
en het
het is
is eenvoudig
eenv'oudig niet mogemogelaatste bolwerk
bolwerk der Mincische
Minoïsche cultuur,
cuituur, en
laatste
dat. haar
haar invloed,
invloed, en
en de
denabijheid
nabijheidvan
vanKlein-Azië,
Klein-Azië,werkelijk
werkelijkzoo
zoo
lijk, dat
maj.{en zouden hebben
hebben met
metdat
datwonderbaarlijk
wonderbaarlijkververheelemaal niets te maken
schijnsel
schijnsel dat Homerus
Homerus heet:
heet: een
eenmachtige
machtige omvangrijke
omvangrijke poëzie,
poëzie, inin
berekende taal en vorm, aan
aan den aanvang
fijn berekende
aanvang eerier
eener volksgeschiedenis!
volksgeschiedenis!
Maar geen barstje
barstje of
ofvoegje
voegje is in het Helleensch
Helleenschvernis
vernistetevinden.
vinden.
Maar
In
de geschiedenis
geschiedenis van
van beide
beide Europeesche
Europeesche cultuurgebieden,
Inde
cultuurgebieden,het
hetWesWesDestedelijke
stedelijke
insnijding op.
op. De
tersche en het
het Mediterrane,
Mediterrane, valt een diepe insnijding
beschaving, die
bloeiende kunst
kunst en een
eenveelbelovend
veelbelovend
heschaving,
die alreede
alreede een
een bloeiende
wijsbegeerte had
hadvoortgebracht,
voortgebracht,geraakt
geraakt
begin van wetenschap
wetenschap en wijsbegeerte
in het gedrang.
gedrang. In
In het
het Westen
Westen kennen
kennen wij
wij nauwkeurig
nauwkeurigde
deoorzaak:
oorzaak:
dezelfde
economische krachten,
stad hadden
haddengroot
grootgemaakt,
gemaakt,
dezelfde economische
krachten, die de stad
dwongen haar
dwongen
haar zich uit te
te zetten
zetten tot
totstaat.
staat.Wijdere
Wijderecommercieele
commercieele
monarch{e ontstond
ontstond
eenheden vorderen wijdere staatsgebieden. De monarchie
en dreef
cultuur in
in de
derichting
richtingvan
vanhet
hethoofsche,
hoofsche,salonmatige.
salonmatige.
dreef de
de cultuur
In het Zuiden
Zuiden isis dat
dateveneens
eveneensgeschied,
geschied, en
enongetwijfeld
ongetwijfeld om
om dezelfde
dezelfde
wij moeten
moeten het
het raden per analogie,
analogie, want het
het studiestudieredenen; maar wij
ondermateriaal is helaas verloren gegaan.
gegaan. Nu echter komt een groot onderscheid: in het
het Westen
Westenzegevierde,
zegevierde, gelijk
gelijk wij
wij zagen,
zagen, het
het vreemde
vreemde(door
(door
de Renaissance) op eigen bodem,
bodem, en
en in het
het Zuiden
Zuidenhet
heteigen
eigenop
opvreemvreemHet Hellenisme
Hellenisme isisde
deonmiddellijke
(mmiddellijkevoortzetting
voortzettingvan
van het
het
den bodem. Het
nieuwe;; de
de
Helleensche. De oude plastiek loopt geleidelijk
geleidelijk over
overin
in de nieuwe
wijsbegeerte der Sokratische
Sokratische school zet zich
zich voort
voort met
met weinig nieuwe
ideeën; de nieuwere komedie volgt op de oude; de Romeinsche literaliteratuur
heeft geen
geen ander
ander ideaal
ideaal dan de navolging der Grieksche;
Grieksche; en
en vóórvóórtuur heeft
nen bovenal: de voorstellingsinhoud
blijftongewijzigd.
ongewijzigd.Dezelfde
Dezelfdegode
godenvoorstellingsinhoud blijft
inen heldenhistories
heldenhistories blijke
blijke geschikt
geschikt om
om den
den kunstenaar en denker te inspireéren,
der antieke
antieke dagen.
dagen. Op
Op
spireéren, en het publiek te boeien, tot het einde der
003terschen
beschaOosterschen en
en Italiaanschen
Italiaanschen bodem
bodem moest
moest men de Grieksche besch-een, die
die alles,
alles, wat
wat zij
zij uit
uit den
den vreemde
vreemde
ving nu zoeken, maar het is er een,
-— haar woonplaats
woonplaats —
- haalt,
haalt,angstvallig
angstvalligçmder
haarGrieksche
Griekschekleeren
kleeren
onder haar
poogt
Oostersche eerediensten
eerediensten worden
worden overgenomen,
overgenomen,
poogt te bedekken. Oostersche
in de
de tweede
tweede na-christelijke
na-christelijkeeeuw
eeuw wachten, eer er
maar men moet tot
tot in
bloot durft
durftvertoonen,
vertoonen, en
enhet
het
Babylonische
zich open en bloot
Babylonische gedachte
gedachte zich
is
Joden dan
dan nog
nog gebeurd
gebeurd zou
zou zijn.
zijn.
is de vraag, .of
of dat zonder de joden
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Betrekkelijk toevallig is
vormenwereld
is het
het weer diezelfde Grieksche vormenwereld
die door het Westen
Westen tijdens
tijdens de
de opkomst
opkomsten
enbloei
bloeivan
vanhet
hetabsolutisme
absolutisme
wij dan
dan
als uitheemsche kasplant
kasplant rijkelijk
rijkelijk is
is aangekweekt.
aangekweekt. En
En zoo
zoo zien
zien wij
het merkwaardig verschijnsel, dat
dat men
men Antinous
Antinousin
inde
de tweede
tweedeeeuw
eeuw na
na
Chr.
weet voor
voor tetestellen
stellen dan
dan als
als „time-honoured"
"time-honoured"(maar
(maar
Chr, niet beter weet
altijd jongen)
jongen) Dionysos,
Dionysos, en
en lady
lad y Hamilton
Hamiltonaan
aanhet
heteind
eind der
der achttiende
achttiende
als Bacchante.
was het
het Grieksche
Grieksche
Bacchante. Maar
Maar voor
voor de
de Napoleontische aera was
een mode, voor
voor de
de eeuw
eeuw van
van Hadrianus
Hadrianuslevensvorm.
levensvorm.
Ten
slotte hebben
hebbenwij
wij nog
nog een
een derde
derde parallel
parallelte
te trekken,
trekken,eer
eerwe
we onze
onze
Ten slotte
eerste hoofdvraag
gaan beantwoorden.
beantwoorden. De beschaving van het HeiHeleerste
hoofdvraag gaan
was een
een individuindividulenisme zoo goed als die van Renaissance
Renaissance en
en Barock
Barock was
alistische, in den
den engeren
engeren zin
zindes
deswoorcis.
woords. Dus
Duseen
eenwereld
wereldgezien
gezienalals
en gegeopgebouwd uit naast
naast elkaar
elkaar staande,
staande, volkomen
volkomen onafhankelijke
onafhankelijke en
sloten individuen, gelijk
gelijk Leibnitz'
Leibnitz'monaden,
monaden, en
enbijeenghouden
bijeenghouden door
door
een „preastabilirte
een
ttpreastabilirte harmonie"
harmonie"(voorbeschikking
(voorbeschikking tot
totharmonische
harmonische
De Oudheid
Oudheidisis niet
nietverder
verdergekomen.
gekomen.Het
HetWesten
Westenwel.
wel.
samenwerking). De
Op grondslag
grondslag eerier
eener technisch
technisch georiënteerde
georiënteerde industrie
industrie ontwikkelde
ontwikkelde
zich
den vrijen
vrijen ondernemer,
ondernemer, en
en daardoor,
daardoor, of
of in
in ververzich het bedrijf van den
band daarmede
clat wij kennen:
band
daarmede(wie
(wiezal
zalhet
hetzeggen?)
zeggen?)het
hetsubjectivisme,
subjectivisme,datwij
kennen:
nat ure verschillende
verschille ude en strijdige
strijdige
een anarchie van
van onafhankelijke
onafhankelijke van nature
persoonlijkheden,
mechai1isch evenevenpersoonlijkheden, wier
wier individueel
individueellot
lot door
door het
het mechanisch
wicht
droevige
wicht in
in het gedrang om het bestaan bepaald wordt. Deze drovige
ons met
met
levensbeschouwing,
levensbeschouwing,die
dieons
onsinin merg
merg en
en been
been zit, scheidt ons
breede
klove van
van alle verleden
verleden —
- ook
ook als
breede klove
ais wij er naar terug s'n!.achten
nrachten —
en bovenal van alle classiciteit.
c1assiciteit. Zij is het, die het
het probleem
probleemder
derkiasklasopvoeding,en
en daarmede
daarmede dat
dat onzer eigen cultuur,
cultuur, ecrst
eerst accuur
accuut
sieke
siek,.-,opvoeding,
gemaakt heeft. Want
men misleide zich
zich eIf
zelfniet:
niet:het
hetweet
weerterug
terugwilleir
willen
Want men
"Lyceum"die
diezich
zichininde
delaatlaatnaar het gymnasiale,
gymnasiale; de drang naar het
het „Lyceum"
ste jaren duidelijk
duidelijk openbaart, is homoloog
homoloog aan den
den drang
drang naar
naar het
het
Katholicisme en de Middeleeuwen:
Middeleeuwen: het
het is
is het
het verlangen
verlangen naar
naar iic
hetvoor
voor
goed verlorene.
de ontleding der klassieke
klassieke opvoecng.
opvoeding.
Gaan wij
wij thans over tot de
(Wordt vervolqd)
vervolgd)
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j. TOULET, Les Contrerimes.
P. J.
Contrerimes. Emile Paul
Paul
frères, Paris 1921.
frères,
1921.

Dit aardig
Dit
aardig uitgegeven
uitgegevenboekje
boekjebewijst
bewijstdat
datde
deFransche
Franscheliteratuur
literatuurbij
bijden
dendood
doodvan
van
P. J. Toulet
Toulet—
- hij
hij overleed
overleedden
den6en
6enSeptember
September1920
1920—
- een
eenmerkwaardig
merkwaardig dichter
dichter
vindt hier
hier dezelfde
dezelfde verfijning
verfijning van
van gevoel,
gevoel,dezelfde
dezelfdeironische
ironischeemotie
emotie
verloor. Men vindt
en verborgen teederheid en ook die bijna cynische
geestigheid en
en die
die ellipsomanie
ellipsomanie
cynische geestigheid
die aan
aan zijn
zijn prozawerk
prozawerk zulk
zulk bijzonder
bijzonderoorspronkelijk
oorspronkelijkkarakter
karakter geven.
geven.
Men zou
zouToulet,
Toulet,naar
naarden
dengeest,
geest,een
eenverwant
verwantkunnen
kunnennoemen
noemenvan
vanden
denfijngefijngeen ironische
ironische levensopvatting
levensopvatting ook
ook de
de zijne
zijne is.
is.
voeligen Laforgue, wiens sensueele en
Laforgue is een scherpzinnig
scherpzinnig analyst
analyst en
en zijne
zijne emoties
emoties hebben
hebben wellicht
wellichteene
eenegroogrootere
dan die
die van
van Toulet.
Toulet.Deze
Dezedaarentegen
daarentegenbezit
beziteen
eensterker
sterkergevoel
gevoel
tere subtiliteit dan
voor evenwicht; hij
enmeent
meent
voorevenwichtj
hij streeft
streeft naar
naar de conciese
conciese omlijning
omlijningvan
vaneen
eensentiment
sentimenten
dat, bij de weergave van
van de
de meest
meest ingewikkelde
ingewikkelde ontroeringen,
ontroeringen, aan
aan het
het menzchememchelijk'woord
gesteld. Zijne
Zijne fantasie
fantasie vermijdt
vermijdt zich
zichniet
nietbij
bijvoorkeur
voorkeurinin
lijk woord grenzen zijn gesteld.
grillige
contrasten zooals die van
van Laforgue;
Laforguej zij
zij isismisschien
misschienoppervlakkiger
oppervlakkiger en
en
grillige contrasten
niet zoo frisch;
frischj in wezen
wezen isis zij
zij echter
echter veel
veelminder
minderromantisch,
romantisch, al
al wekt
wekt zij
zij nu
nu en
en
qan
preciositeit.
dan een onaangenamen indruk door hare nonchalante preciositeit.
En toch, zelfs
zelfs in
in die
diegedichten
gedichtendie
diede
degoede
goedesmaak
smaakveroordeelt,
veroordeelt,welke
welkegratie
gratie
soms en
en welke
welke lenigheid
lenigheid in
inéén
éénenkelen
enkelenregel!
regel!Maar
Maarwanneer
wanneergevoel
gevoelen
enuitdrukuitdrukking op gelijke hoogte staan en
en zoo
zoo innig
innig zijn
zijn verbonden,
verbonden,dat
datniets
nietsmeer
meervan
vanzijne
zijne
in het
het oog
oogspringt,
springt,dan
danbehooren
behoorenzijne
zijneververprecieuse kunstvaardigheid bijzonder in
tot de
de zuiverste
zuiverste die
die sedert
sedert Moréas in
in de
de Fransche
Fransche taal
taal werden
werden geschreven.
geschreven. Ik
Ik
zen tot
wil alleen
alleen dit
dit kleine
kleine gedicht
gedichtciteeren,
citeeren,dat,
dat,naar
naar mijne
mijne meening,
meening,een
eenmeesterstuk
meesterstuk
mag worden genoemd:
genoemd:

Toute allégresse
allégresse a son
son défaut
défaut
Et se
se brise
brise elle-même.
elle-même.
Si vous
vous voulez
voulez que
que je
je vous
vous aime
aime
riez pas
pas trop
trop haut.
haut.
Ne riez
C'est
voix basse
basse qu'on
qu'onenchante
enchante
C'est aà voix
Sous la
la cendre
cendre d'hiver
d'hiver
Ce
pareil au
au feu
feu couvert,
couvert,
Ce coeur, pareil
Qui
consume et
et chante.
chante.
Qui se consume
Ik ken niet zooveel
zooveel groote
groote dichters -— groot door hunne inspiratie
inspiratie en
en hunne
hunne
diepe menschelijkheid -— in wier verzenbundels men verzen aantreft
aantreft van zulke
eenvoudige, ongerepte zuiverheid als deze twee strofen.
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LOUIS CODET,
LoUIS
CODET, La Fortune
Fortune de Mug,
Béeot. Editions
de Ia
la Nouvelle Revue franoise,
française,Paris
Paris 1921.

Van de talrijke
talrijke Fransche schrijvers
van den
den oorlog
oorlog sneuvelden
sneuvelden
schrijvers die
die in den loop van
-— Louis Codet
Codet overleed
overleed in
in 1914
1914 in
in een
een hospitaal
hospitaal aan
aan de
de gevolgen
gêvolgen der bekomen
bekomen
wonden —
- is
is de
de schrijver
schrijver van
van La Fortune
Fortune de
de Bécot,
Béeot, althans buiten Frankrijk,
Frankrijk, een
der
bekenden. Geheel ten
ten onrechte,
onrechte, want
want in
in tegenstelling
tegenstelling met
met sommige
sommige
der minst bekenden.
grenzen van
van hun
hun land
land isis
Fransche schrijvers, wier luidruchtige faam ver over de grenzen
verspreid, vertegenwoordigt
vertegenwoordigt Louis
LouisCodet,
Codet,op
opbeperkte,
beperkte,maar
maarzeer
zeerkarakteristieke
karakteristieke
der meest
meest beminnelijke
beminnelijke zijden
zijden van
van den
den Franschen
Franschen geest.
geest. Zoowel
Zoowelinin
wijze, eene der
La petite
petiteChiquette,
Chiquette, dien spirituëelen roman die voor
voor den
den oorlog
oorlog het
het licht
lichtzag,
zag,als
als
el een
in Cesar Capéran,
Capéran, dat kleine nagelaten
nagelaten verhaal,
verhaal, dat
dat misschien
misschien wwel
een meestermeesterwerk is, openbaart zich Codet geheel,
geheel, met
metal
alzijne
zijne eigenschappen.
In deze
deze werken,
werken, evenals
evenals in
in dat
datwaarvan
waarvan de
de titel
titelhierboven
hierbovenstaat,
staat,verschijnt
verschijnt
ons Codet als
ais een
een gezonde
gezonde zuiderling,
zuiderling,beminnaar
beminnaar van
van alle
alle levensgeneugten,
levensgeneugten,optioptimist met eene licht-ironische
licht-ironischesentimentaliteit
sentimentaliteiten
eneene
eenebekoorlijke
bekoorlijkegeestigheid
geestigheiddie
die
ontroeren door hunne menschelijkheid.
menschelijkheid. Zijn
Zijn werk
werk is
is echte
echte kunst
kunstvan
vanhet
hetzuiden,
zuiden,
leven, zonder
zonder vage
vage diepzinnigheden,
diepûnnigheden,maar
maarniet
nietzonder
zonderdiepte.
diepte.
vol kleur en licht en leven,
Het heeft de
de kleur,
kleur, de
de frischheid
frischheid van
van een
een zonnigen
zonnigenmorgen.
morgen.Van
Vanalle
allepersonen
personendie
die
Codet ons in zijne
zijne romans
romans voorstelt
voorstelt gaat
gaat eene
eene eigenaardige
eigenaardige bekoring
bekoring uit.
uit. Het
Hetlijkt
lijkt
of deze
deze auteur
auteur nooit
nooit laaghartige,
laaghartige, noch
noch onvriendelijke
onvriendelijke menschen heeft ontontwel of
moet. Dit
Dit getuigt
getuigtmisschien
misschienvan
vaneene
eenebeminnelijke
beminnelijkeeenzijdigheid,
eenzijdigheid,maar
maargeen
geen
ons die
die voorstelt.
voorstelt.
oogenblik twijfelen wij
wij aan de waarheid der wereld zooaIs
zooals Codet ons
Bécot, de held
held van
van dit
dit boek,
boek, isiseen
eentwintigjarige
twintigjarige jongeling,
jongeling, die
die verliefd
verliefd isisop
op
eene mooie jonge weduwe, Mme Borelli. Deze
Dezewijst
wiistweliswaar
weliswaar zijne
zijne liefde
liefde niet
niet
beslist af, maar beantwoordt haar
aanvaardt de ongelukkige Bécot
Bécot
haar evenmin.
evenmin. Des aanvaardt
den liefdetroost, die
die hem
hem door
door eene
eeneeenigszins
eenigsûnsverlepte,
verlepte,maar
maarzeer
zeeramoureuze
amoureuze
zangeres
welzangeres met
met gulheid wordt geboden. Intusschen wordt zijne moeder, eene welbooze tongen
tongen verwittigd
verwittigd dat
dat haar
haar zoon
zoon een
een bandeloos
bandeloos
gestelde
weduwe, door booze
gestelde weduwe,
neef op
op hem
hem af
af met
met het
het doel
doel hem
hemweer
weer tot
tot het
hetpad
padder
der
leven leidt. Zij zendt een neef
deugd terug te voeren, maar
maar deze neef, dien
dien Bécot
Bécot op
op zijne
zijne beurt
beurt met
meteene
eenezenzending voor de schoone
schoone weduwe
weduwe belast,
belast, beschaamt
beschaamt het
het vertrouwen
vertrouwen dat
dat Bécot
Bécot in
in
hem stelt en plukt de vrucht die in stilte voor een ander rijpte.
De arme
armeBécot
Bécotisis
rijpte. De
wanhopig, maar
maar te gelegener tijd valt hem eene aanzienlijke
aanûenlijke erfenis te beurt. Nu
Nu
zijn liefdedroom
dit niet
nietbijzonder
bijzonder verheugen.
verheugen. Hij
Hij tracht
tracht
liefdedroom ijdel
ijdel bleek, kan hem dit
echter weer de jonge
jonge weduwe
weduwe te
te ontmoeten,
ontmoeten, die
diezijne
zijneliefde
liefdeniet
nietlanger
langerafwijst.
afwijst.
Het isisechter
echtertetelaat.
laat.Een
Eenlaatste
laatstemaal
maalontmoet
ontmoethaar
haar Bécot
Bécot in
in den
den trein
trein die
die hen
hert
naar Marseille
wereldMarseille voert, waar hij
hij zich
zich voor
voorAfrika
Afrikazal
zalinschepen.
inschepen. Hij
Hij zal
zalin
indit
dit werelddeel zijn militairen
haar jeugjeugmilitairen diensttijd uitdoen. En zoo worden
warden Mme Borelli en haar
gescheiden.Zij
Zij zijn
zijn beiden
beidenzeer
zeerongeongedige aanbidder andermaal door het noodlot gescheiden.
lukkig.
Dit
eenvoudig onderwerp
onderwerp zal misschien
misschien al
al te
te licht
lichtlijken
lijken aan
aan hen
hen die
die aan
aan een
een
Dit eenvoudig
Depsychologie
psychologieder
derpersopersoromanschrijver
romanschrijver hooge
hooge psychologische
psychologische eischen stellen. De
nen die Codet
Codet ons
ons voorstelt
voorsteltisisinderdaad
inderdaad niet
nietzeer
zeerdiep,
diep,hun
hunkarakter
karakter is
is misschien
misschien
al hunne
hunne
wel te oppervlakkig. Maar welke echte, ontroerende menschelijkheid in al
daden! Ik houd van die personen als
als van vrienden en
en kennissen,
kennissen, des
des te
te meer
meerdat
dat
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Codet
voorstelt met
met eene
eenegratie,
gratie,die
dieonder
onderzacht-ironische
zacht-ironischewoorden,
woorden, onCodet ze voorstelt
willekeurig als
gebreken
aIs men
men voor
voorvrienden
vriendendoet,
doet,hunne
hunne
gebrekentracht
trachtteteverbergen.
verbergen.
willekeurig
Ik houd van dit
dit vriendelijk,
vriendelijk, zonnig optimisme, dat in smart
smart en
en vreugd
vreugd zijn
zijn
evenwicht behoudt en
en nooit
nooit overslaat
overslaat tot luidruchtigheid.
luidruchtigheid.
G. DUHAMEL.
G.
DUHAMEL. La Confession
Confession de
de minuit.
minuit. Mercure de France,
Prance, Paris 1921.
1921.
Dit boek
Dit
boek van
van den
den schrijver
schrijver van Vie des Martyrs
Martyrs is de ontleding van een pathopathnlogisch geval. Een jonge
jonge man,
man, bediende
bediende op
op een
eenkantoor,
kantoor, kan
kan niet
nietnalaten
nalateneene
eene
vreemde
die hem
hem dwingt,
dwingt, zonder
zonder eenige
eenige gegronde
gegronde of
ofzelfs
zelfs
vreemde opwelling
opwelling te volgen, die
schijnbaar ernstige
ernstige reden,
reden, het oor aan te raken
schijnbaar
raken van zijn patroon. Vreemde mormorgevolg heeft
heeft dat
dat de
dejonge
jongeman
manzijne
zijnebetrekking
betrekking ververbiede liefhebberij, die voor gevolg
liest.
h est.
Alsdan
eene stille
stillemaar
maar vreeselijke
vreeselijke tragedie.
tragediè. Hij
Hij woont
woont met
met
Alsdan begint voor hem eene
zijne oude moeder die hem met
met liefde
liefde en
eneindelooze
eindeloozetoewijding
toewijdingverzorgt,
verzorgt,en
engeen
geen
oogenblik haar
Tevergeefs zoekt
zoekt hij
hij dag
dagna
nadag
dageen
een
haar geloof in haar zoon verliest. Tevergeefs
hijzoekt
zoektnog
nogmaar
maaralleen
alleen
nieuwen werkkring.
werkkring. Stilaan ontzinkt hem den
den moed;
moed;hij
uit plichtsbesef. Hij
Hij berust
berust in
in zijn
zijn ongeluk,
ongeluk, haast
haast tevreden
tevreden dat
dat hij
hij niet
niet aan
aan zichzichzelven, maar
maar aan het noodlot
noodlot zijn
zijn ongeluk
ongeluk kan
kan toeschrijven.
toeschrijven. Alle
Alleveerkracht
veerkracht isis in
in
hem gebroken; hij gaat ten onder aan het
het ziekelijk
ziekelijk individualisme
individualisme dat
dat in
in zijn
zijnhart
hart
Hij ziet niet eens dat
en geest woekert.
woekert. Hij
dat een
een meisje
meisje bereid
bereid is
is hem
hem met
met liefde
liefdeen
en
zorg te omringen.
omringen. Armzalig
Armzalig slachtoffer
slachtoffer van
van zijn
zijn egoisme,
egoisme,vegeteert
vegeteerthij
hijautomaautomalast voor zichzelven
zichzelven en
en anderen.
anderen. En
En wij
wij begrijpen
begrijpen wel,
wel, aan
aan het
het slot
slot van
van
tisch, een last
dit verhaal, dat hij nog steeds diepe
dieperr zinken
zinken zal,
zal, tot
tot den
denfinalen
finalen ondergang.
ondergang.
Men zou bij
bij de
de lezing
lezing van
van dezen
dezenbeknopten
beknopten inhoud
inhoud kunnen
kunnen meeven
meenen dat
datdit
dit
verhaal, althans wat de opvatting betreft, verwant is aan sommige Nederlandsche
Nederlandsche
romans
jaar geleden en ook wel
wel van
van den
den laatsten
laatsten tijd,
tijd, dat
dat
romans van
van een vijf en twintig jaar
een stoer pessimisme
pessimisme en
en eene wreede moedeloosheid,
zoonieteene
eeneliteraire
literaire vooropvooropmoedeloosheid, zooniet
gezetheid, dit werk
werk ten grondslag
grondslag liggen. Niets
Nietsisisechter
echterminder
minderwaar.
waar.Met
Methet
het
realisme als literaire school heeft dit
dit boek
boek niets
nietstetemaken.
maken.Voor
Voorden
denschrijver
schrijvervan
van
La Confession
Confession de
de minuit
min uit is het onderwerp
onderwerp geen
geen zaak
zaak van
van ondergeschikt
ondergeschikt belang.
belang.
Integendeel, het is voor
voor hem
hem wel
wel degelijk
degelijk de
de hoofdzaak.
hoofdzaak. Men
Men gevoelt
gevoelt dat
dat hij
hij het
het
tussclien
.anderen heeft uitgekozen
uitgekozen en met
met toewijding
toewijding en
en eindelooze
eindelooze liefde
liefde
tusschen vele anderen
heeft uitgewerkt.
uitgewerkt.
Dat G.
G. Duhamel
Duhameleen
eenschrijver
schrijver isis die
die met
metmeewarigheid
meewarigheid en
enliefde
liefdezich
zichover
overde
de
lijdende menschheid
me!lSchheid ontfermt
ontfermt was
was reeds
reeds gebleken
gebleken uit
uitzijn
zijnprachtig
prachtig Vie des
des MarMartyrs.
Deze menschenliefde,
menschenliefde,die
die
hier heeft deze liefde hem weer geïnspireerd. Deze
tyrs. Ook hier
trouwens van eene veel edeler en zuiverder essentie is dan die van de meeste huhumanitaire schrijvers,
schrijvers, ontaardt
ontaardtbij
bij hem
hemnooit,
nooit,zooals
zooalsbij
bijvelen
velendezer
dezerlaatsten,
laatsten,ininvage
vage
rhetoriek
blijft altijd
altijd binnen
binnen de
degrenzen
grenzender
derware
ware
rhetoriek of onsympathiek gepreek. Hij blijft
menschelijkheid. Men zou bezwaar
bezwaar kunnen hebben tegen het
het uitzonderlijke,
uitzonderlijke, het
het
al te scherp pathologische van het geval, en betreuren dat het de geneesheer
geneesheer is
is gegeweest die dit
dit onderwerp
onderwerp heeft
heeftgekozen.
gekozen.Daartegenover
Daartegenoverstaat
staatdat
dathet
hetgeval
gevaltevens
tevens
met de kennis en het
het geweten
geweten van
van een
een wetenschappelijk
wetenschappelijk man behandeld is. PsyPsychologisch is dit boek zeer sterk
sterk gebouwd. Ook de vorm
enhieruit
hieruitblijkt
blijkt ononvorm --- en
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middellijk hoezeer dit boek zich onderscheidt
onderscheidt van
van sommige
sommige oogenschijnlijk
oogenschijnlijk ververwante naturalistische werken
geheel in
in harmonie
harmonie met
met
werken -— is zeer sterk en gaaf, en geheel
den inhoud.
La Confession
Confession de
de Minuit
Minuit bewijst
dienikikininzijn
ûjn
bewijstnogmaals
nogmaalsdat
datG.G.DuhamelDuhamel dien
dichterswerk niet bijzonder
bijzonder waardeer
waardeer —
- een
een der
dermeest
meestvoortreffelijke
voortreffelijkeprozateurs
prozateurs
is van
van dezen
dezen tijd.
tijd.
Mais l'Art
['Artest
estdifficile.
difficile.
Pion, Paris 192i
Librairie PIon,
1921..

JACQUES BOULEl\I"GER,
BOULENGER, ....
JACQUES

Het is een
een merkwaardig
merkwaardig feit dat de beweging voor eene
eene hernieuwing
hernieuwing der
der FranFranin den
den
sche critiek, die reeds
reeds verscheidene
verscheidene jaren
jaren voor den oorlog werd
werd ingeleid,
ingeleid, in
laatsten tijd nog heel wat belangrijker
belangrijker isis geworden.
het destijds
destijds overwegenoverwegengeworden. Toen het
de beginsel „l'Art
,,1'Art pour
pour l'Art"
l'Art" meer
meer en
en meer
meer veld
veld verloor,
verloor, deed
deedzich
ûchde
denoodzakenoodzakelijkheid gevoelen
gevoelen eener
eener critiek
critiek die
die zich
zich niet
niet meer
meer in
in de
deeerste
eersteplaats,
plaats, zooniet
zoonietuituitimpressies liet ieiden.
sluitend, door
door hare
hare oogenblikkelijke
oogenblikkelijke impressies
leiden. Er
Er was
was behoefte
behoefteaan
aan
eene critiek die werkelijk
werkelijk hare roeping zou
zou vervullen:
vervullen:eene
eeneberedeneerde
beredeneerdekeuze
keuzetete
doen
vóór te
te lichten.
lichten. Men
Menvond
vondhet
hetniet
nietlanger
langerbelangrijk
belangrijk te
te vernemen
vernemen op
op
doen en vóór
welke wijze het gevoel van
van dien
dien of
ofdien
dien criticus
criticusop
opeen
eenboek
boekreageerde;
reageerde;het
hetleek
leek
niet langer voldoende dat
dat de
de bespreking
bespreking van
van een
eenboek
boekslechts
slechtsde
deaanleiding
aanleidingwas
was
tot persoonlijke, soms zeer literaire,
niet onaardige
onaardige beschouwinbeschouwinliteraire, en als dusdanig niet
gen van eenige dilettanten. Men
Men eischte
eischte van
van den
den criticus
criticus een
een oordeel.
oordeel.
Zoo ontstond
ontstond eene gansche
gansche pleiade
pleiade jonge
jonge critici
critici die, onder
onder invloed van LeLemaître,
elk in
in zijn
zijn eigen
eigen richting,
richting,de
deververmaitre, Barrès,
Barrès, Maurras,
Maurras, Lasserre,
Lasserre, Péguy
Péguy e. a, elk
Totde
devoornaamsten
V00rnaamstenonder
onderhen
hen
broken
broken traditie
traditie weer
weer trachtten
trachtten voort te zetten. Tot
behoorden:
Thibaudet,
behoorden: P.
P. Gilbert,
Gilbert, E. Marsan,
Marsan, G.le
G. le Cardonnel,
Cardonnel, P.
P. Lièvre,
Lièvre, A. Thibaudet,
R.Johannet,A.
deze richrichR. Johannet, A. Thérive en anderen.
anderen. Ook
OokJacques
JacquesBoulenger
Boulenger behoort
behoort tot deze
ting.
Zooals
hoogergenoemden heeft ook hij
hij ingezien
ingezien hoezeer
hoezeer de
decritici
criticieener
eener
Zooals de hoogergenoemden
vorige generatie zich vergisten
vergisten door
door hun
hun gevoel
gevoelals
als voornaamste
voornaamste gids
gidstetekiezen
kiezenbij
bij
het beoordeelen van een kunstwerk.
kunstwerk. Deze
Deze criticus
criticuslaat
laat zich
zichniet
nietverblinden
verblindendoor
door
uiterlijke bekoorlijkheid. Hij ziet
ziet verder,
verder, zoekt
zoektnaar
naar het
hetinnerlijk
innerlijkwezen,
wezen,dedekern
kern
van het werk. Hij weet dat
dàt het
het oude
oude princiep
princiep nog
nogsteeds
steedswaar
waar is:
is:dat
datgeene
geenevolvolmaakte
bereikt zonder
inmaakte schoonheid
schoonheid wordt
wordt bereikt
zonder volstrekte
volstrekte harmonie
harmonie van
van vorm
vorm en inhoud. Hij vreest
vreest dan
dan ook niet de
de in
in een
een literair
literair werk uitgedrukte gedachten en
en gegevoelens aan een streng
streng geestelijk
geestelijk onderzoek
onderzoek te
te onderwerpen.
onderwerpen.Zoo
Zooverkrijgen
verkrijgen zijne
beschouwingen
dit karakter
karakter van breed humanisme, dat
dat eene
eene al
al te
te eenzijdig
eenzijdigestheesthebeschouwingen dit
tische generatie
generatie als
onwaardig beschouwde.
artistieke -— in
in den
den
als der kunst onwaardig
beschouwde. Het artistieke
zin dien
wordtdoor
doorhem
hemsteeds
steedsaan
aan
dien men
men in
in de
de XIXe
XIXe eeuw
eeuw aan
aandit
ditwoord
woordgaf
gaf- wordt
het menschelijke getoetst.
getoetst.
J. Boulenger heeft
heeft een
een merkwaardig
merkwaardig talent om de
de gedachte
gedachte te
te ontdekken
ontdekkendie
diede
de
meest disparate
disparate boeken
boeken van
van een
eenschrijver
schrijver aan
aan elkaar
elkaar verbindt;
verbindt; hij
hij bemerkt
bemerktdadedadelijk
zwakke punt in
in een
een schijnbaar
schijnbaar sterk
sterk geheel,
geheel, en
enzijne
zijnevriendelijke
vriendelijkeironie
ironie
lijk het zwakke
herleidt tot hunne ware
ware verhouding
verhouding de
de dwaaste
dwaaste droomen
droomen van
van sommige
sommige romantici.
romantici.
Men ziet hoe scherp
scherp zijn
zijn doorzicht
doorzicht is
is en
en hoe
hoe sterk
sterk zijn ontledingsvermogen,
ontledingsvermogen, wanwanWerth, het
neer hij het pessimisme van een Mirbeau,
Mirbeau, het
het humanitarisme
van een
eenWerth,
hurnanitarisrne van
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idealisme
Duhamel bestrijdt
bestrijdt of
of ininden
denschijnbaren
schijnbarenchaos
chaosder
dertalrijke
talrijke
idealisme .,an
van een Duhamel
romans
classicisme weet
weet te
te ontdekontdekromans van
van Abel
Abel Hermant het 2;uivere
zuivere gevoel van het classicisme
ken.
En van welken fijnen smaak getuigt hij niet!
niet! Met
Met welke
welkezachte
2;achteironie
ironieweet
weethij
hij
de grenzen te trekken
trekken tusschen voorbijgaande
voorbijgaande mode en
en schoonheid
schoonheiddie
dievan
vanalle
alle
tijden is. En meen niet
niet dat
dat hij
hij eenzijdig
een2;Ïjdig is
is en
en met
meteen
eenschoolmeesterachtig
schoolmeesterachtiggebaar
gebaar
alle schoonheid afwijst die niet
alle
niet met
met zijn
2;ijn persoonlijk
persoonlijk ideaal
ideaal strookt.
strookt. De
Deschrijver
schrijver
van dit geestige boek
boek isis werkelijk
werkelijk wat
wat een
een criticus
criticus steeds
steedszou
2;OUmoeten
moetentrachten
trachtentete
zijn: een man met fijn gevoel
2;ijn:
gevoel en
en diepe
diepe kennis
kennis gepaard
gepaard aan
aan goeden
goeden smaak
smaak en gegezonden zin.
2;Ïn. Voor allen
allen die
die in
inde
deFransche
Pranscheliteratuur
literatuur belangstellen
belangstellen isishij
hijeen
eender
der
meest betrouwbare
betrouwbare gidsen.
gidsen.
JAN VAN
JAN
VAN NIJLEN.
NIJLEN.

S. PINKHOF,
S.
PINKHOF, Verzen,
Verzen, Bussum,
Bussum, C.
C. A.
Dishoeck, 1920.
ig2o.
J. van Dishoeck,

Een bundeltje
bundeltje verzen,
verzen, dat
datgemakkelijk
gemakkelijk belachelijk
l?elachelijktetemaken
makenzou
zou zijn,
zijn, want
want er
komen inderdaad
mderdaad verbijsterende regels
regels in
invoor;
voor;benevens
benevenseen
eenmassa
massaredeneersel,
redeneersel,
dat
niet tot
.totpoëzie
poëziewerd.
werd.Wat
Watzegt
zegtmen
menb.b.v.v.van
vaneen
een„Lichtend
"LichtendLied"
Lied"l)I) als
dat niet
is?
waarvan
begin is?
waarvan dit het begin
Het zingen
zingen vergeten,
vergeten, het
het zingen
zingenverjaagd....
verjaagd....
wij deden
deden zonde!
zonde!
Wee,
wee, wij
Wee, wee,
Om
't zuivere
zuivere weten,
weten, die
diesteen-koele
steen-koelemaagd,
maagd,
Om 't
Star,
hoog. en
en nooit
nooit gevonden,
gevonden,
Star, hoog
Om
't wereld-beweenen
wereld-beweenen met
peper in 't'thart....
hart....
Om 't
met peper
Oud,
zijn onze
onze dagen!
dagenl
Oud, oud zijn
Dat is nogal
nogal heel erg. En het
het lichtende
lichtende lied gaat
gaat nog een heele poos
poos op
'lp die
die
manier voort, al wordt
door geen
geenverderen
verderen geëvenaard..
geëvenaard ..
wordt die peper-in-'t-hart-regel
peper-in-'t-hart-regel door
En toch geloof
geloof ik,
ik, dat
dat de
de uitgever
uitgeverdie
diedeze
dezejeugd-verzen
jeugd-verzenuitgaf
uitgaf 2) een
een goed
goed werk
werk
deed. Hij
Hij gaf
gaf daarmee
daarmee een
een aanmoediging
aanmoedigingaan
aan iemand
iemand van
van dichterlijke
dichterlijke levensvizie.
levensvizie.
tot ons.
011S.
Diè
laatste komt
komt telkens,
telkens, zeer
zeerfragmentarisch,
fragmentarisch, maar
maar. even
even onmiskenbaar
onmiskenbaar tot
Die laatste
Bijvoorbeeld. Als de dichter
dichter het
het wilde
wilde rondzwieren
rondzwieren van
van zwaluwen
zwaluwen in
in den
den avond
avond
ook met
met enkele
enkele treffend-rake
treffend-rake accenten,
accenten, heeft
heeft beschreven,
beschreven, eindigt
eindigt het
hetvers
vers 3)
3)
....
Een vleermuis
vleermuis wiekt
wiekt onzeker
onzeker
....Een
In leeggeworden
leeggeworden lucht, die
die bleeker
bleeker
En waziger
waziger en koeler
koeler is.
is.
zie. zoo'n
enkelen beelbeelDit.
Dit is ook, en vooral, door het
het rhythme,
rhythme,heel
heel goed.
goed. En zie
Weil enkelen
denden regel:
regel: 4)
Gelijk
kleine knaap,
knaap, vóór
vóór op de
de kade,
kade,
Gelijk een
een kleine
In spanning
spanning beeft, als
als hij
hij de
de stalen
stalenzijden
zijden
Van 't'tlosgeworpen
losgeworpen schip
schipziet
zietzeewaarts
zeewaarts
glijden!!»5
glijcien
. .
. •
Of, het begin
begin van
van Maan-avond.
Maan-avond. 6)
6)
Er
was iets
iets zoets
zoets in het
het 7) zoele
zoele park
park gekomen.
gekomen.
Er was
Er
een glans
glans om
om de
deavond-stille
avond-stilleboomen.
boomen.
Er gleed een
De vijver
vijver verbeidde
verbeidde vroom,
vroom, en
en zweeg.
zweeg.
)

I)
88:Het
HetLichtende
Lichtende Lied.
Lied.
I) Blz.
Blz. 88
2)
jeugd-verzen: ; als
als de
dedierbare
dierharedatum-noteering
datum-noteering onder
onderieder
ieder·gedichtje
gedichtjeniet
nietwordt
wordtgeacht
geachtdit
dit
2) Zeker
Zeker jeugd-verzen
afdoende
demonstreeren. dan
dit toch
tochzeker
zekerhet
hetgebrek
gebrekaan
aanschift-vermogen.
schift~vermogen.
afdoende te demonstreeren,
dan doet dit
3)
.. 17.
17.
Blz.
3) BI
4) Blz.
Blz. 24.
4)
24.
IS)
den recensent.
receDseat.
Cursiveering van den
5) Cursiveering
6) Blz.
6)
25.
Blz. 25.
7)
Lees: 't.
1 ) Lees:

't.
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En ziet
ziet ge niet deze kraaienbende, in een "Valen
„Valen Storm." I)1 )
Als uitgejaagd en rust-gestoord
Zwerft moeizaam,
moeizaam, langzaam
langzaam een kraaienbellde.
kraaienbende.
Zij klimmen,
klimmen, vallen
langs d'onbekende
vallen langs
Onzienbaar-harde
voort.
Onzienbaar-harde windmuur voort.
En er is geen
geen zwier-en-kracht
zwier-en-kracht in
in dezen aanroep: 2)
Wolken! Wolken! Mijn hooge
hooge vrienden!
vrienden I
Win niijn
uit uw
uwongegronde
ongegronde
mijn strijd uit
Zwerfkasteelenl
Zwerfkasteelen!
En geeft dit couplet, uit een in zijn geheel goed gedichtje
gedichtje in Adama'schen trant,
trant,
geen vizie: 3)
Ik zag
zag een
een zwaluw
zwaluw zwaaien
zwaaien
Een juichend-snel-geschoten
juichend-snel-geschoten boog!
boog!
't Was
Was alles
alles vrijheid
vrijheid waar
waar ze
zevloog:
vloog:
De lucht is
De
is lang
lang en
enbreed
breed en
enhoog!
hoog!
zageen
een zwaluw
zwaluwzwaaien
zwaaien 4)
Ik zag
Zoo zou ik nog —
- een
een klein poosje
ter
poosje -— kunnen voortgaan; en dan zou het, ter
jeugdigen poëet
poëet goed
goed zijn,
zijn, éen
éen en
en ander
ander aan
aan te
tehalen
halen
juiste kenschetsing van den jeugdigen
dat hoog-gedacht maar
maar slecht
slecht gezongen
gezongen is
is - ....
Maar men begrijpe wel: zoo zou de dichter
dichter —
- die
die immers
immers alleen
alleen aan
aan 't'tbeste
beste
zijner producte is te kennen —
- kunnen
kunnen worden
worden gekenschetst;
gekenschetst;maar
maar niet dit bunDit bundeltje
bundeltje isis nog
noghéél
héélzwak;
zwak;en
enhet
hetgoede
goedemoet
moetgedolven
gedolvenworden
worden uit
deltje. Dit
een heeleboel
heeleboel rommel.
sprak daareven
daareven van
van Adama
Adama van
van Scheltema.
Scheltema. De
De heer
heer
rommel. Ik sprak
Pinkhof
heeft bij
bij hem
hemter
terschool
schoolgegaan;
gegaan;maar
maarterwijl
terwijlAdama
Adamavan
vanScheltema
Sche1temab.b.v.v.
Pinkhof heeft
bij Pinkhof
Pinkhof heel
heelvaak
vaakonbeonbe··
het refrein in zijn waarde
waarde herstelde,
herstelde,isis't't refrein
refrein bij
holpen. En
....
En....
Maar laat ik er
er niet
niet meer
meer kwaad
kwaad van
van zeggen.
zeggen. Het
lietisisteteheerlijk
heerlijkals
alserereen
een jonge
erover
over't'talgemeen
algemeengeen
geenguller
gullerbelovers
beloversen
en
dichter is, die
die iets
iets belooft.
belooft. Ofschoon
Ofschoon er
s!echter
vervullers zijn
zijn dan
dan de
de jonge
jonge dichters.
dichters.
slechter vervuilers
J. L. WALCH
WALcH
MARTIN
ALBERS, "Aanvaarding."
„Aanvaarding." Arnhem,
MARTIN ALBERS,
N. V. Uitg. My van
van Loghum Slaterus
Slaterus en
Visser, 1920.
1920.
Een sterk, origineel
origineel dichterschap
dit bundeltje
bundeltjeniet
niettegern'
tegemoet,
oet
dichterschap komt
komt mij
mij uit dit
"Nog
„Nog niet" moet ik misschien zeggen; want -— ik weet niets van den litterairen
of anderen leeftijd des dichters,noch van zijn mogelijke antecedenten
antecedenten -— het lijkt
mij, dat ik hier een talent in een groeistadium voor mij zie; dat stadium, waarin
1)
i) Blz. 26.
2) Blz.
2)
131z, 52.
3)
3) Blz.
Biz, 58.
4) Cursivee:ring
4)
cilen recensent.
Cursivekring van den
recensent,
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een eigen geluid begint
begint door
door te
te breken
breken door
door veel
veel nadoensel
nadoensel en
en veel
veel goedgemeengoedgemeende onbeduidendheid heen.
heen.
Onder dit laatste reken
reken ik
ik bijvoorbeeld
bijvoorbeeld een
een gedicht
gedicht als
als "Kyrie
„Kyrie Eleison",
Eleison", waar
waar
de
dreun van
van 't't rhythme
rhythme ons
onsdedeeerste
eersteaanwijzing
aanwijzingvan
vande
dewezenlijke
wezenlijkeonbeonbede dreun
langrijkheid
gedachten, die
die geen
geengedicht
gedichtzijn
zijngeworden.
geworden.
langrijkheid geeft.
geeft. Hier zijn gedachten,
Een klein pastel-met-woorden is „Avond"
"Avond" (blz.
(blz. i12);
welrake
rake
2); de telkens even wel
zoo'ndingetje
dingetjescherpt
scherptonze
onzeaandacht;
aandacht;enen
en zelf-geziene
zelf-geziene détail-noteering
détail-noteering van
van zoo'n
die aandacht
aandacht vindt telkens een zekere
zekere rechtvaardiging
rechtvaardiging en
het gegeen belooning.
belooning. In het
Molens"bijvoorbeeld
bijvoorbeeldininden
denwel
welzeer
zeergoeden
goedenregel:
regel:
dicht "De
„De Molens"
Ze doen
doen in
in blijden
blijden ernst
ernst hun
hun werk
werk
geheel - wel heel
die, —
- en
en dat
dat isishet
hetbelangrijke
belangrijke —
- vooral in het
hetrhythmisch
rhythmischgeheel
raak
molenwieken in
in het
hetzonnelicht
zonnelichtweergeeft.
weergeeft.
raak de rustig-sterke zwaaiing van de molenwieken
En dan
dan hoore-en-zie
hoore-en-zie men
meneen
eengedicht
gedichtals
als„Heiliging"
"Heiliging"(blz.
(blz.46),
46),„Zomernacht"
"Zomernacht"
. . Daar
(48), „Maanhemel"
"Maanhemel" (51) .•••
Daarbreken
brekentelkens
telkenseven
evenverrassende
verrassende vizies
vizies door.
door.
Hier hebt ge „Heiliging":
"Heiliging":
—

Aan avondhemel
avondhemel komt
komt opengezonken
opengezonken
Oneindigheid.
Blanke verteedering
droomt op de
Blanke
verteedering droomt
de landen,
landen,
Stil en
en wijd.
wijd.
Zacht
rozenrood, als
als van
van amandelbloesem
amandelbloesem
Zacht rozenrood,
Doorbloost
lucht.
Doorbloost de lucht.
Al wat
wat in
in menschen
menschen laag
laag en
en duister
duister isis
Glijdt
henen in een
een zucht.
zucht.
Glijdt henen
En elke
elke zwoeger
zwoeger en
en elke
elke schooier
schooier
Wordt koningszoon,
koningszoon,
En van
van zijn
zijn wezen
wezen straalt
straalt in
in stomme
stomme glorie
glorie
Het wereldschoon.
wereldschoon.
In „Zomernacht"
"Zomernacht" komen
komen voor
voor des
desdichters
dichters blik aangedreven verjaarde smarten:
smarten:
Met
liefde en lust
lust in
in ééne
vloot,
Met liefde
ééne blanke vloot,
leven,
En, glijdend
glijdend op den
den zilv'ren
zilv'ren stroom
stroom van
van 't'tleven,
De donk're,
donk're, borne
loome gondel
gondel van
van den
den dood.
dood.
En zoo
zoo is er hier
hier en
en daar
daar meer,
meer, dat
dat - wellicht
eens het eerste lichtend
lichtend
wellicht -— eens
spruitsel
zal blijken van een
een eigen
eigen klank,
klank, een spruitsel
spruitsel dat
datdoor
dcorveel
veeldors
dorsen
envaals
vaals
spruitsel zal
heendringt.
J.
L.WALCH
WALCH
J. L.
HELÊNE SWARTH,
HELÈNE

„Late Rozen."
"Late
Rozen." Amsterdam,

J. M. Meulenhoff,
Meulenhoff, 1920.
ig2o.
„Fioretti di San Francesco"l)
In de "Fioretti
wordt van broeder Masseo
dat hij
hij
Francescon wordt
verteld, dat
Massen verteld,
in zijn extazen maar één geluid voortbracht, één geluid van verrukking. En toen
I)
XXX II.
') Cap XXXII.
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een andere broeder hem eens
eens vroeg,
vroeg, waarom
waarom hij
hij nooit
nooitandere
andereklanken
klankenkoos,
koos,toen
toen
antwoordde
groote blijmoedigheid
blijmoedigheid dat,
dat, wanneer
wanneeriemand
iemand in eenig
antwoordde hij
hij met groote
eenig ding
alle goeds
goeds vindt, het dan niet noodig is „mutare
alle
"mutare verso".
Zou dit ook niet het antwoord
Zou
voor Hélène
HélèneSwarth
Swarth aan
aan de talloozen, die
antwoord zijn, voor
haar verwijten,
verwijten, dat
dat ze
ze nooit eens „iets
haar
"iets nieuws"
nieuws"tetezeggen
zeggenheeft;
heeft;—
- wat
watinderdaad
inderdaad
in een tijd waarin we overal als hoogste
hoogste aanprijzing
aanprijzing van
van diverse
diverseartikelen
artikelenzien
zienververmeld, dat ze „het
meld,
"het nieuwste!!"
nieuwste!!" zijn wel als
alseen
eenontzachlijk
ontzachlijkbezwaar
bezwaar moet
moet voorvoorkomen!
schijnt mij,
En waarlijk, het schijnt
mij, dat
dat zij
zij in
in dat
dateenige
eenigeding,
ding,haar
haarzangen
zangenvan
vanliefde
liefdeen
en
natuurschoonheid,evenals
evenalsbroeder
broederMasseo
Masseoin
in zijn
zijn tortelkreet,
natuurschoonheid,
tortelkreet, „alle
"alle goeds"
goeds"
heeft gevonden en gegeven.
gegeven.. Want
Want hoezeer
hoezeer haar
haar techniek zich ook verfijnde,
verfijnde, ze
ze
werd nooit tot ziellooze virtucbiteit.
virtuc;.,;iteit. En
Enzoo
zoozijn
zijnook
ookdeze
dezelate,
late,maar
maarwellicht
wellichtniet
niet
la recherche
laatste, rozen mij een zuivere verkwikking.
verkwikking. Stop
Stop hun
hundie
diealtijd
altijdzijn
zijnaàlarecherche
de
l'inoUÏ, stop
stophdn
huneens
eensopopeen
eenmooien
mooienlentedag
lentedagdit
ditkeurige
keurigebundeltje
bundeltjein
inde
de
de l'inouï,
hand-en
hun
geruststellingkunt
kuntge,
ge,tetegoeder
goedertrouw,
trouw,althans
althansdit
diterbij
erbij ververhand en tottot
hun
geruststelling
zekeren:
enlaten
latenzij
zijeens
eenstot
totrust
rustkomen,
komen, en
en dit
dit
zekeren:dat
dathet
het"iets
„ietsbijzonders"
bijzonders"isis en
lezen aan een Hollandsch
slootje op zoo'n
1;00'n ook
ook altijd weer hetzelfde bloeiende
bloeiende lenteHollandsch slootje
,veld;
of bij de wallen,
wallen, de
de teer-groen-oversproten
teer-groen-oversprotenwallen
wallenvan
vaneen
eenoud
oudstadje;
stadje;en,
en,als
als
veld; of
deze lieden nog eenig gevoel hebben voor poëzie, dan zullen ze erkennen, dat
datdit
dit
mooi is, en
en waarachtig
waarachtig doorvoeld.
doorvoeld. Te
Te midden
middenvan
vanalaldedezwaar
zwaarmaatschappelijk
maatschappelijk
dazende dichteressen,
dazendè
dichteressen, en de
de hevige
hevige psychologen,
psychologen,en,
en,allernieuwste
allernieuwste creatie,
creatie, de
de
uitsluitend zinnelijke
die,
zinnelijke kussen- en streelingen-beschrijfsters, allemaal dames die,
welbezien, nu ook niet bepaald gloednieuwe gevoelens noch ook, welbezien,
welbezien, overoverscherpzinnige gedachten
gedachten tot
tot uiting
uiting plegen
plegentetebrengen,
brengen,isisHélène
HélèneSwarth
Swarthnog
nogaltijd
altijd
het gebenedijd „zingend
"zingendhart
hart van
van Holland."
Holland:' En een
een schooneren
schooneren titel
titelweet
weetik
ikniet.
niet.
Détailcritiek ware hier niet op haar plaats. Dat
Dathaar
haarChristus
Christuseen
eensterk
sterkantiekantiekheidensch tintje heeft;
heeft; en
en wel
wel zeer
zeer menschelijk
menschelijk isis—
- zoo
zoomenschelijk,
menschelijk,dat
dathet
heteen
een
enkele maal
maal een religieuzen
religieuzen lezer
lezer wel
wel verbijsterend,
verbijsterend, en
en ontstellend,
ontstellend,moet
moetaanaanenkele
doen 1),
1 ), we
wewisten
wistenhet;
het;dat
dateen
eenheel,
heel,heel
heelenkele
enkelemaal
maalhet
hetvierde
vierdesonnetrijm
sonnetrijmwel
wel
eens onjuist en gezakt
gezakt kan
kan schijnen
schijnen 2), dat heel
heel enkele
enkele enjarnbementen
eniambementen33)) ons moeilijk meevoelbaar
het is waar; maar het
stroom
meevoelbaar zijn -— het
het verzinkt in den verrukkenden
verrukkenden stroom
die telkens
telkens nieuwe
nieuweflonkerende
flonkerendepareling
pareling
van schoonheid,
schoonheid, in dien ouden
ouden stroom, die
aanvoert door
Hollandsche lentewei.
lentewei.
J. 'L.
WALCH
aanvoert
door de Holiandsche
L. WALCH
J,
A. ROLAND
ROLAND HOLST,
HOLST,
A.

"Voorbij
deWegen."
Wegen."
„Voorbij de

Bussum, C. A. T.
J. van
van Dishoeck,
Dishoeck, 1920.
1920 •
Bussum,
.,Vergeestelijking"
een woord
woord waarmee
waarmee tegenwoordig machtig veel
veel gezwengezwen„Vergeestelijking" is een
wbrdt; maar
eigen voordeel
voordeel
deld wórdt;
maar dat
datis
is alleen
alleen maar
maar een
een bewijs,
bewijs, dat
dat lieden
lieden die
die op eigen
uit zijn, een
een fijnen neus
neus hebben
hebben voor
voor de
debehoeften
behoeftenen
enverlangens
verlangensvan
vande
de,menschmenschexploitatie-materiaal. Inderdaad
Inderdaad wordt
wordt door
door deze
dezecharlatans
charlatans gespegespeheid, hun exploitatie-materiaal.
een veelal
veelal nog
nog vaag
vaag en
en om
om leiding
leidingvragend,
vragend,en
enieder
iederaanbod
aanbodvan
vanleiding
leiding
culeerd op een

l)
zi e bldz.
I) Zie
bldz. 53, 64, 75,
75, 83.
83.
2) Bladz. 6o
60.,
2)Bladz.
3) Zie bijv. bldz. 79.
79.
3)
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willig aanvaardend,
aanvaardend, verlangen,
verlangen, dat,
dat, na de uiterste conse4uentie
te willig
conse-}uentie van het
het humahumanisme,
materialisme -— al
adjectief „historisch"
"historisch" versierd
versierd —
- in
in
nisme, het materialisme
al of
of niet
niet met
met 't adjectief
onze
Westeuropeesche wereld
In A.
A. Roland
Roland Hoist
Holstvinden
vindenwie
wie
onze Westeuropeesche
wereld isis opgeleefd.
opgeleefd. In
zoeken
er din,
één,die
diegeschikt
geschiktisis 't'tvertrouwen
vertrouwentetewinnen
winnendat
dat
zoeken een
een beter
beter leider. En 't't isis er
hij verdient. Want
Want hij
hij isis zulk
zulk een
een waarachtig
waarachtig mensch,
menseh, en
enhij
hijbelijdt
belijdtdit
ditzoo
zooeerlijk.
eerlijk.
En de andere wereld, die „achter
"achter wind
wind en
en zee",
zee", die
die van
van het
het„westen",
"westen",waarheen
waarheen
lichtdat
datonderging
ondergingden
den
weg
wijst,dat
datisisvoor
voorhem
hemnooit
nooiteen
een
de laatste gloed van
van 't'tlicht
weg
v‘.ijst,
leuze
ip.tuitie heeft
heeft hem
hem dat
dat land
landals
als
leuze of
of pose,
pose, maar
maar dat is zijn verlangen, en zijn intuitie
zijn vaderland doen kennen.
kennen.
iets in hem van
van den
den „vates",
Er is iets
ft vates" , den
dendichter
dichterdie
dieals
alszoodanig
zoodanig ziener
ziener en
en pro
profeet
aanvlaging van het goddelijk
goddelijk besef is over zijn hart en
en over
over
feet is. De deinende aanviaging
zijn
ze kregen
kregen de
de ijle
ijle zuiverheid
zuiverheid van
van flageolet-tonen;
flageolet-tonen; dat
dat
zijn verzen gehuiverd, en ze
geluid waarin
geluid
waarin een
een vreemde
vreemde ontroering
ontroering den
den klank
klank van
van 't'tinstrument
instrumentdoorzielt.
doorzielt.
Een ander beeld; dat beter
beter de
de wijdheid en de teedere blinking van deze poëzie
poëzie
recht doet: als
als de
de doorblonken
doorblonken ochtendwazen
ochtendwazen is
i.s ze
ze —
- maar
maar in
in het
hetwesten
westenwordt
wordt
ook
klaar gezien, en in
in een
een verre
verre hoeve
hoeve brandt
brandt
ook de dalende maan des doods nog klaar
het kunstlicht van een
een menigte
menigte die
die den
den nacht
nachtdoorfeestte.
doorfeestte.
Er zijn
zijninindezen
dezen
prachtigen
bundel
honderden
regels
zuivere,van
vanwijden
wijden
prachtigen
bundel
honderden
regels
zuivere,
wind
doorwaaide poëzie.
"Het Gebed
Gebedvan
vanden
denHarpspeler"
Harpspeler" vindt
vindtmen
men
wind doorwaaide
poëzie. In
In „Het
misschien de meeste van zulke
zulke regels,
regels, terwijl
terwijl dit
ditwellicht
wellichtook
ookvoor
voor den zielestaat
belangrijksteis;
is;maw*
maar terwijl ik dit
dit schrijf
schrijf denk
denk ik
ik aan
aan dat
datwonwonvan den dichter
dichter 't'tbelangrijkste
derbaar heldere, dat
dat zuiver
zuiver symbolische
symbolische en
en toch
toch zoo
zoo van begin tot eind onmiddelonmiddellijk
•••
Hierisis
lijk ontroerende
ontroerende"Ballingschap"
„Ballingschap"- —En
Enikikgeloof:
geloof:ditditis isnog
nogmooier
mooier
. Hier
het;
het:
BALLINGSCHAP

V?ind
en water
water wijd en zijd
Wind en
houden
eiland van verlangen
houden dit eiland
vreemd en glinsterend gevangen
gevangen
binnen den tijd.
Bloemen
dieren weten
weten het
het niet,
niet,
Bloemen en
en dieren
en het blijft
blijft hen
hen )1)onvernomen,
ol1vernomen,
want de wind
wind veinst
veinst in
in de
deboomen
boomen
want
een ander
ander lied.
lied.
een
En de
de beken
beken zingen
zingen het
het mee,
mee,
alle de
de wateren
wateren lachen
lachen en
enklagen
klagen
en alle
zij van
van eeuwigheid
eeuwigheid gewagen,
gewagen,
of zij
aan de
de zee.
zee.
tot aan
I)
Lees:: hun.
hun.
ij Lees
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En maan
maan en
en zon en
de wolken
gaan
en de
wolken gaan
daarover, en
de regenbogen
en uit de
jubelt nog eindeloozer legen
logen wij
staan
wij alleen staan
dit
bleek, met oogen leeg,
leeg, in dit
vreemde spiegelbeeld
geboren
spiegelbeeld geboren
een rijk, dat
van een
dat wij
wij verloren
verloren
achter den
den tijd.

Dit is wel een
een wonderbaar,
wonderbaar, een kostbaar gedicht.
Dit
gedicht. Maar
Maarals
alsik
ikverder
verder ging zoeken
boek,
zou
ik ik
wellicht
nog
in mijn
mijn herinnering,
herinnering, of
ofbladeren
bladereninin't 't
boek,
zou
wellicht
nogwel
weliets
ietsanders
anders
vinden
waarde. En
Entalrijk,
talrijk,enenkarakterstiek,
k;.;rakterstiek,zijn
zijnde
deplaatsen,
plaatsen,
vinden van
van niet
niet minder waarde.
'n enkele kleine afwijking van de gewone
waar, soms door tn
gewone dagelijksche
dagelijksche zegwijze,
zegwijze,
effecten
indringende kracht.
kracht.
effecten zijn bereikt van indringende
In het algemeen
algemeen kan men
men van
van dezen
dezen dichtbundel
dichtbundelzeggen,
zeggen,dat
dat hij variaties geeft
geeft
van één thema. Wanneer
Wanneer men
men den
denwoordvoorraad
woordvoorraadvan
vandeze
dezeverzen
verzeneens
eensging
gingininden grond
grond
ventariz;eeren
wie een dichter in den
ventarizeeren -— een
een uitstekend
uitstekend hulpmiddel voor wie
bestudeeren willen
willenI)I) -zouzou
men
zien
datdat
hethet
aantal
verschillende
men
zien
aantal
verschillendewoorden
woordendat
dat
bestudeeren
gebruikt werd,
werd, klein
klein is;
is; en
endat
dato.o.a.a.de
dewoorden
woorden:
zee,wind,
wind,waaien,
waaien,droom,
droom,schesche: zee,
mering, vreemd, laatste,
laatste, bijzonder
bijzonder vaak voorkomen. Inderdaad—
Inderdaad - er
erisiseen
eenzekere
zekere
één-tonigheid in dit
dit boek.
boek. Maar
Maar 't'tisis een
een één-tonigheid
één-tonigheid als
als van
van die
die vaak
vaak genoemde
genoemde
zee, en dien vaak aanvlagenden wind -— dien wind die voor den dichter
dichtersoms
soms bebestaat uit enkel zuchten
modulatie,
zuchten van vergane levens. Het is een één-tordgheid
één-tonigheid vol modulatie,
in eindeloos-verscheiden
eindeloos-verscheiden lichtkleuring.
lichtkleuring. En
En wie,
wie, te
te hazstig,
haastig, de
degevolgtrekking
gevolgtrekking
zouden
fantaizie van
vlak en
eneveninatig
evenmatig
zouden willen
willen maken,
maken, dat
dat de fatitaizic
van dezen
dezen dic:hter
dichter te vlak
blijft, die zou ik willen wijzen op een paar
paar prachtige
prachtige uitgroeiingen
uitgroeiingen in
inhet
hetfat
fantas, trhet Wde
IVdegedicht
geóichtw.n
vanden
dencyclus
cyclus°V
Vertische van des dichters
dichters levensgevoel;
levensgevoel; op het
en sterk
sterk beeldende "Wedergeboorte";
d;lt ik
ik hier
hier
„Wedergeboorte"; dnt
gankelijkheid;
gankelijkheid;enenopopdat
datzuiver
zuivee
vet
toch nog
nog- even moet aanhalen, want het
het is
is de
de zt.iverste
zuiverste en
en hoogst-dichterlijk
hoogst·-dichterlijke,:t verbeelding
die ik
ik van
van dit
ditbeleven
belevender
dergoddelijke
goddelijke genade
genade ken.
ken.
bedding die
WEDERGEBOORTE
Toen,
een mist
mist aan
aan een
een oever,
oever,
Toen, in een
dit lichaam
lichaam leeg
leeg lag,
lag, brak
brak
den
grond der ziel
ziel een
een vuur
vuur uit
den grond
dat de
de wereld
wereld in
in vlammen
vlammen stak.
stak.
I)) Is het
het bijvoorbeeld
bijvoorbeeld niet
niet een
een verrassende
verrassende ontdekking
ontdekking —
- die
die onze
onze indrukindrukken verstevigt en verheldert —
- dat de
de woordvoorraad
woordvoorraad van
van Shakespeare
Shakespeare meer
meer
dan
die van
van Molière
Molière <f
dan tien maal zoo groot is als die
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Afgronden braken open,
Afgronden
open,
hemelen
sloten dicht;
hemelen sloten
van grond tot
van
tot wolken
wolken sloeg
sloeg er
er
een roode orkaan
een
orkaan van
van licht.
licht.
Ik vluchtte,
vluchtte, mijn
mijn handen
handengeslagen
geslagen
tegen mijn
mijn aangezicht....
aangeûcht ••••
Ik weet
weet niet hoe
hoe ik weervond
verloren was;
was;
een weg, die verloren
ik kwam
kwam aan
aan een glinsterend water
water
en bloemen en zacht I)
1) gras;
daar speelde God
een kind,
kind, dat
God met een
nog niet geboren was.
was.
Ik dacht
dacht een
een tijding
tijding tetestaamlen:
staamlen:
„De wereld
"De
wereld is
is vergaan"....
vergaan"....
God sprak:
God
sprak: „Wat
"Wat mijn
mijn stem
stem niet
niet doen
doen kon,
kon,
dat heeft
heeft mijn
mijn vuur
vuur gedaan:
gedaan:
gij kwaamt.
Ga naar het
gij
kwaamt. Ga
het water;
water;
uw hoofd
uw
hoofd is nog
nog zwart
zwart van
van roet,
roet,
en wasch
wasch er van
van uw
uw handen
handen
de
vegen asch
asch en bloed."
bloed."
de vegen

Toen vroeg
het kind:
Toen
vroeg het
kind: „wat
"wat is
is dat:
dat:
de
wereld?" en God
God zei
zei
de wereld?"
blij
bedroefd herdenken:
herdenken:
blij na bedroefd
„De wereld
"De
wereld is
is voorbij."
voorbij."
en toen
toen tot
tot zichzelven:
zichzelven: „nu
"nublijven
blijven
zij
beiden weer
weer bij mij."
mij."
zij beiden
Ik wiesch
wiesch mij
mij in 't glinstrende water;
water;
God speelde
speelde met het
het wicht....
wicht ....
ik legde
de bloemen;
bloemen;
legde mij
mij in de
mijn
dicht.
mijn oogen vielen dicht.
Toen ik
ik ontwaakte
ontwaakte lag ik
ik
in .licht
en bloemen
bloemen alleen;
alleen;
Jicht en
zag ik
ik
vreemd
verzaligd zag
vreemd en verzaligd
over
water heen.
heen.
over een water
Ik geloof niet, dat ik nog meer plaats voor mijn aankondiging
aankondiging. van dit boek mag
vragen. Voor zoover deze overweging mij
mij belet
belet een enkel licht tegenwicht tegenover mijn bewondering te stellen,
stellen, en aan te wijzen, waar mijns inziens -— o. a.
I)
de verrukkelijke
verrukkelijke vondst van
van zoo'n
zoo'n adjecLief.
adjec.ief. En zulke
zulke
1 ) Men lette eens op de
vondsten doet
doet deze
deze dichter
dichterelk
elkoogenblik.
oogenblik.
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blijkens
rhythmen —
- de
de inspiratie
inspiratie van
van den
den dichter
dichter minder
minder sterk
sterkwas,
was,
blijkens dreuniger rhythmen
en mij belet om enkele min gelukkige
gelukkige woorden
woorden aan
aan te duiden - ik
ik vind
vind b.
b. v. het
het
bij herhaling gebruikte "bevlogene"
„bevlogene" niet
in dit boek bij
niet mooi
mooi - kan
weinig
kan me
me dit weinig
schelen. Maar
Maar min
mingaarne
gaarnelaat
laatikikhet
hetna,
na,aan
aantetetoonen,
toonen,hoe
hoeinineen
eengedicht
gedichtals
alsdit
dit
„Wedergeboorte" een
"Wedergeboorte"
een prachtige
prachtigeoorspronkelijkheid
oorspronkelijkheidgepaard
gepaardgaat
gaatmet
meteen
eenwijze
wijze
van·
telkens wonderlijk
wonderlijk
van -zien-en-beelden
zien-en-beeldenvan
van bovennatuurlijke
bovennatuurlijke apercepties,
apercepties, die telkens
overeenkomt met de
de vizioenen
vizioenen van
van verschillende
verschillende geëxtazieerden.
geëxtazieerden.
Ik
dankbaarheid te
te getuigen
getuigen van
van het
het genot
genot dat
dat
ik bepaal er mij dan toe met groote dankbaarheid
dit boek vol geestelijk-en-dichterlijk besef mij
boek .... waarin het
het woord
woord
mij gaf; dit boek....
geestelijk
of vergeestelijkt
geestelijk
of vergeestelijkt
niet voorkomt! niet voorkomt! J.J.L.
L. WALeH
WALCH

Neerlands
Volksleven door
Neerlands Volksleven
door D. J.
y, D.
VEN. Vitg.
Mij. en
en BoekBoekD. VEN.
'Mtg. Mij.
M. Wink.
Wink. ZaltZalthandel
handel vfh
v/h P.
P. M.
1920.
Bommel 1920.

Ziehier
bedoeling:: de herinnering
herinnering van
van
Ziehier een
een omvangrijk
omvangrijkwerk
werkmet
meteen
een dito
dito bedoeling
1919teteArnhem
Arnhemgevierd,
gevierd,nicest
meestop
opde
deterreinen
terreinen
het groote
groote vaderlandsche
vaderlandschefeest
feestinin1919
van het
het Ned. Openluchtmuseum
en de propaganda
Openluchtmuseum en
propaganda van
van gezegd
gezegd museum,
museum, als
als
van
bewaarplaats
welstoffelijk
stoffelijkvolksverleden.
volY.sverleden.
bewaarplaatsvan
van Nederlandsch
Nederlandsch folk-lore
folk-lore of tetewel
vp,rderideëel
ideëel
Beide
bedoelingen tezamen
tezamen richten
richten zich
zich dan
dan weder
weder op
opeen
eenverder
Beide bedoelingen
doel:
volksbewustzijn ten
bate van
van
doel : het
het behouden
behoudenen
enwekken
wekkenvan
van stamstam- en volksbewustzijn
ten bate
eenen nieuwen beschavingsbloei
beschavingsbloei der Nederlandsche
Nederlandsche natie.
natie.
Tot dit,
dit,inderdaad
inderdaadomvangrijke,
omvangrijke, doel
doel isisininhet
hetboek
boekeerst
eersteen
eenverzameling
verzameling
1919Eerecomité,
Eerecomité,Algemeen
Algemeen
aangelegd
het feest
feest inin1919
aangelegd van
van alle
alle personen.
personen. die
die bij het
do~l isis
comité, comité's
bovenomschreven doel
comité,
comité's en
en subcomité'e
subcornitee vormden,
vormden, want het bovenomschreven
dit werk
werk een
een verzamelwerk.
verzamelwerk. Alle
Alle Nederlanders
Nederlanders behooren
behooren
een verzamel-doel en dit
immers
aan dezen
dezen starnarbeid
stamarbeidmee
meetete
doen.
personencollectievolgen
volgen
immers aan
doen.
NaNa
de de
personencollectie
dan de
de fotots,
foto's, zeer
zeer vele
vele boerenhuizen,
boerenhuizen,huisraad,
huisraad,kleedij,
kleedij,volkstypen
volkstypenen
eneindelijk
eindelijk
"heteerste
eerstenationale
nationalelandjuweel
landjuweelininzijn
zijnalornvattende
alomvattendecultuurcultuurde tekst, waarin
waarin „het
en folkloristische
folkloristische beteekenis
beteekenis(geschetst
(geschetstwordt)
wordt)enendaaromheen
daaromheen
geschiedkundige en
(gegroepeerd) de vele
vele wetenswaardige
wetenswaardige feiten, betrekking
betrekking hebbend
hebbend op
ophet
hetverver(gegroepeerd)
dwijnende en reeds
reeds verdwenen
verdwenen volksleven"...
volksleven" ...
in een
eenhooggestemden,
schiergeestdriftigen
geestdriftigentoo
toon,
erop
opberekend
berekend
Dit alles in
hooggestemden, schier
n, er
den lande
lande mede
mede te slepen,
slepen, die
die nog
nog altijd
altijd niet
niet aan
aan het
het
de
vele lauwen
lauwen in den
de vele
- ik
ik bedoel
bedoel het
het volkshoog belang voor ons volksbestaan dezer onderneming —
zij gewis
gewis
feest en zijn
zijn aankleve
aankleve -— willen
willen gelooven.
gelooven.Na
Na dit
dit boek
boek echter
echter zullen zij
overtuigd
alleen, maar
maar ook
ook ijverig
ijverig in
in hun
hunomgeving
omgeving naar
naar oude
oude
overtuigd zijn,
zijn, niet
niet alleen,
gebruiken, oude
zolders naar oude
oude hoeden
hoeden
gebruiken,
oudezangen,
zangen, oude
oude termen,
termen, en
en op
op hun zolders
gjlan zoeken.
zoeken. En niet
niet alleen
alleen naar
naar deze,
deze, alles is welkom,
welkom, dat maar van oude
oude
gaan
verzeden getuigen
getuigen wil.
wil. En
En er is veel daarvan:
daarvan : wij
wij kunnen
kunnen voorloopig
voorloopig aan
aan 't'tverter verrij
verrijking
van het
hetmateriaal
materiaal voor
voor de
de Hollandsche folk-lorefolk-Iorezamelen blijven, ter
king van
studie, zijnde
zijnde een
eenalleszins
allesz;inslofwaardig
lofwaardig bezigheid
bezigheidmet
meteen
eenschoon
~choon doel
doel aan
aan 't'teind.
eind.
studie,
bezwaren tegen een
een en
en ander
anderzijn
zijnenkel,
enkel,dat
daterereen
eenietwat
ietwatnationalistisch
nationalistisch
De bezwaren
geurtje aan zit
zit en
en de
depietluttige
pietluttigeverzamelzucht
verzamelzucht des
des Hollanders
Hollanders hier
hiereen
eentete
geurtje
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gereede aanleiding
aanleiding en aanmoediging
zal vinden.
vinden. En eindelijk
at dit boek
gereede
aanmoediging zal
eindelijk ddat
boek zoo
zoo
weinig aantrekkelijk werd uitgegeven
leelij ken, koffiebruinen
weinig
uitgegeven in
in een
een heel
heelleelijken,
koffiebruinen band
band
met
krullen.
F. C.
met
krullen. F. C.

FRANSCHll
P. Valkhoff,
Valkhoff.
FRANSCHE KUNST,
KUNST, onder redactie van P.
DE
LEVENSKUNST VAN
VAN VAUVENARGUES,
VAUVENARGUES, door
DE LEVENSKLTNST
Marguerite
de Rouvillc.
Rouville. Sijthoffs UitgeversMarguerite de
mpij, Leiden 1920.
1920.
In of
ofdadelijk
dadelijknanaden
dengrooten
grootenoorlog
oorlogisisdeze
dezeserie
serieopgezet,
opge!1;et, met
met het
hetdoel
doel de
de
harten van Frankrijk en Holland
Holland nader
nader tot
tot elkaar
elkaar te
te brengen.
brengen. Of
Of dat,
dat, tenminste
tenminste
wat Holland
Holland betreft,
betreft,noodig
noodigwas?
was? Maar
Maarmen
menkan
kanin
inelk
elkgeval
geval iets
iets dat
dat al
al na
na ligt
ligtnog
nog
nader brengen, en zoo
!1;00 heeft
heeft deze
de!1;e uitgaaf
uitgaafallicht
allicht eenig
eenig nut.
nut.Matthijs
MatthijsVermeulen
Vermeulen
schreef er zijn
zijn boekjes
boekjes over
over Germaansche
Gel'maansche en
enRomaansche
Romaanschemuziek
muziekja,
ja,Cornelis
Cornelis
Veth behandelde de Fransche
Fransche caricaturisten,
caricaturisten, Greshoff
Greshoffbundelde
bundeldehier
hierzijn
zijndoordoorwerkte opstellen over jonge Fransche
Fransche schrijvers,
schrijvers, Dr.
Dr.Valkhoff
Valkhoffzelf
zelfsprak
sprakvan
vanden
den
FJ;anschen
in de
de Fransche
Franscheletteren,
letteren,enenettelijke
ettelijkeanderen
anderengaven
gavenrnonogramonograFranschen geest in
phieën van Fransche kunstenaars en
en denkers.
denkers.
Gelijk Marguerite de Rouville in dit
Gelijk
dit deeltje
deeltje den
den moralist
moralist Vauvenargues
Vauvenargues herherdenkt
beknopte levensbeschrijving,
levensbeschrijving,die
dieniets
nietsbijzonders
bijzondersoplevert,
oplevert,dan
danalleen
alleen
denkt in een beknopte
dat zij
!1;ij misschien uit het
het Fransch
Franschvertaald
vertaaldis.
is.Zij
Zijdoet
doetdaar
daarten
tenminste
minsteaan
aandenken.
denken.
Dan volgen fragmenten uit Vauvenargues
Vauvenargues'Caractères,
Caractères,brieven
brieven aan
aan zijn
zijnvrienden
vrienden
twee portretten is dan
dan het
het
en eindelijk
eindelijk vele
vele aphorisnien
aphorismen en overdenkingen.
overdenkingen. Met twee
boekje compleet en Holland
HollandWeer
weer een bron
bron rijker,
rijker, waar
waarhet
hetzijn
zijnwaardeering
waardeeringvoor
voor
Frankrijk uit putten
puttenen
ende
deHollandsche
f:iollandschemensch
menschtegelijk
tegelijk den
den schat
schat zijner
zijner belezenbelezenheid vergrooten.
vergrooten kan.
grooten man,
man, zoo
zoo een
eenals
als
kan. Meer dan een vage notie van den grooten
men, hier en
en daar
daar bladerende
bladerendeen
enlezende,
lezende,opdoet,
opdoet,zal
zaldat
datvermoedelijk
vermoedelijkniet
nietzijn.
zijn.
Vauvenargues' geest
geestisis er
er niet
niet een,
een, die onmiddellijk
onmiddellijk aanspreekt
aanspreektvoor
voormenschen
menschenvan
van
Vauvenargues'
heden, al mogen dan eenige
eenige spreuken on
onr::sympathisch
sympathischaandoen.
aandoen.Hij
Hijblijft
blijfteeeen
n
vreemd verschijnsel uit een vreemden tijd, eer afstootend door zekere onbe-vremdschijnlutvremd,afstonrzekbte gelijkmatige
gelijkmatige verstandelijkheid.
verstandelijkheid. Het
Hetlijkt
lijktons
onsvaak
vaakzoo
zooweinig
weinig
wogenheid en al te
persoonlijk-menschelijk
wat hij
hij schrijft,
schrijft, en
en enkel
enkel in
in de
de brieven
brievenkomt
komthij
hijone
onf 1>lader
persoonlijk-menschelijk wat
reader
en blijkt bovendien op een aardige manier zijn tijd, de eerste helft der Franscheenblijktovdparigemnzjtd,rsehlfFanc
lBe
algemeengeldt
geldtvoor
voordit
ditals
alsvoor
voorandere
anderedergelijke
dergelijkeboekjes,
boekjes,
18e eeuw. Doch in 't'talgemeen
dat wij er niet
niet veel
veel „wijzer"
"wijzer"van
van worden,
wOl'den, als
als de
de schrijvers
schrijvers niet
niet trachten
trachtenons
onsden
den
man in
in zijn
zijn tijd
tijden
enzijn
zijngeest
geestininde
dealgemeene
algemeeneontwikkeling
ontwikkelingder
dermenschelijke
menschelijkegegedachte te doen
doen begrijpen.
begrijpen.Dan
Danblijft
blijfthet
hetgeval
gevalanecdotisch,
anecdotisch,zonder
zondermeer.
meer.En
Enaldus
aldus
zal niemand, die
die 't'tniet
nietreeds
reedsweet,
weet,uit
uitdezen
de!1;enfragmentarischen
fragmentarischenVauvenargues
Vauvenargueshet:
het
inzicht verkrijgen,
verkrijgen, dat
dat hier
hiertemidden
temiddender
derverfijndste
verfijndsterecie-overheersching,
rede-overheersching,reeds
reeds
het gevoel en daarmee de Romantiek zich aankondigden,
aaclkondigden, lang vóór Rousseau, die
die
haar erkende apostel
apostel werd.
werd. En
Entoch
tochisiseigenlijk
eigenlijk alleen
alleen daarom
daarom voor
voor ons
ons een
eengeest
geest
als die van Vauvenargues belangrijk, als een schakel in de evolutie van het
het geesgeestesleven, mogen
mogen ook
ook op zich zelf zijn uitspraken
uitsprakenons
ons onverschillig
onverschilliglaten.
laten.

F. C.
C.
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AAN DEN OVERKANT, door Ina BoudierBoudierBakker.• Amsterdam.
Bakker
Amsterdam. P.
P. N. van Kampen en
Zoon. z. j. 2e druk.
Zoon.~.
Een zachte,
~achte, gematigde schriftuur, deze
de~e kleine
kleine roman,
roman, vol
vol psychologische,
psychologische,rearealistische, schilderachtige
schilderachtigefijnigheden.
fijnigheden.Het
Het geval
geval op
op ~ich
zich zelf
~e1f is
is al
al fijn,
fijn, van
vaneen
een
listische,
grootestads-kind, een
een naiëf
naiëf weeldepopje,
weeldepopje, dat
dat half bewust in een
grootestads-kind,
een huwelijk
huwelijk toetoe~oekt voor dreigénden
dreigénden maatschappelijken
maatschappelijken nood.
tamelijk
vlucht zoekt
nood.Maar
Maarde
de nog tamelijk
~ooandere
anderelevensfeer,
levensfeer,begrijpt
begrijpthet
hetdroomkind
droomkind niet,
niet,en
en
boersche
echtgenoot. uit
uitzoo
boersche echtgenoot,
aldus wordt voor
lang~aam had moeten
moeten
aldus
voor haar
haar plotseling
plotseling ruw
ruw verwerkelijkt,
verwerkelijkt, wat langzaam
Z11 blijft een kind,
kind, dat
dat het
het groot
groot menschenleven
menschenleven speelt,
groeien en rijpen. Zij
speelt, het getrouwde-mevrouw-~ijn,
het moeder-zijn.
moeder-zijn. Maar
Maar dit
ditzware
~ware
trouwde-mevrouw-zijn, echtgenoot-zijn, zelfs het
spel put
put haar
haar krachten
krachten uit
uit en
en maakt
maakt haar
haar zoo
zoo zielsmoe,
zielsmoe,dat
datzij
zijeindelijk
eindelijkweggaat
weggaat
~uster, op
opadem
ademtete
van man en drie kinderen, om
om in
in haar
haar jeugdomgeving,
jeugdomgeving,bij
bij haar
haar zuster,
zijleidde,
leidde,van
vanhaar
haaraf.
af.Zij
Zij
komen. Daar valt het
het gansche
gansche gekunstelde
gekunsteldebestaan,
bestaan,dat
datzij
ontmoet er een vroegeren
vroegeren ouderen
ouderen vriend
vriend en
en krijgt
krijgt hem
hem lief,
lief,nu
nueindelijk
eindelijkbewust
bewust
zijthans
thansook
ookwat
watzij
zijtot
tot
en rijp
rijp geworden. Doch
Doch in
in dien
dienverhoogden
verhoogden staat,
staat, ziet
zietzij
haar thuis in 't bebeheden willig
willig en
en gemakkelijk
gemakkelijk vergat: haar man, haar kinderen, haar
man, die
mede met
metdien
dien-man,
diehaar
haarvroeger
vroegervooral
vooralvreemd
vreemd
nauwde stadje. En zij voelt mede
was
ergerde, en zij
~ij voelt
voelt vooral
vooral de
de kinderen
kinderen nu
nu als
als haar kinderen,
een
was en ergerde,
kinderen, die een
~ij dan
dan af
af van
van den
den schoonen
schoonen droom
droom en
en neemt,
neemt,thans
thans
moeder
moeder behoeven. Zoo ziet zij
vrijwillig en tenvolle bewust,
l1;ooveel
vrijwillig
bewust, haar
haar kruis
kruis weer
weer op,
op, dat
datnu
nuwaarschijnlijk
waarschijnlijk zooveel
lichter te dragen
dragen zal blijken.
blijken. Ziedaar
Ziedaar de korte
korte inhoud
inhoud van
van 't'tboek,
boek,dat
datmet
metzijn
zijn
lichtaangegeven figuren,
altijd een overtuigenden,
overtuigenden, dan
dan toch
toch een
eenbeminbeminfiguren, zoo niet altijd
lief, maar
maar ook
ook
lijken
dr.oompersoontje van
lijken indruk
indruk maakt.
maakt. Het
Het droompersoontje
van Etnilie
Emilie vooral is lief,
soms vaag,
Het léven
lèven
vaag, als
als een soort symbool van de louterende macht der liefde. Het
is wel
wel eens
eens minder
mindereenvoudig
eenvoudigen
enrechtlijnig.
rechtlijnig.Hoe
Hoeverdraagt
verdraagtzij
zij't,'t,bijvoorbeeld,
bijvoorbeeld,
echte liefdeleven
liefdelevenbebeweer die prostitutie van haar huwelijk
huwelijk in te gaan, nu zij het echte
grepen heeft?
dit nog
nog realisme
realisme of
ofreeds
reedsde
delieflijke
lieflijkeidealiteit,
idealiteit,uitdrukking
uitdrukkingvan
van
heeft? Is dit
der schrijfster diepsten
diepsten voorkeur?
voorkeur?
Dit isis echter
echter zoo
zoomaar
maareen
eenvriendelijke
vriendelijke bedenking.
bedenking. Het
Hetboekje
boekje geeft
geeftover
over't't
geheel een
een bekoorlijk,
bekoorlijk, licht
lichtaansprekend
aansprekend realisme,
realisme,waarin
waarinwij
wijgaarne
gaarnemeegaan.
meegaan.
F.
E. C.
LENTEDAGEN
S. Kuyper.
LENTEDAGENIN
IN ITALIE,
ITALIE,door
door H. S. S.Kuyper.

].
1921.
J. H. Kok. Kampen 1921.
Wat dit boek eenigszins belangwekkend
belangwekkend maakt,
maakt, is dat mej. H.
H. S.
5.5.
Kuyperhet
het
S. Kuyper
H.S.5.S.5.Kuyper
Kuyperisisweer,
weer,
geschreven
het belangwekkende
belangwekkende van
van mej.
mej. H.
geschreven heeft
heeft en het
haren vermaarden
vermaarden Papa gelijkt.
gelijkt. Als
Als door
dooreen
eengroot
grootportret,
portret,dadelijk
dadelijk
dat zij ~oo
zoo op haren
tegenover den ingang des
des boeks,
boeks, klaarlijk
klaarlijk getoond wordt.
wordt. Overigens
Overigens heb
hebik
ikniets
niets
van eenig belang kunnén
kunnén ontdekken
ontdekken in
in deze
dezeallerslapste
allerslapstevan
vanalle
alleslappe
slappereisbriereisbriete heeten, d. w.
z.•
w.~
ven. Zij zijn eerst verschenen in een
een blad,
blad, dat
dat Timotheus
Tirrzotheus blijkt te
.dit
"aande
dehand"
hand"dier
dierreisbrieven
reisbrievengeschreven,
geschreven,gelijk
gelijkde
deschrijfster
schrijfsterhet
het
dit boek isis„aan
~eggen,dat
dathet
hethandig
handiggedaan
gedaanis.is.Eerder
Eerder
origineel uitdrukt en
en men
men kan
kan zelfs
zelfs niet
nietzeggen,
onnoo~el
kan men zeggen.
zeggen. Wat
Wateen
eenuiterst
uiterstoppervlakkig
oppervlakkig (maar
(maar daarom
daarom niet
niet
onnoozel kan
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minder zelfvoldaan)
zelfvoldaan) in kunst dilettanteerende dame
minder
dame van
van Italiaansche
Italiaansche renaissance
renaissance
en
antieke kunst
te begrijpen,
begrijpen, mag
mag men
men hier,
hier,niet
nietzonder
zonderverbazing,
verbazing, aanaanen antieke
kunst meent te
Timotheus was
was blijkbaar
blijkbaar niet
niet veeleischend.
veeleischend.
schouwen. De heer Timotheus
Enkel dit citaat (meer is werkelijk niet
.... ofschoon
vermakelijk).
niet de
de moeite
moeite waard,
waard,....
ofschoon vermakelijk).
"Michel
aan iets
„Michel Angelo's koepel doet mij ook denken aan een getemden leeuw, aan
zéér geweldigs
dat gewillig
gehoorzamend aan
aan een nog
nog
geweldigs en machtigs, dat
gewillig zich geeft, gehoorzamend
hoogere
Iets kolossaals
kolossaals in
in't'tmaterieële,
materieële, dat
dat stil
stil zich
zich neigt
neigt voor
voor 't't sterkere
hoogere macht.
macht. Iets
spiritueele.
worden rotsblokken
rotsblokken en steenklompen getemd door
door menschenmenschenspiritueele. Zoo worden
vingers."
vingers."
Zoo vaak
vaak de
verhevenheid toelegt,
toelegt, van
van haar
haar ononde schrijfster
schrijfster het
het min of meer op verhevenheid
schuldige huiselijke babbeltjes uit, komt er deze nonsens.
nonsens. Zij
Zij vergat
vergat te
te melden
melden of
of
tamme leeuw, die een koepel is, ook opzit en
de tamme
en pootjes
pootjes geeft,
geeft, als
als hij
hij zoo
zoo „iets
"ietskokolossaals in 't spiritueele" als deze vergelijking,
vergelijking, verneemt. Hij
Hij mocht
mocht wel,
wel,die
diekoekoepathos, dat
dat een mensch
pel-leeuw. In het
het voorwoord
voorwoord dit valsch
valsch pathos,
mensch zoo wee maakt
maakt
als een krassende nagel over een
een lei:
lei:
"Doch
er kan
kan in
in het
hethart
hart van
van een
~en schrijfster
schrijfster een
een smart
smart zijn
zijn over
over het
hetboek,
boek,dat
dat
„Doch er
over het kind,
niet is geschreven,
geschreven, als
als in het
het hart
hart eener
eener moeder,
moeder, over
kind, dat
dat niet is
is gegeboren."
boren."
Overigens is
is dit niet duidelijk.
Overigens
duidelijk. Zijn
Zijn er
er ook
ook kinderen,
kinderen, die
die niet worden geboren'
geboren(
Dat zijn
zijn dan
dan zeker
zeker die
die de
de ooievaar
ooievaar brengt.
brengt.En
Endat
datverdriet
verdrietnatuurlijk
natuurlijkeen
eenmoeder,
moeder,
die liever
liever zelf
zelf baart.
baart.
Ten slotte:
slotte: men
men kan
kan veilig
veiligbeweren
beweren dat
dat dit
ditboek
boeko6k
oàkniet
nietisis geschreven, als is 't
dan
gedrukt. F. C.
dan gedrukt.
F. C.

Eilkema De
De Roo.
Roo. Amdoor J. Eilkema
sterdam
W. Becht.
Becht. 192o.
1920.
sterdam H. J. W.

ONTKNOPINGEN,
ONTKNOPINGEN,

Hetgeen de Tachtigers
Tachtigersniet
nietkonden,
konden,vanwege
vanwege hun
hunlouteren
louterenzinnelust,
zinnelust,dat
datverstaan
verstaan
Hetgeen
tl. I.
1. novellen
novellen te schrijven.
schrijven. Dit
Ditboek
boekvan
vanEilkema
EilkemaDe
DeRoo
ROD
weer ettelijke jongeren, n.
een voorbeeld
voorbeeld van,
van, en
en ook
ook hoe
hoe iemand,
iemand,die
dieininzijn
zijnromans
romansveelszins
veelszinstroebel
troebel
is er een
eenvoudig
en raar de dingen bij elkaar zet, in zulke
zulke korte
korte verhalen
verhalen luchtig, klaar en eenvoudig
En meerendeels
meerendeels erg
ergonschuldig,
onschuldig,onschuldig-vroolijk,
onschuldig-vroolijk,als
alsdie
die Kunst
Kunst en
en
kan zijn. En
Biefstuk
Biefstuk en Het
Het meisje
meisje en
en de
de Apache
Apache of Het
Het meisje
meisje met
met de
de rode
rode haren
haren of onschuldigonschuldigernstig
ernstig als
als De Moraal die
die van elastiek
elastiek lijkt en De Dissonant. Hetgeen dan
dan zeggen
zeggen
wil, dat
dat niemand
niemand door
door deze
deze spijze
spijze zijn
zijn aesthetische
aesthetische of
of ethische
ethische maag
maag overladen
overladen
zal, ondersteld
is. Het begint
ondersteld dat
dat hij zulk een
een orgaan
orgaan rijk
rijk is.
begint soms
soms erg
erg gewichtig
gewichtig en
en
het doet
doet soms
soms erg
erg diepzinnig,
diepzinnig,maar
maardan
danisis 't ook weer ineens
het
ineens gedaan
gedaan en
en mogen
mogenwij
wij
er van
van denken
denken wat
wat wij
wij willen
willen of
ofook
ookheelemaal
heelemaal niet denken,
denken, als wij
wij dat
dat liever
liever
willen. Intusschen
Intusschen vertelt
verteltde
deauteur
auteurheel
heelsmakelijk
smakelijken
envaardig,
vaardig,zonder
zondereen
eenpose
pose
wat ook,
ook, en
en dat
dat voegt
voegtzich
zichdan
danwonderwel
wonderwelbij
bijde
deonpretentieuse
ol1pretelltieuseluchtigheid
luchtigheid
tot wat
van zijn
zijn verhaaltjes,
verhaaltjes, van
van welke
welke eigenlijk
eigenlijk alleen
alleen het
heteerste
eerste De Droesem
Droesem en
en dat
dat
Sprookje
Sprookje een zwaarderen,
waarderen, maar
maar dan ook
ook bepaaldelijk
bepaaldelijk sentimenteelen
sentimenteelen toon
toon aanaanmin aangenaam
aangenaam voor het gehoor
gehoor en
en beslist
beslist van
van de
demelodramatische
melodramatische soort.
soort.
slaan, min
echter meer
meer ironisch
ironischen
envroolijk
vroolijkblijft,
blijft,isishij
hijgenoegelijk
genoegelijkom
omtete
Waar de schrijver echter
lezen met
met vaak
vaak fijne levendheidjes.
levendheidjes. Hollandsche
Hollandscheontspanningslectuur
ontspanningslectuurvan
vangoeden
goeden
lezen
huize. EnEn
datdat
wil in
ditin
genre
heel wat
zeggen....
C.
huize.
wil
dithier
genre
hier
heel wat zeggen.... F.F.C.

720
720

LITERATUUR
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KOLK IN
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KREEK,

door
door J.
J. W.
W.dedeBoer.
Boer.

Brusse's Uitgeversmpij,
Uitgeversmpij. Rotterdam
Rotterdam192o.
Ig:aO.
Een taal
taal als
als 't'tknallen
knallenvan
vaneen
eenbrutale
brutalemotor
motorenenzoo
zooisisook
ookongeveer
ongeveerde
deinhoud,
inhoud,
Een
een hevigheid, die of
of melodramatisch
mdodramatisch of
of ook
ook wel
wel pathologisch
pathologisch kan
kanzijp
zijtJ en
en
van een
eigenlijk den indruk
indruk van
van beide
beide maakt.
maakt. Er
Erwordt
wordthier
hiereen
eenstuk
stukjongemanneleven....
jongema1111eleven....
(kan men
men zeggen,
zeggen, maar
maarjuister
juisterisis uitgevloekt)
uitgevloekt) dat aan
aan zijn
zijn bijzonderen
bijzonderen
uitgebeeld (kan
en levensonniacht
levensonmacht allerlei
allerlei rampen
rampentetewijten
wijtenheeft,
heeft,maar
maarook
ookgroote
grootebekoring
bekoring
aard en
dan een
een berninlijke
beminlijke vrouw, omdat er
er iets
iets van
van den
den dichter
dichteren
oefent op meer dan
enden
den
mysticus in dezen
jongen steekt.
steekt. Tenminst~
Tenminste aldus schijnt dede
dezen onevenwichtigen
onevenwichtigen jongen
Zelf zien
zien doet
doet de
de lezer
lezcl' hier
hierniet
nietveel:
veel:het
hetisis alles
alles veel te lyrisch
lyrisch
bedoeling te zijn. Zelf
gehouden en ook
ook van die meisjesfiguurtjes komt maar
maar heel
heel weinig
weinig terecht.
terecht. Maar
Maar
het radeloos
al dit
dit overspanoverspanradeloos zieke-van-geest
zieke-van-geest wil men,
men, lezend, wel gelooven.
gelooven. Uit al
gewrongene, over-gevoelige,
over-gevoelige, voos-artistieke
voos-arti,;tieke bliift
blijfteigenlijk
eigenlijk enkel
enkeldie
dieeene
eene
nene, gewrongene,
over, dat
dat de
de auteur
auteurhier
hiereen
eenzielsziekte
zielsziektevan
vanzich
zichafafcrachtte
crachtteteteschrijven.
schrijven.
indruk over,
Het is
is te hopen,
hopen, dat
dat hem
hem dit
ditgelukt
gelukt is.
is. Zoo'n
Zoo'nkuur
kuurisisaltijd
altijdnog
nogwel
wel de
de drukkosten
drukkosten
verdervan
van
komt er
er dan
dantot
totzekere
zekerehoogte
hoogteook
ookniet
nietop
opaan,
aan,wat
watererverder
waard en het komt
terecht gekomen:
gekomen!een
eennaargeestige
naargeestigeverzameling
verzamelingmalligheden,
malligheden,die
die
zulk geschrijf is terecht
pretentie hebben
hebben hoogdichterlijk
hoogdichterlijk te zijn.
zijn. Indien
Indiende
deschrijver
schrijverwaarlijk
waarlijk eenig
eenig
de pretentie
bezit, kan
kan hij
hij dit
ditin
ineen
eenvolgend
volgendboek
boektoonen,
toonen,nu
nuhij
hijzich
zichheeft
heeftvrij
vrijgeschregeschretalent bezit,
in de
de mobilimobiliven van de benauwingen, die
die voornamelijk
voornameiijk een ellendige diensttijd in
Dit boa
hoekzal
zaldan
danzijn
zijn
satie-jaren en al te veel
veel vrouwenaandacht
vrouwenaandacht hem
hem berokkenden.
berokkenden. Dit
groeistuip geweest zijn.
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ONTROU\V.
De man.
De vrouw.
De minnaar.
Het dienstmeisje.
dienstmeisje.
is een
een voorjaarsnacht.
voorjaarsnacht. De
De tuindeuren
tuindeuren staan
staan open.
open. Zij
Zij isis bezig,
bezig,
Het is
dokters
een valies te pakken. De man maakt
maakteen
een drank
drank
dokters instrumenten in een
gereed.
HIJ.
Hetisiswel
welwat
watver,
ver,kindje,
kindje,maar
maarmevrouw
mevrouwLeuven
Leuvenisisernstig
ernstig
Hu. Het
ziek en bovendien heeft zij nu eenmaal een vast vertrouwen
vertrouwen in
in mij
mij en
en
- dat is
is eigenlijk
eigenlijk het
het eene
eene noodige
noodige voor
voor een
een patiënt.
je weet —
ZIJ
peignoir sleept
sleept in breeden
breeden
(loopt naar
naar een
een hoektafeZ;
hoektafel; haar witte peignoir
zij (loopt
val haar
na),
moet
je
de
glycerine
ook
mee
hebben?
haar na),
HIJ. Ja, maar niet
niet die
die groote
groote flesch,
flesch, een
eenkleinere
kleinereisis voldoende,
voldoende.
ZIJ
uit het valies,
valies, ziet hem
hem aan).
aan). Ben je niet moe? Je
nauwe(sluit
je hebt nauweZij (sZ
lijks
uur geslapen.
geslapen.
lijks een uur
HIJ
(geirriteerd). Vraag
benniet
nietmoe,
moe, als
als ik
ik
Vraag dat
dat toch
toch niet
niet altijd.
altijd. Ik
a ben
Hij (geirriteerd).
werken
moet.
Het
is
een
heerlijke
nacht,
dat
uurtje
fietsen
zal
mij
werken moet.
is een heerlijke nacht, dat uurtje fietsen zal mij
goeddoen.
.
ZIJ
in den
den schemerigen
schemerigen tuin;plotseling
hevig).Laat mii
(tuurt in
tuin;plotseling hevig).Laat
mij meegaan
Zij (tuurt
met
.... het
zoo'n
wonderlijke
nachtik
.... ben
ik ben
zooonrustig.
onrustig.
met jeje....
hetis is
zoo'n
wonderlijke
zoo
HIJ
toch niet
niet alleen
alleen in
in huis,
huis, je
je hoeft
hoeft
Hu (bezorgd). Maar kindje, je bent toch
niet bang te zijn....
zijn .... En
Et). het
het is
is hier
hier zootn
zoo'n vreedzaam dorpje! Sinds menschenheugenis
hebbenze
zehier
hiergeen
geendief
diefofofzelfs
zelfseen
eenlastige
lastigelandlooper
landlcoper
schenheugenis hebben
gezien!
ZIJ
ben niet
niet bang.
bang.
ik ben
Zij (bedwongen).
(bedwongen). Ik
Hu (houdt drank
HIJ
drank tegen
tegen het
het licht).
Welnee waarom zou je. En je
je sluit
sluit
licht).Welnee
de tuindeuren
tuindeuren voor
voor ik
ik wegga
wegga en de luiken
luiken op
op de
de grendel.
grendel.
ZIJ
.... Ik kan de stilte
stilte hier
hier
mij méég<t.::,n
méégx,n met je
je....
Zij (nadrukkelijk). Laat mij
niet verdragen....
verdragen .... het gonst
gonst in
in mijn
mijn hoofd,
hoofd, die
dieceuwige
eeuwige stilte....
stilte ....
HIJ.
Kind;j~weet
ik je
je niet
niet kan
kan meenemen,
meenemen: dat
datbelernmert
belemmert
Hij. Kind,
je weet wel, dat ik
mi;
mijn werk
werk en
enbovendien...
bovendien...., jij
jij moet
meet je
ie normale
normale m,chtrtit
n<t.chtrt~~t
mij in mijn
nemen, jij hebt
hebt een
een fragiele
fragiele gezondheid.
gezondheid.
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ZIJ
(hevig). Mijn nachtrust!....
nachtrustl ••••Rust,
Rust,rust,
rust,ik ik
geen
rust
n~c(:r
Zij (hevig).
kankan
geen
rust
mcr.!::
hebben. Alles
Alles is vrede en stilte en rust. Ik
Ik stik
stik erin.
erin.
Hij (is bezig met
HIJ
met de
de drank).
Verdomd, nu
nudoe
doeikiker
erteveel
teveelmorfine
morfinein
int
drank).Verdomd,
nu kan ik weer van voren af aan beginnen. Dat
Dat duurt twintig
twintig minut(.e.
mint1tcl~
langer.
(sluipt beschaamd
beschaamd naar
naar de
de deur).
deur). Ik zal weggaan.
ZIJ
weggaan.
Zij (sluipt
Hij. Nee,
even
HIJ.
Nee, 't is mijn eigen
eigen schuld.
schuld. Geef
Geefmij
mijdie
dieandere
andereflesch
fleschev.:'p
zwijgend-aandachtig met
metspiritusvlam
spiritusvlambezig).
bezig). Maar zie je
je
aan. (Hij is zwijgend-aandachtig
moet houden van al het andcc,
nu wel, dat je
je je
je werk
werk afgescheiden
afgescheiden moet
andere'.
ZIJ
andere .... Voor
Voor jou
jouisisalal het
hetandere
andere secundair...
secundair .... j.::
(sal). Al het andere....
Zij (stil).
werk gaat boven
boven alles.
alles.
Hu. ik
HIJ.
Ikben
beneen
eenman
manen
enjijjijeen
eenvrouw
vrouw., Juist jouw
jouw groote
groote behoefte
behocIte
mogelijk te werken.
werken. Vroeger
Vroeger was
was ik
ik rusteloe:
rusteloos,
aan liefde maakt het
het mij
mij mogelijk
-,,
onvoldaan,
doelloos \loor
mij .... Als
Als ik
ik thuiskwam
thuü,kwam in
inmij
mijn
onvoldaan, alles
alles was
was doelloos
voor mij.,..
koude kamers, dan
dan was
was alles,
alles, het
het heele
heele bestaan
bestaanme
meeen
eenoppressie....
oppressie ....Ert
En
nu heeft
heeft alles
alles een
eenachtergrond,
achtergrond,een
eendoel.,
doel,een
eenbeste..m.ming.
bestemming. Na
Nudoe
doc;ikik
mijn werk met toewijding, om mijn geluk om te zetten in
in arbcid.
arbeid. Als
ik nu straks naar huis terugrijd,
terugrijd, dan
danweet
weet ik,
ik, dat
datjij
jij al
al verlangend
vcrbngend nsar
né.ar
me uitziet en
ev dan
dan ben
ben ik
ik rijk
rijk en
engelukkig
gelukkig en
en tevreden.
tevreden.
ZIJ
toegebogen hoofd
half-teeder ncar
nCGY
Zij (heeft met totgebogerz
hoofd geluisterd
geluisterd en eens half-teeder
hem opgezien. Bij
hetlaatste
laatste woord
woord gaat
gaat een
een schok door haar heen). TeBij het
vreden!
ben niet
niet tevreden.
tevreden. ik
Ikwil
wilniet
niettevreden
tevreden
vreden! Tevreden.
Tevreden. Maar ik ben
zijn. Ik wil
wil niet
niet gelukkig
gelukkig zijn....
zijn .... (hij doet ontsteld een stap
stap naar
naar haar)
haar)
Och nee -— je
wilhet
hetnu
nuzeggen.
zeggen.Het
Hetgeluk
geluk
je hoeft
hoeft niet
niet te
te schrikken.
schrikken. Ik
a wil
benauwt
Ik ben
benererniet
nietvoor
voorgeboren.
geboren.IkIkmoet
moetleed
leeden
enellende
ellende
benauwt me.
me. Ik
hebben blijkbaar. Want....
Want .... als
als ik gelukkig
was .... dan
dan zau
ZO~!
gelukkig en
en tevredel1
tevreder was....
ik vegeteeren. Ik
Ik voel
voel me
me hier
hier langzaam
langzaam doodgaan,
doodgaan, afsterven.
afsteNen. Er
Er zit
iets hier in mijn borst
borst wat
wat los
los wil springen en het benauwt
benauwt me
mezoo....
zoo ....
Ik weet
.... Maar
ik wil
je zeggen,
wantikikvoel
voeldat
dz:tikik
weet niet
nietwat
wathet
hetisMaar
ik wil
hethet
je zeggen,
want
de een of andere dag zal uitbarsten,
uitbarsten, losbreken
losbreken uit
uit de
de kooi
kooi van
van geluk.
geluk.
dat weet
weet je,
je, ik
ik weet het
het ook,
ook, maar
maar het
het isis geen
geen motor,
motor,die
die
Ik hou van je, dat
alles
in actie
actie zet,
zet, het
hetisiszoo
zoo lauw
lauw en
en dof.
dof. Elke
Elkedag
dagisisdezelfde,
dezelfde,vo
vo~l
alles in
rustige vrede en elke kus is eender vol vredige liefde. Ik - ik --- ikrustigevdnlk ervodiglf.Ik—zou je zoo
zoo graag
graag haten!
haten!
HIJ
neergezet, grijpt haar arm). lVIij
zou je
je liever
liever
Mij haten zou
(heeft drank neergezet,griïpt
Hij (heeft
dan mij
mij liefhebben?
liefhebben?
t indo r(:.mekn,
ZIJ
Liefde doet
kanniet
nietrusten.
rusten.Liefde
doeindouunelen
Zij (hartstochtelijk).Ja. Haat kan
HIJ.
Kind, jeje bent
bentoverspannen.
overspannen.
Hij. Kind,
begu
Geweest. Nu begint de
ZIJ
de genezing.
genezing. ik
Ik beg:tJ
Zij (zich oprichtend). Geweest.
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dat het
egoistisch is,
mijzelf
Je kunt zeggen, dat
het egoïstisch
vinden. Je
mijzelf terug te vinden.
maar de trouw aan mijzelf
mijzelf is het eenige waaraan ik vasthou. Alleen
een liefde, die sterker is dan ik, kan mij mezelf doen verliezen. En 0o
God daarnaar smacht ik. Ik ben niet anders dan liefde,
liefde, liefde en ik
erken geen andere macht.
Ik ben onbeheerscht en chaotisch,
chaotisch, zul je
macht, ik
zeggen, maar
maar de tijd der contemplatie moet voor mij nog komen. Nu
heb ik levenshonger, ik wil op het leven bijten, net als een kind dat
kiezen krijgt op een beenen ring bijt. Ik kan niet kalm het leven gaan
ga;m
zitten aankijken, ik wil me erin gooien. Wat geeft het mij, hoe Scho-zitenakj,
beleven, ervaren.
leven ziet? Ik wil het beleven,
penbauer
penhauer of Spinoza het leven
dacht dat
Hij (smartelijk). Ik dacht
HIJ
dat je aan mijn liefde genoeg
genoeg had. Ik dacht
dat mijn
mijn geluk,
was .... Jij
Jij bent alles, alles
geluk, jou voldoende levenstaak was....
voor mij
.... ik besta niet anders dan
dan door jou, jij bent de bron van al
mij....
mijn kracht en blijmoedigheid.,..
blijmoedigheid .... Kind, ik wil
wil dat jij gelukkig bent,
waarachtig gelukkig.
gdukkig.
teederheid). Och, mijn jongen.
ZIJ (terwijl de hartstocht daalt
daalt naar teederheid).
Ik had misschien nooit moeten trouwen.
trouwen. Ik kan geen sleur verdragen.
jou geen sleur
Maar ik geloofde zoo vast, dat bij jou, bij jou
sleur mogelijk was
was....
Ik meende, dat ik alleen aan jou
jou. zou denken....
denken .... en -— ik moet aidoor
aldoor
mezelf meesleuren overal. Waarom
Waarom kan
kan je me mezelf niet doen vergeten?
jou?
geten? Dat is toch gebrek aan liefde bij jou?
HIJ
hetspiritusstel). Zoo, nu moet je even zwijgen, anders
Hij (terug naar het
vergis ik me opnieuw (hij is bezig, rug naar
naar haar toe).
woede; ze trapt
ZIJ
heeft ze een
een beweging
beweging van woede;
(is even
even verslagen; dan heeft
Zij (is
haalt zijn
het valies
valies weg
komt de resignatie;
resignatie; ze haalt
weg van
van haar voet. Dan komt
hoed en jas, zet lucifers gereed),
gereed).
HIJ
de fiesch
flesch dicht, haastig).
haastig). Zoo, eindelijk. Twintig minuHij (kurkt de
ten oponthoud;
ik
zal
hard
trappen,
trappen, anders komt er een zenuwcrisis bij
oponthoud; ik
die vrouw. Wachten brengt haar in een toestand van delirium. Heb je
een kaars voor den terugweg? Of nee, dan is het
het licht,
licht, om halfzes is het
allicht.
al licht. Zoo (trekt jas aan).
ZIJ
hoed en
en lucifers.
kussen, maar zij
zij
lucifers. Hij
Hij wil haar mond kussen,
Zij (geeft hem hoed
wendt hem haar
haar wang
wang toe).
toe).
—ik zal
HIJ
drieën-ik
zal
Hu (ziet haar even
even aan
aan met pijn, dan): Het is nu bij drieën
.... bedenk
bedenk dat
dat zieken
ûeken
wel niet voor zeven uur terug zijn. Dag vrouwke
vrouwke....
niet mogen wachten.
wachten.
(koel).
onduldbaar is.
is.
ZIJ
Neen, ik wéét hoe wachten onduldbaar
Zij
valies,gaater
op zijn
HIJ
Hij (neemt valies,
gaat er mee door tuindeur en gespt het vast op
zijn schouder).
schouder). Sluit nu de tuindeuren
voor ik
ik weg ben.
tuindeuren voor
fiets, roept over zijn
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ZIJ
(toonloos). Dadelijk. (Zij staat bij de tafel en staart
staart den
den tuin in,
Zu(toonloos).
waar hij bezig is; het grint kraakt,
kraakt, hij
hijririjdt
de fiets
fiets naar
naar het
het hek,
hek. Plotsejdt de
ling werpt ze zich naar den tuin,
tuin, roepend):
roepend): Liefste, liefste.
liefste.
HIJ
verschrikt terug).
terug). Wat is er, kindje,
kindje, ben
ben je
je niet
niet goed.
goed.
Hij (komt verschrikt
ZIJ
hals). Zoen me, zoen
zoen me, mijn
mijn mond,
(slaat haar
haar armen
armen om
om zijn
zijn hals),
Zij (slaat
hier, ik ben van jou, hoor, voel je het, voel
voel je
je het?
het? (Ze knelt zich
zichhier,kbnvajou
tegen hem aan).
tegen
HIJ
zich los).
los). Kind, hou me
me nu
nu niet
niet langer
langer op.
op. Ik moet weg,
Hij (maakt zich
weg,
begrijp dat nu. Ik
Ik ben
ben straks
straks immers
immers terug,
terug,om
omzeven
zeven uur.
uur.
ZIJ
niet los; met diepe stem).
stem). Maar
...., als je eens niet terugMaar...
Zij (laat hem niet
kwam?
eens
wegwas?
was?Dan
Danheb
hebjejeals
alslaatste
laatstegedachtenis
gedachtenis
kwam? Of
Of .......
alsals
ik ik
eens
weg
mijn mond en mijn
mijn armen
armen om
om je
je hals....
hals .... en
en weet
weet je,
je, dat
datikikjejeliefste
liefste
noemde
....
noemde....
HIJ
nu moet
moetjejenaar
naarbed
bedgaan,
gaan,heusch
heuschik
ikmoet
moet
Hij (ongeduldig). Kind, nu
weg. Ik ga toch
toch geen
geen pleziertochtje
pleziertochtje maken
maken (zachter) Dag mijn vrouw,
mijn alles. (Hij rijdt
rijdt weg).
weg).
ZIJ
(schrijdt langzaam den tuin in. Het maanlicht
maanlicht schemert
schemert op
op haar
Zij (schrijdt
witte gestalte. Van
Van een
eenvroegbloeiende
vroegbloeiende seringenboom
seringenboom plukt
zij een
een tak
tak
plukt zij
bloesemen
enademt
ademt diep
diep den
den geur
geur in.
in. Langzaam
Langzaam treedt
bloesem
treedtze
zede
dekamer
kamerweer
weer
binnen, leunt tegen
tegen de
de hooge
hooge openslaande
openslaande deur
bliJft roerloos
roerloos naar
deur en
en blijft
naar
buiten zien.
zien. Eens
Eens reikt
reikthaar
haargestalte
gestalte omhoog
omhoog als naar iets
iets ongrif-pbaars.
ongrijpbaars.
bliJft omhoog
omhoog gestrekt
gestrekt en zij
zij leunt
leunthaar
haarhoof
hoofd
ertegen,
Haar eene arm blijft
d ertegen,
terwijl zij
zij steeds
steeds den seringengeur
seringengeur inademt.
uur gaat
gaat voorbij.
voorbij.
inademt. Een half uur
Dan dooft zij de lamp en ontsteekt eenige kaarsen. De maan komt ster-Dandoftzijelmpsknigear.Dmkotseker schijnen; een streep
streep van haar
haar scheemrig
scheemrig licht valt
valt over
over het
het vloervloerkleed voor
voor de
de hooge
hooge ramen.
schuift een
een lage
lage fauteuil
fauteuil naar
naarde
deopen
open
ramen, Zij schuift
deur, met de
langzaamer
erin
neer.
derugleuning
rugleuning half
half naar
naar den
den tuin
tuin en zinkt
zinkt langzaam
in neer.
geruisch der boomtoppen
boomtoppen in den nachtwind
nachtwind wordt
wordtsterker.
sterker. Enkele
Enkele
Het geruisch
nachtgeluiden
dringen
vaag
tot
haar
door,
het
verre
kraaien
van
nachtgeluiden dringen vaag tot haar door, het verre kraaien van een
een
haan
doet een
heimwee wellen
Ze
haan doet
een heimwee
wellenininhaar
haar hart
hart naar
naar het
het namelooze.
namelooze. Ze
sluit de oogen.
Dogen. Een
op den weg.
weg. Ze
Ze glimlacht,
glimlacht, en
Een zachte voetstap klinkt
klinkt op
de oogen
oogen gesloten.
gesloten. Ze weet,
weet, dat de
de ander
anderkomt).
komt).
.
houdt de
HIJ
(treedt zacht achter
achter haar,
haar, buigt
buigt zich over
over haar
haar stoel
stoelen
enziet
ziet haar
haar
Hij (treedt
aan. Zij heft
heft de
de armen
armen naar
naarhem
hemomhoog
omhoog en
en omvat
omvat zijn hoofd
hoofd.. Dan
Dan
langzaam, bedwelmend,
bedwelmend, kussen
kussen zij elkaar).
ZIJ
(zacht-mijmerend).. Het
Het lijkt
lijkt een
een droom,
droom, zooals
zooals je
je komt.
komt.
Zi (zacht-mijmerend)
HIJ
op de
de leuning
leuning van
van haar
haarstoel).
stoel). Ik voelde, dat ik je
je Pzien
ûen
Hij (zet zich op
zou .... Ik ben gaan
gaan wandelen,
wandelen, het
het was
was zoo'n
zoo'nwonderlijke
wonderlijke nacht....
mcht .... ih
ik
verklarend
briafje
ik
heb
een
was
.... ik
ik kon
kon niet
niet slapen.
slapen. Ik
briefje
was zoo
zoo onrustig
onrustig....
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voor
mijn vrouw
vrouw achtergelaten
achtergelaten en ben
benhierheen
hierheengewandeld....
gewandeld ....
voor mijn
(plotseling jong,
jong, speelsch,
speelsch, uitdagend).
uitdagend). Heb je
je in
in dat
datverklarende
verklarende
ZIJ
Zij (plotseling
briefje gezet,
gezet, dat
dat jejenaar
naar mij
mij ging?
ging?
metaandachtige
aandac"htigeteederheid
teederheidopophaar
haar
neer). Hoe
kom je
je hier
HIJ
Hu (ziet
(ziet met
neer).
Hoe kom
zoo
•••• of
ofje
je mij
mij wachtte?
wachtte?
zoo...,
was zoo onrustig, ik kon
ZIJ
(plagend) Ik was
kon niet
niet slapen.
slapen. ik
Ikheb
hebmijn
mijn
Zij (plagend)
man geholpen met alles in te
te pakken.
pakken. Toen
Toen hij
hij weg
wegwas,
was,ben
benikikhier
hier
man
gaan zitten
zitten....
••••
gaan
HIJ.
Hebjij
jij hem
hemgeholpen
geholpenmet
metinpakken?
inpakken?Moest
Moesthij
hijuit?
uit?
Hu. Heb
Hetlijkt
lijkt
ZIJ
Ja, vannacht
vannacht isis een
eenvan
vanzijn
zijnpatiënten
patiëntenziek
ziekgeworden.
geworden.Het
Zu.•Ja,
was voorbeschikt.
voorbeschikt. Ik
Ik voelde
.. ..
werkelijk,
werkelijk, of
of het zoo was
voelde dat je komen
komen zou
zou....
HIJ.
haarstoel
stoelnaar
naarden
tuin) Wat een bedwelmende
bedwelmende nacht....
nacht ... .
den tuin)
Hu. (keert haar
heerlijk, dat onwerkelijke maanlicht .... alles lijkt nu een sprookje. Ditherlik,datonwjmlicht.aesknuproj.Dit
zijn de oogenblikken,
bij je
je zitten
zitteninin
oogenblikken, waar
waar het
het leven op steunt.
steunt. Laat me bij
klemmen zich
zichvast
vasttegen
tegenelkaar
elkaar
zien
onafgebroken
je stoel (zij
(zij klemmen
enen
zien
onafgebroken
in in
harten).
elkanders oogen. Het
Het mysterie
mysterieder
derliefde
liefdeschemert
schemertininhun
hun
harten).
ZIJ
(droomerig). Ik zou
mij opgeopgeZ1j (droomerig).
zou je
je altijd
altijddoor
doorwillen
willen aanzien.
aanzien. Ik voel mij
oogen .... ik
ik zink
zink er dieper in, telkens
telkens dieper....
dieper .... en
en het
het is
is een
een
lost in je oogen....
zoete
of er
er iets
iets uit
uitmijn
mijnhart
hart gescheurd
gescheurd wordt
wordt en
en met
metbalsem
balsem
zoete pijn, of
gedekt
wond ....
gedekt de wond..,.
HIJ (haar
(haar teeder
teederomvattend,
omvattend,als
alswas
waszijzij
een broze
brozekostbare
kostbare bloem).
bloem). Ik
een
zelf weerflonkerd.
weerflonkerd. Je bent mijzelf en het andere
zie in jou mijn diepste zelf
wat ik niet ben. Je geeft mij:
mij! het
het sprookje....
sprookje .... het
het namelooze,
namelooZt:, de
de glans
glans
die een enkel moment blinkt over het leven....
leven ....Ik
Ikheb
hebvan
vanjou
joualtijd
altijd gegehet ideaal.
ideaal. Nog
Nogsteeds
steedsblijfik
bl:ijfikdiepverwcnderdalsikbeséf
droomd als het
diep verwonderd als ik beséf
dat jij
••.• het
hetisisof
ofik
ik je
je altijd gekend
heb, maar
maar in droefenis
altijd,
jij bestaat
bestaat....
gekend heb,
droefenis altijd,
in de
de weemoed
weemoed van
van zomeravonden
zomeravonden en
gesuis van
van de lamp
lamp des
des
en het
het gesuis
bent altijd om
om mij
mij heen geweest,
geweest, maar
maar ik wist
wist
\'rinters
werkte. Je bent
winters als ik werkte.
niet, dat je bestond in de realiteit....
realiteit ....
oogen
ZIJ
halfoprichtend,
oprichtend,de
dehand
handover
overhaar
haar
oogenstrifkend).
strijkend). Het
Zij (zich half
is zoo
7.00 vreemd,
vreemd, dat
dat ik
ik van
van jou
jou hou. En dat ik van mijn man hou. En ik
heb altijd gedacht, dat
dat je
je maar
maar van
van één
één inensch
menschmet
metjejegeheele
gehee1e wezen
wezen
verwart mij, het maakt me bang.
báng. ik
Ik hoor
hoor aldoor
aldoor de
de
kon
kon houden. Het verwart
die ecn
banale
overspel, ontrouw,
ontrouw, een
een vrouw
vrouw die
ecn minnaar
mim!aar
banale woorden: overspel,
dat is
is het
het angstige
8ngstige dat
dat iets
iets
heeft, een
een man die zijn vrouw bedriegt....
bedriegt •••• dat
-:,te
bestaat, analoog
en innig
in jezelf
jezelf bestaat,
analoog is
is aan
aan de
de gro.
grof<;;te
wat
zoo subtiel
subtiel en
innig in
wat zoo
lee1ijkheden
leelijkheden daarbuiten.
niet (.e~nvot;
.-1,-ivo-,...HIJ.
Ja.Het
Hetleven
levmdoet
doetjejesoms
somsduizelen.
duizelen.Want
Wantwij
wij zijn
zijn niN
Hu. ja.
dig menschen,
mcnschen, die met
met de
de verkeerde
verkeerde getrouwd
getrouwdzijn
zijn., jij
Jij en
en ik zou,1en
zouJr.n
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getrouwd kunnen
kunnen zijn. Wij verlangen
niet met elkaar
elkaar getrouwd
verlangen dat ook
ook niet.
niet.
Wij
gelukkig in ons
ons huwelijk,
huwelijk, maar
maar we
we hebben
hebbeneen
eenvervoering
vervoering
Wij zijn gelukkig
noodig, die niet
niet in
indagelijkschen
dageIijkschen omgang
omgang kan
kan blijven
blijven ontstaan.
ontsta.an. Die
Die
vervoering beleven wij, door elkaar
elkaar af en toe te zien.
zien. Alles
Allesisisedel
edelen
en
wij het
het verborgen
verborgen houden,
houden,
voornaam
moeten wij
voornaam tusschen
tusschen ons
ons en toch moeten
wij niet
niet wenwendaar
ons huwelijk
huwelijk verwijdering
verwijdering zou geven
geven,; die
die wij
daar het
het in ons
in verborgen
verborgen schemer....
schemer ••••
schen. Het
Het kan
kan tusschen
tusschen ons
ons alleen
alleen bestaan
bestaan in
in het
het openbaar
openbaar zou het
het verwelken
verwelken als een
een nachtbloem
nachtbloem in
in het
het felle
felle
zonlicht.
Zij (weifelend).
(weifelend). Maar
Maarals
als het
het de
de anderen
anderen verdriet
verdriet zou geven, dan
ZIJ
dan is1s
het toch niet
niet edel
edel genoeg....
genoeg ••••
Wij zouden ons
HIJ
ons deze
dezevervoering
vervoeringkunnen
kunnen ontzeggen,
ontzeggen,
(rustig) Wij
Hij (rustig)
wij ze
zeons
onsniet
nietontzeggen,
ontzeggen,wordt
wordtmaar
En dat
dat wij
maar ons
ons leven
!even zou dor zijn. En
veroorzaakt
ons niet
niet onszelf
onszelfdoe'.
doe':
veroorzaakt door
door onze
onze huweJijksverhouding,
huwelijksverhouding, die ons
vergeten.
Zu. De
ZIJ.
Deveroordeelen
veroordee1en van
van de
de wereld,
wereld, de
de„traditie"
"traditie"en
enzoo
zoozijn
zijnniet
niet
redeloos. Het is
is goed,
goed, dat
dat de
de wereld
wereld grenzen
grenzenstelt
stelten
enwetten
wettenvoor
voorde
de
samenleving.
Hu. Om
en.
HIJ.
Omdie
dietetekunnen
kunnenoverschrijd
overschrijden.
tradities der
ZIJ.
Alle groote
groote menschen
menschen hebben
hebben tegen
tegen de
de wetten
wetten en
en tradities
Zij. Alle
bevv-ijst niets
niets tegen
tegen de wetten.
wetten. Want
Want
samenleving gezondigd. Maar dat bewijst
.die zijn niet door de
de grooten
grooten gemaakt.
gemaakt.
trachten zoo
zoo
HIJ.
Hij. Menschen als jij en ik maken onzl'.:
onze eigen wetten en trachten
min mogelijk in ruzie-achtig
ru2;Ïe-achtig conflict
conflict te
te komen
komen met
metde
dewetten
wettender
dersa.samenleving. Ieder zoekt harmonie en schoonheid.
schoonheid.
h~t kost
kost zelfbeheersching
zelfbeheersching en....
en ....het
hetgeeft
geeftin
inde
depractische
pr:.ctischc
ZIJ.
Zij. Maar het
zitten wij
wij hier te praten.
werkelijkheid
werkelijkheid tallooze
tallooze moeilijkheden.
moeilijkheden. Nu zitten
p>!rfide
Als
dienstmeisje ons
komt er het
het meest
meest banale
banale perfide
Als mijn dienstnieisje
ons ziet,
ziet, komt
schandaal van
••••
van....
HIJ
(kalm). Natuurlijk. Zij moet ons dus niet
niet zien.
zien.
Hij (kalm).
ZIJ
(ziet
hem
aan).
Ja.
Het
eenvoudig.
Je bent alleen
is
eigenlijk
heel
eenvoudig.
hem aan).
Zij
jezelf verantwoording schuldig. ik
Ik doe
doe mijn
mijn man
mz.ngeen
geen onrecht,
onrecht,door
door
jezelf
win, waarin
afgesloten tuin,
waarin niemand
niemand
hier met jou
jou te praten. Dit is een afgesloten
geven. Renunciatie zou
komt. Ik heb dit noodig en hij kan het mij niet geven.
mij verder van hem brengen.
brengen.

(Zij blijven
blijven innig
innigtezamen.
tezamen.De
Demaan
maanzinkt
zinkt
langzaam
weg,
in rossen
langzaam
weg,
in rossen
toortsgloed aan den
den leegen
leegen hemel.
hemel.De
Deglans
glansder
dersterren
sterrenverflauwt.
verflauwt.
Een
Een
zwakke
vaagt aan
aanden
denhorizon:
horizon:dedenieuwe
nieuwedag
dag
gloort
zwakke tint,
tint, vaagt
gloort
in in
het Oosten. De
De vogels
vogels maken
makengerucht
geruchtinindedewuivende
wuivendeboomen....
boomen ....
heel
heel
in in
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de
verte de flauwe
flauwe galm
een trein
die fluit.
fluit. Zij
Zijhuivert
huivertin in
de verte
galm van een
trein die
zijnzijn
haardichter
dichtertegen
tegenzich
zichaan
aanenendekt
dekt
haar
armen. Hij neemt
neemt haar
haar
metmet
ziinzijn
naarhet
hethare
hareen"en zijn
zijn mond
mond vat
vat haar
haar lippen...
lippen • ••
blik. Zijn
Zijnhoofd
hoofdbuigt
buigtnaar
Lang blijven zij
zijzoo,...
zoo••••Eindelijk
Eindelijkricht
richtzijzij
zich
zoekt
oogen.
zich
op op
en en
zoekt
zijnzijn
oogen.
houdtzezegesloten).
gesloten).
Hij houdt
ZIJ
(bijnafluisterend).
fluisterend). Waarom sluit
sluit je
je je
je oogen.
oogen.
Zij (bijna
Hij (in
HIJ
(in denzelfden
denzelfdentoon).
toon). Om het
hetnamelooze
inniger te
tevoelen.
voelen. (Een
narnelooze inniger
leeuwerik stijgt
stijgt omhoog
omhoog en
en fluit
fluitzijn
zijnzang).
zang).
ZIJ
(opstaand).'t't Is dag,
trefteen
eengeged.ag,wij
wijmoeten
moeten scheiden
scheiden (Plotseling
(Plotseling treft
Zij (opstaand).
rucht in
in huis
huishaar
haaroor)
oor) Hoe laat is het, kwart
kwart over
over zes,
zes, (ze luistert
luistert opopnieuw, dan
dan verschrikt
verschriktfluisterend)
fluisterend) mijn dienstmeisje
dienstmeisje is op,
op, ze
ze komt
komt
zóo
Je moet
moet weg.
weg.
zoo beneden. Je
(vathaar
haarhanden,
handen,ziet
ziethaar
haaraan,
aan,enengaat
gaatnaar
naarden
dentuin).
tuin).
HIJ
Hij (vat
(houdt hem
ZIJ
hemterug)
terug) Nee, dan
dan ziet
ziet zij
zij je
je gaan.
gaan.Ze
Ze slaapt
slaapt hierboven.
hierboven.'
Zu (houdt
Wacht •••• Wat zal ik doen..,.
doen .... Ze
Ze hoort
hoort je
je over
over dat
dat grint.
grint. God,
God, daar
daar Wacht. zlik
komt ze naar beneden. Ga
Ga hier
hier achter
achter de
deseringenboom
seringenboom wachten
wachten tot
tot
ik wuif.
wuif.
(kalm). Maak je.niet
je" niet ongerust, ik
ik ga
ga ongezien en ongehoord
(hij
HIJ
Hij (kalin).
ongehoord (hi./
weg).
gaat weg).
ZIJ
(staat een
een oogenblik
oogenblik met
metde
dehanden
handenom
omhaar
haarwangen
wangenin in
uiterste
uiterste
Zij (staat
zenuwbeheersching.
Dan heeft
heeftzijzijhaar
haar
kalmte
geheel
herwonnen. Zij
Zij
zenuwbeheersching. Dan
kalmte
geheel
herwonnen.
en blijft
bliJft roerloos
roerloos als de
de deur
deuropengaat
opengaat
leunt
opnieuw tegen de
leunt opnieuw
de tuindeur,
tuindeur, en
en het
het dienstmeisje
dienstmeisjebinnenkomt).
binnenkomt).
DIENSTMEISJE. Gunst
Gunst is
is dat
dat schrikken.
schrikken. Ben
Ben uu al
al op
cp mevrouw?
mevrouw?
ZIJ
(zietrustig
rustigom).
om). Ja, maar ga
ga je gang maar.
Zij (ziet
DIENSTMEISJE.
DIENSTmEISJE. Is u niet goed, mevrouw, u ziet zoo
ZOO wit?
Ik ben
ben wat
wat moe.
moe. Wil
Wil je
je de gordijnen
gordijnen in
in de slaapkamer niet
ZIJ.
niet openZij. Ik
trekken, dokter is vannacht gehaald.
gehaald. Ik
Ik hoop,
hoop, dat
dathij
hijstraks
straksnog
nogwat
wat
een geklopt
geklopt ei
ei naast
naast zijn
zijn bed,
bed, wil
wil je.
je.
slapen kan.
k:m. Zet een
DIENSTMEISJE.
zeker naar
naar mevrouw
mevrouw Leuven.
Leuven. Die
Die
DIENSTmEISJE. Gunst dokter is zeker
was
Truitjevan
vande
demelkboer
melkboervertelde
verteldehet,
het,zeze
was gisteravond al zoo
zoo naar, Truitje
dacht bepaald, dat 't't mensch
mens eh vannacht
vannacht 't'taf
afzou
zouleggen.
leggen. Nou,
Nou, dan
danzei
zel
dokter wel
wel moei
moei wezen,
wezen, 't is bijna een uur
uur fietsen
fietsen naar
naar Rozenoord.
Rozen0ord.
ZIJ
inziend). Ja.
Ja. Er
Er isisgelukkig
gelukkiggeen
geen ochtend
ochtend spreekuur
spreekuur
(den tuin inziend).
Zu (den
dat ei
ei voor
voor dokter
dokter
vandaag
Wil je
vandaag.•.,Wil
je eerst
eerst even
even een
een kopje
kopje thee zetten en dat
kloppen?
DIENSTMEISJE. Zal ik dan maar later
later vegen,
vegen, mevrouw?
mevrouw?
ZIJ
keuken maar
maar aan
aan kant.
kant.
Zu (rustig).
(rustig). Ja, maak eerst de keuken
dienstmeisje gaat
gaatweg.
weg.Zij
Zijwankelt
wankelteven
evenvan
van
vermoeidheid,
Het dienstmeisje
vermoeidheid,
dandan
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resoluut,
gaat;
resoluut, doet
doet zij
zij de
de deur
deur op
op slot,
slot, loopt
looptden
dentuin
tuin in
in en
en wuift. Hij gaat;
bij het hek groet
groet hij ernstig, devoot.
devoot. Zij
hem na,
na, een
een vreemde
vreemde glans
tuurt hem
Zij tuurt
in de oogen,
oogen, als
alshad
had zij
zij geschreid
geschreidom
omeen
eenaangrijpend
aangrzjpendgedicht.
gedicht.Zij
Zij zinkt
zinkt
lagestoel
stoelen
enziet
ziet de
dekamer
kamerin.
in. Langzaam,
Langzaam, heel
in een lage
heel langzaam
langzaam keert
keert zij
zij
werkelijkheid terug.
tot de werkelijkheid
terug. Er wordt
wordt aan
aan de
de deur
deurgerammeld.
gerammeld.Zij
Zij springt
springt
C;J,
door de
de geopende
geopende deur
deur een
een kop
kop thee.)
thee.)
c.T, het
het dienstmeisje
dienstmeisje reikt
reikt haar door
Dank je, en zet je
het
ei
gereed?
je het ei gereed? (sluit
drinkt met
metdiepe
diepe
(sluit de
de deur.
deur. Zij drinkt
de geurige
geurigeochtenddrank.
ochtenddrank. Al
Al meer
teugen de
meer en meer verflauwt
verflauwt de
de herinneherinnering aan het doorleefde
doorleefdevan
van den
den nacht.
nacht. De helle dag
dag eischt
eischt haar
haar op.
op. Een
Een
geruiseh
geruisch op
opden
denweg
wegtrekt
trekthaar
haaraandacht.
aandacht.Haar
Haarman
mankeert
keertterug.
terug.HaasHaastig
ze haar
haar kopje
kopje neer
neer en
en wil
wil hem
hem tegemoet
tegemoet gaan.
gaan. Echter
Echter is
is er
er een
een
tig zet ze
aarzeling
zijnn fiets
aarzeling in
in haar. Ze
Ze wacht
wacht bij
bij de
de tuindeur.
tuindeur. Hij
Hij stapt van zij
fiets en
komt
moe, als
als gebroken,
gebroken, binnen).
binnen).
komt moe,
Zu (helpt
ZIJ
(helpt hem
hem jas
jas uittrekken).
uittrekken). Wil je een kop thee? (haar stem is abstract).
HIJ (ziet haar aan zonder antwoord).
ZIJ (legt zijn
naar zij
zijn
starendenblik).
blik). Wat is
zij n jas
jas neer,
neer, kijkt
kijkt bevreemd naar
n starenden
er?
toonloos) Ik
het spel
spel verloren....
verloren ••••
HIJ (langzaam, toonloos)
ik heb het
ZIJ (terwijl een
een koude schrik
je.
schrik om
om haar
haar hart slaat). Wat bedoel je.
zich heen).
heen). O,datjehet
zoó in
in je
je
HIJ
Hij (voor
(voorzich
0, dat je het leven
leven in
in je
je handen hebt, zo6
over je
je beschikt,
beschikt,
twee handen -— en toch machteloos
machteloos bent. Er wordt over
bent niet
niet anders
anders dan
daneen
eenatoom
atoomtegenover
tegenovereen
eenander
anderatoom.,
atoom, jeje bent
bent
je bent
niet anders dan
dan een
een kracht,
kracht, een
eenwerking,
werking, een
een aanleiding
aanleiding tot
tot andere
andere
werkingen. Ieder
Ieder mensch
mensch is
is een
een machtloos
machtloos werktuig
werktuig in
in de
deschepping
schepping
(hij zakt
zaktop
op een
een stoel,
stoel, voor
voor zich
zich uit
uitstarend).
starend).
ZIJ (Milt
(bliJftroerloos
roerloos staan). Hoe korn
kom je tot
tot deze
deze overpeinzing?
overpeinz.ing?
denzelfden toon)
toon) Zij stierf onder mijn handen voor ik het.
HIJ (in denzelfden
Hij
zag.... terwijl ik er bij
bij was
was en meende haar te behouden.
behouden.
zag....
iets verstards).
llerstards). Je spreekt van
van mevrouw
mevrouw Leuven
Leuven en
en den
den
ZIJ ((met
met iets
dood.
Hu.
HIJ. Ja.
Ja.
(langzaam nadrukkelijk).
nadrukkelijk). Je
Je bent
bent dus
dus 66k
óók als dokter blind.
ZIJ (langzaam
(heeft eerst
eerst niet geluisterd.
geluisterd. Dan dringt de
de zin
zin van
vanhet
hetgezegde
gezegde
HIJ (heeft
door. Hij
blind?Wat
Watwil
wilje
je daardaartot hem door.
Hij ziet
ziet haar aan). Ook als dokter
dokter blind?
mee zeggen?
zeggen?
spel. De
De inzet
inzetwas
was het
hetleven
levenvan
vaneen
eenvreemde
vreenid.e
verloor dit spel.
ZIJ. Je verloor
ging verliezen.
verliezen. Maar
lVlaar er
er is
is een ander spel.
spel. De
Je zag
zag niet,
niet, dat
datjeje ging
vrouw. je
var. je eigen vrouw. En je
je ziet niet,
niet, dat
dat
inzet is hooger, die is de liefde van
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onder je
je handen,
handen, voor
voor je
je het
het ziet,
ziet, terwijl
terwijl
je die gaat verliezen. Zij sterft onder
je erbij bent en
en meent
meent haar
haar te
te behouden,
behouden.
Hij (door
(door de schriklijkheid
schriklijkheid des
HIJ
des doods
doods beter
beter gestemd
gestemd haar
haar te begrijpen
dan toen hij ging in drang tot arbeid en redden). Jouw
liefde dood?
dood?dantoehijg r abedn ).
jouw liefde
(Plotseling
nog niet
niet te
te laat
laat (schor) Zeg
(Plotseling opstaand,
opstaand, naar
naar haar
haar toe).
toe).Het is nog
dat het
het nog
nog niet
niettetelaat
laatis,
is,dat
datikiknog
nogkan
kan redden
redden (hij grijpt
griipt haar
haar handen)
handen)
Zeg het dan.
Zeg
denkend). Ik weet
niet ...., alles
alles is stil en
ZIJ
Zij (vreemd-inzichzelf
(vreemd-inzichzelf denkend).
weet het niet...
koud.
toch ...., dat
dat ik
ik jejewaarschuw,
waarschuw, dat
dat ik
ik telkens
telkens tracht
tracht mij
mij tete
koud. En toch...
dat isis nog
nog levenskracht.
levenskracht. Mijn
Mijn liefde
liefde wil
wil niet
niet sterven,
sterven,
laten redden...,
redden .... dat
zij klampt zich vast
....
vast aan
aan het
het leven.
leven. Maar
Maar zij
zijisisverzwakt
verzwaktdoor
doorontbering
ontbering....
voor haar op zijn knieën).
knieën). God, eisch
eisch niet
nietzoo
zoojets
iets vreesevreeseHIJ
Hij (zakt voor
lijks van mij. Ik wil alles offeren, ik wil
v.ril de mislukking van mijn werk
werk
blijmoedig
dragen,
ik
wil
een
bedelaar
worden,
maar
laat
mij
dat
blijmoedig dragen, ik wil
bedelaar
maar laat mij dat
houden. (Hij staat op, strijkt zich
zich over
over het
het voorhoofd,
voorhoofd, ziet haar
haar aan)
aan)
Hoe komt dit
dit alles zoo vreemd? Is
Is er
er iets
iets gebeurd, heb ik iets gedaan
....
gedaan....
hoe komt deze crisis
crisis zoo
zoo plotseling
plotseling in
in ons?
ons?
ZIJ.
Je zag
zag niet hoe de crisis al nader en nader kwam Herinner
Herinnerjejeje
Zu. Je
je
g{ng? Je noemde
noemde mij
mij overspannen.
overspannen. Ik
niets van ons
ons gesprek
gesprek voor
vóor je
je ging?
En je
je had
had gelijk.
gelijk. Jouw
Jouw werk
werk mag
mag niet
niet wadi
wach-belemmerde
je in je
je werk. En
belemmerde je
oogenblik slecht
nachtsterwijl
terwijljejeuitgeroeuitgeroeten. Ik had het oogenblik
slechtgekozen:
gekozen:'snachts
pen wordt naar
naar een
een ernstige
ernstige zieke
zieke en bezig
bezig bent
bent een
een drank
drank klaar
klaar tete
maken
op aankomt....
aankomt .... dat
dat isis geen
geen oogenblik
oogenblik om
om ecn
een gegemaken die
die er zeer op
sprek over liefde te voeren. Maar
Maar als
als een vrucht
vrucht rijp
rijpis,
is, valt
valt hij
hij af.
af. Niet
Niet
vroeger
Ik moest alles
het noodlot
noodlot
vroeger en
en niet later. Ik
alles zeggen
zeggen vannacht en het
eenander
anderoogenblik
oogenblik
wilde,
wilde, dat
dat je
je er
er niet
niet naar
naar kon
konluisteren.
luisteren.Maar
Ma,ar- een
was eender geweest.
geweest. Je bent altijd van je werk vervuld. Je gaat uit of
ove::- je
je
komt thuis van
van een
een zieke
zieke en in
in je
je vrijen
vrijen tijd
tijd schrijf
schrijfof
oflees
lees je
je over
werk.
verdedigend). Wat ik doe, wil ikz;oo
HIJ
ik zoovolledig
volledig mogelijk
mogelijk doen.
doen.
Hij (zwak verdedigend).Wat
En liefhebben
liefhebbendan,
dan,doe
doejejedat
datzoo
zoovolledig
volledigmogelijk?
mogelijk? Liefde
Liefde isis
ZIJ.
Zu. En
voor jou alleen de belichting van
goed bij
bij zien
zien en
en
van je werk,
werk, je kunt er goed
haar
prettig werken.
werken. Maar
Maar voor
voor mi.)
mij; is mijn werk: de liefde. Ik erken haar
alleen als het eene noodige.
HIJ.
- dat is
is het
het immers
immers ook
ook voor
voor mij.
mij. Wat
Wat kan
ka·n alles in de
Hij. Kind —
wereld
- Maar
l\lfciarik
ik kan
bn mijn
'mijn werk
werk
wereld mij
mij schelen,
schelen,behalve
behalvejouw
jouwliefde.
liefde.
minder
niet slecht doen, je zou
zou niet
niet van
van mij
mij kunnen
kunnen houden,
houdcn, als
als ik
ikh.::t
ht minder
goed
Voor jou werk ik alleen....
;:l1een ....
goeddeed.
deed.- Voor
slecht te
te dom.
doen.PA
Ik vr
H<:ag
Heen: dwing
ZIJ.
je ;>iieen
vraag je niet, je werk slecht
aa g jo;;
Zij. Ik vraag
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mij, om je lief te hebben. Liefde
Liefde eischt
eischt voortdurend voedsel.
Het is
voedsel. Het
je van
van elkaar
elkaar houdt.
houdt. Liefde
Liefde
niet voldoende
voldoende in abstracto te weten dat je
moet dwang zijn, geen luxe. Zoo als een arme slokker
mOi::t
sjousiokker hard moet sjouwen om zijn brood te verdienen
verdienen en
en te
teblijven
blijvenbestaan,
bestaan,zoo
zoomoet
moetliefde
liefde
uit nood,
nood, het
hetmoet
moetzoo
zóozijn,
zijn,dat
datjeje
zijn. Liefde
Lièfde moet
moet geboren
geboren worden
worden uit
kunt liefhebben.
liefhebben.Och
Och—
- ik
ikgeloof,
geloof, dat
datalleen
alleen een
ee"n
dóodgaat
déodgaat als je niet kunt
vrouw zoo voortdurend
en altijd
altijd de
deonverzadelijke
onverzadelijke behoefte
behoefte tot
totliefde
liefde
voortdurend en
heeft.
Hij. Je zegt: dwang.
je ooit zou willen dwingen, dan zou
Maar als
als ik ie
HIJ.
dwang. Maar
je je losrukken
losrukken en je vrijheid eischen.
glimlachenà). Zoo is het.
ZIJ
Zij (vreemd glimlachend).
HIJ.
wil je
je dwang?
Hij. En toch wil
ZIJ.
vrijheid eischen,
eischen. Jij
J~j moet den
Zij. Ik wil de dwang. En toch zal ik de vrijheid
weg
vinden,
om
mee;ster
te
zijn
over
mij
en
tegelijk
de
bedelaar.
Ik
weg vinden,
meester zijn over mij en tegelijk de bedelaar , ik
wil altijd strijden,
van mij
mij af
af slaan
slaan en
en bijten
bijtenals
alsik
ik de
de kco'rden
kco,:den voel,
voel, die
die
strijden, van
mij zuilen
zullen snoeren. En
En toch
toch wil
wil ik
ik ze.
ze. Je moet mij binden,
binden, je
je de meesmeester toonen
toonen en
en dan
dan als
dIs bedelaar
bedebar knielen
knielen en
en wachten
wachten wat
wat je
je van
van mij
mij ontontvangt. Maar altijd moet ik voelen, dat je om mij
mij strijdt,
strijdt,wont
want leven
leven is
is
niet anders dan strijden.
strijden.
weer). Maar kind —
- en
en jij
jij dan?
dan? Moeten
Moeten we
we niet
HIJ
(loopt heen en weer).
Hij (loopt
laten vechten
vechten en
eneå.t
zelf
gelijkelijk
gelijkelijk strijden?
strijden? Moet
Moet jij
jij alleen
alleen maar om je laten
passief zijn?
ZIJ
(weemoedig). Het schijnt
selujnt zoo
zoo te
te moeten.
moeten. Een
Eenmoet
moetaltijd
altijdhet
het
Zij (weemoedig).
meeste
en de
de ander
andervasthouden.
vasthouden.
meeste liefhebben het sterkst zijn en
HIJ.
Hu. Dus ik ... .
als ik ouder ben
Nu nog....
nog .... het
hetzal
zalveranderen
veranderenmisschien
misschien - als
ZIJ.
Zij. Nu
Dan zal
Ach,het
het
zijnmaar
maarmaskers,
maskers,die
diewe
weom
om
zal ik
ik de
de actieve
actievezijn.
zijn.- Ach,
zijn
beurten dragen. Zijn
Zijn we
we niet
niet alien
allen arme
arme hongerige
hongerige slaven?
slaven? Nu
Nu draag
draag
ik het masker
masker van
van jseugd,
j,::ugd, schoonheid en kracht
kracht en
enwie
wi.emij
mi;aanzien,
aanzien,
Waarvoor zouden
zouden wij
wij het
het masker
masker dragen,
dra.gen, als
als het
hetniet
niet
brengen hulde. Waarvoor
die vreugd tenminste
tenmim:;te bracht?
bracht? Maar
Maar inwendig
inwendig ben
benik
ik arm
armen
enhongerig
hongerig
- later
later
als jij. Als jij nu de
de sterkste
sterkstemoet
moetzijn,
zijn,om
ommij
mijtetebehouden
behouden
wisselen wij van masker, dan
dan zal
zal ik strijden.
- waartoe die strijd....
strijd .... Ik
Ik heb
heb jejelief,
lief, altijd.
altijd.
HIJ.
Hij. Mijn vrouw —
ZIJ.
Het is
is niet
niet anders
anders - Als nu onze
onze liefde
liefde sterk
sterkgenoeg
genoegwas,
was,dan
dan
Zij. Het
spraken we niet van strijd. Maar
Maar we
we moeten
moeten haar
haar groot
groot brengen
brengenmet
met
moeite en offers -zij —
- zij
zij is
is immers
immers ons
ons eenig....
eenig .... ons
ons eenig
eenig kind
....
kind....
-- zij
Ons
kind....
HIJ
ziend)
kind ....
(plotseling in onbegrepen diepte ziend)
Hij (plotseling
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I.
I.

Ze
stugge, starre,
starre,spijkerharde
spijkerhardevrouw,
vrouw,onbehaaglijk
onbehaaglijkvan
Vé:.ll
Ze was een stugge,
vormen
een onaangenaam
onaangenaam doordringende stem,
stem, die
die steeds
steedseen
een
vormen met een
ondertoon van wantrouwen
wantrouwen behield.
behield. Haar
Haar gelaptskleur
gela2tskleur was
was van
van een
een
eeltig-geel,
oog"!n
zelden vrij
vrij van
van een
een spotspoteeltig-geel, heur oog
,m waren hardblauw, zelden
achtige flikkering
flikkering en het
achtige
het grofzwarte
grofzwarte haar
haar net
met zijn
zijn vale
vale plekken
plekken van
van
doorzettende grijsheid, lag strak tegen den
doorzettende
den schedel
scheelel gekamd
gekwtd cm
omvan
van
achter te eindigen in een dunne,
dunne, srnalielooze
smake100ze knot. Ontstemmend
Ontstemmenddoor
door
hoekigheid waren al haar gebaren, iets ondoorspeurbaar
ondoorspeurbaar kils
kils ging
ging van
van
haar uit, een
een soort
soortgeestelijke
geestelijke kelderlucht,
kelderlucht, terwijl zij tevens het licht
licht
verzetwekkend
men in
invelerlei
velerlei opzicht
opzichtstil
stil
verzetwekkend besef
besef deed
deed ontstaan,
ontstaan, dat men
doch genadeloos door haar werd becritiseerd.
becritiseerd.Het
Hetscheen
sdleendit
ditbesef
beseftete
zijn, dat haar bij eerste
eerste ontmoeting
ontmoetingzoo
1;00 antipathiek
antipathiekmaakte,
maakte,want
want men
voelde in haar
voelde
haar geen
geen tegenwicht
tegenwicht voor
voor dien
dien ontledenden
ontledenden zin,
zin, terwijl
terwijl
evenmin viel te bepalen, uit welk gezag deze stamde.
evnmiltbpa,uwekgzdstam.

II.
H.
De man leek in vele
hel.'ct:vele opzichten
opzichten aan haar tegengesteld.
tegengesteld. Hij was herculisch van bouw, schoon
schoon niet
niet lang,
langt had
hadeen
eengaaf-blank,
gaaf-blank,hooggeweifd
hooggewelfd
voorhoofd, groote, stralende kinderoogen en
cu een pracht
pracht van
van een
een griigrijzende profetenbaard. Zijn
Zijn gelaatskleur
gelaatskleur was
was bloeiend-iong,
bloeiend··jong, zijn
zijn stem
stem
klankrijk en diep. Hij wekte onmiddellijk vertrouwen en bewonderende genegenheid.
bleek hij
hij bereid
bereid tot
totwijsgeerige
wijsgeeri ge gesprekken,
gesprekken,
genegenheid. Steeds bleek
zonder
bepaalde uitkomst
uitkomst toe
toe te
te willen
willen redeneeren.
redeneeren. Men
zonder naar een bepaalde
schaamde rich
zich onwillekeurig
onwillekeurig met
met hém
hémover
overdingen
dingenvan
vaniederen
iederendag
dagtc
te
niet als
als abstract
abstract denker
denkerposeerde.
poseerde.Integendeel:
Integendte1:
beginnen, schoon hij niet
de toon van zijn spreken verried
belangstelling voer
voer alles,
alles, hij vermocht
vermocht
verried belangstelling
te luisteren
luisteren soms met
met glimlach-overglansd
glifijlach-overglansd gelaat,
gelaat, aldus het
het genot
genot van
van
het vertellen verdiepend,
verdiepend, terwijl
terwijl hij
hij door
dooreen
eenonverwacht
onverwachtopbloeiend
opbloeiend
beeldend woord
woord aan
aande
demeest
meestoppervlakkige
oppervlakkigeconversatie
conversatie bizondere
bizondere
beteekerus
te geven.
geven.
beteekenis wist te
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Hl.
op.ûcht leken
leken de
de man
man en
en de
de vrouw
vrouwovereenstemming
overeenstemming te
te bebeIn één opzicht
zitten: ze
ze waren
waren beide
beide werkers.
werkers. Doch
Dochjuist
juistin
indie
dieovereenkomst
overeenkomsttoonde
toonde
zitten:
De vrouw
vrouw streed
streed met
methet
hetwerk,
werk,een
eenver'verzich hun
hun ontzaglijk
ontzaglijk verschil.
verschil. De
rich
en ieder
ieder uur,
uur,die
diehaar
haareen
eenvoortdurenvoortdurenbitterde kamp
kamp van
van lederen
iederen dag
dag en
bitterde
pijnlijke en sloopende
sloopende nederlaag
nederlaag bezorgde. Zij was
was en
en bleef
bleefde
de
de, pijnlijke
slavin van heur huishouding,
huishouding, niet
nietde
degoedwillige
goedwillige en
enonbewuste
onbewustesloof,
sloof,
die een levensvervulling
levensvervulling daarin
doch de
de gebondene
gebondene aan
aan den
den
daarin vindt, doch
dagelijkschen arbeid,
onderworpen in éénen.
éénen. Geen
Geen
dagelijkschen
arbeid, opstandig
opstandig en
en onderworpen
enkele overreding
haar: haar
haar noodlot
noodlotvoltrok
voltrok zich
zich in
inde
de
enkele
overreding vond vat op haar:
verbitterde plichtsbeklemming
plichtsbeklemming van eiken
elken dag en elk uur.
uur. Nooit
Nooit was
was
iets rein genoeg,
genoeg, zelden
zelden iets
iets deugdelijk
deugdelijk genoeg
genoeg en
en van
van voltooiing
voltooiing kon
kon
nimmer sprake zijn.
zijn. Het
Hetscheen,
scheen,ofofze
zede
demogelijkheid
mogelijkheidvan
vanbevrijding
bevrijding
inzichzelf
zichzelfhad
hadafgebroken.
afgebroken.En
En zoo kon
-— zelfs tijdelijke
tijdelijke -— a priori
priori in
het gebeuren,
gebeuren, dat er
er ondanks
ondanks haar
haarwoedenden
\\,oedenden ijver
ijver toch
tochnooit
nooitde
de
warm-vrouwelijkesfeer
sfeer van
van gezelligheid
gezelligheid heerschte
heerschte in
in de
de kamers,
kamers,
warm-vrouwelijke
waardoor haar rustelooze
waardoor
rustelooze bedrijvigheid
bedrijvigheid aanging
aanging en
en ze
ze slechts
slechts noodnoodgedwongen
de ruimte
ruimte in
intetegaan.
gaan.
gedwongen tijd
tijd vond
vond het gareel te verlaten en de
De man daarentegen gaf
gaf zich blij en
en volkomen
volkomen verloren in
in iederen
iederen
arbeid, dien hij aanvatte, als
als hij streed
streed was
was het
het om
om te
te overwinnen
overwinnen en
en
nuttezijn
krachtsbewustzijn
te
nooit
offerde
aan
krachtsbewustzijn
stalen,
terwijl
hij
nooit
offerde
aan
nuttezijn
loozen tegenweer. Hij was
was beeldhouwer,
beeldhouwer,bouwmeester
bouwmeesteren
enwiskunciige
wiskundige
en muntte
in elk
elk der drie
drie hoedanigheden
hoedanighedenuit.
uit.Reeds
Reedsininzijn
zijnjonge
jongejaren
jz:'cn
muntte in
wnvorvenen
enenkele
enkelegrootsche
grootsche statuen
staturn
had
een prix
prixde
deRome
Romeverworven
had hij een
waren
uitgevoerd. Als
Als bouwmeester
bouwmeester had hij
hij zich
zich in
invakvakwaren door hem uitgevoerd.
kringen
ongemeenen roep verworven
verworven en
en zijn
zijn wiskundig
wiskundig talent
talent
kringen een ongemeenen
was
het schrijven
schrijven van
van een
een standaardwerk,
standaardwe!'k,
was aan
aan den
den dag getreden door het
kunin gebruik bij het
het Hooger
Hooger Onderwijs. En
En ondanks
ond~nks dit hadden
hadden zijn kU:ildigheden
plaats in
in het
hetmaatschappelijk
maatschappelijk leven
leven doen
doen
digheden hem
hem géén vaste plaats
v~rwerven
bezien—
- zijn
zijnbestaan
bestaanwankel.
wankel,
verwerven en
en was
was -— van
van onder afafbezien
Broodsgebrek
zuinigheid bleef
bleefsteeds
steeds geboden
gebcd.::n
Broodsgebrek dreigde meermalen, zuinigheid
en materiëe1e onafhankelijkheid was zeIden voor langer dan enkeleenmatriëlofhkjedwaszlnvorgdekl
oor2;aak in het feit, dat
dat
maanden
maanden gewaarborgd.
gewaarborgd. Dit vond zijn diepste oorzaak
hij met het klimrnen
klimmen der
der jaren
jarenzijn
zijnkundigheden
kundighedenalalminder
minderhad
had-wil:en
wi11f:n
kc ma ii
richten naar
naar de
de behoeften
behoeften der
dersamenleving.
samenleving.Deze
Dezescheen
scheenhij
hij te
te kennen
Hij wilde
wilde een
een vrije
v1'Ïje geestelijke
geestelijke arbeider
2rbeiderzijn,
z;ijn, een
een die
noch te erkennen.
erkennen. Hij
,,,.:n r
durend
verkeert„in
"inden
dl?nwijngaard
wijngaarddes
desHeeren."
Heeren:'
kon
niet
toebtsr1,
durend verkeert
HijHij
Lon
niet
toe12
dat zijn gcmeensch:ip met de ruimte verbroken werd en was niet bj datzijngemschpdruitevboknw asiet._-:
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machte iets anders
anderste
te volgen,
voigen, dan
dan de
de inspiraties,
inspiraties,welke
welke hij
hij onmiddelonmiddellijk uit haar
lijk
haar voelde
voelde te
te ontvangen.
ontvangen. Hij
Hij beleed
beleedzichzelf
zichzelf ook
ook niet
nietAs
ds
beeldhouwer, noch
noch als
31s bouwmeester
bouwmeester noch
noch als
als wiskunstenaar.
wiskun~ten;:;.ar.Hij
Hijweiweigerde nimmer opdrachten, die hem
hem uit
uit ,,de
"dewereld"
wereld"gewerden,
gewerden,doch
doch
enlouter
louter
hij voerde ze uit zonder zich te binden
tijd5duur en
binden aan eenigen tijdsduur
op de wijze,
wijze, die
die hem
hem ingegeven
ingegeven werd.
werd. Opdrachtgevers
Opdrachtgevers van
van beperkt
beperkt
begrip meenden dan ook
ook wel,
wel, dat
dat hij
hij opzettelijk
opzettelijk hun
hunprojecten
projectenververbrak en vonden een vreemden hoogmoed in hem. Zijn „eigen
"eigen werk"
werk"
ging intusschen steeds door. Doch
Doch zijn
zijn beeldhouwwerken
beeldhouwwerken schenen
schenen al
al
minder aan naspeurbare
naspeul'bare natuurvormen
natuurvormen ontleend,
ontleend,zijn
zijnbouwontwerbouwontwerhij vermeide
vermeide zich
zich in
in bebepen leken
leken uitsluitend
uitsluitend transcendentaal
transcendentaal en hij
schouwingen over hoogere wiskunde, die
schouwingen
die bijna
bijna geen
geen aanknoopingsaanknoopingspunt boden
boden met
met de
de bestaande
bestaande literatuur.
literatuur.Ook
Ookwas
washij
hijgekomen
gekomentot
tot
reeksen
mystieke terminoloterminoloreeksen philosophische
philosophische geschriften, waarin een mystieke
gie werd gebezigd, die
die voor
vooroningewijden
oningewijdenhet
hetverstaan
verstaanvrijwel
vrijwelonmoonmozonder zijn
zijn persóón
persóóngering
geringteteschatschatgelijk maakte. Wat men hem
hem —
- o0 zonder
ten!-het
afkeerigheid van de aesthetiek.
aesthetièk.
ten! — het meest kwalijk nam, was z.ijn
zijn afkeenigheid
Hij wilde geen
geen schepper
schepper van
van schoonheid
schoonheid geheeten
geheeten worden,
worden,wijl
wijlhij
hij
geen enkelen voor-opzet
meer
wou
erkennen.
Alles
wat
hij
ontving
voor-opzet meer wou erkennen. Alles wat hij ontving —
elke opdracht
uit de
de ruimte
ruimte—
- was
washem
hemeven
evengoddelijk
goddelijken
enhij
hijerkende
erkende
opdracht uit
adem"doorstroomd
doorstroomdwerd.
werd.Bij
Bij
slechts
den „éénen
"éénen adem"
slechts het werk, dat van den
een minder
minder universeel
universeel aangelegden
aangelegden geest
geest zou
zoueen
eendergelijke
dergelijkeleefhouleefhougew~esten
entot
totmachtelooze
machteloozedivagatie
divagatie
ding onmiddellijk
onmiddellijk noodlottig
noodlottigzijn
zijngeweest
hebben geleid
geleid of vruchtlooze
zelfinkeer. Niet
Niet alzoo
alzoo bij
bij hem,
hem, wiens
wiens
vruchtlooze zelfinkeer.
geest
harmonisch ordenen
ordenen was
was voorbevoorbegeest eenmaal
eenmaal tot bouwen, dat isis harmonisch
stemd. Slechts verwierf
verwierf hij
hij er
er zich
zich —
- ininzijn
zijnverschillende
verschillendelevenslevensphasen —
- de vriendschap
vriendschap mede
medevan
vaneen
eenaantal
aantalvaag-mystieke
vaag-mystiekedweedweeinhem
hemzagen
zagenof
ofmet
methem
hemmeedroornend
meedroomend
pers,
diegaarne
gaarneeen
eenmeester
meesterin
pas, die
Natuurlijkverliet
verliethet
het
zich opgeheven en geestelijk-verwijd waanden. Natuurlijk
langer tijd
tijd en
en slechts
slechts
meerendeel
meerendeel dier
dier aanhangers
aanhangers hem
hem na korter of langer
zeer enkelen
enkelen bleken
deerde het
het weinig.
weinig. Hij
Hij
bleken beproefd getrouw. Hem deerde
dag hief
hief zich,
zich, volbloeide
volbloeide en
en zonk,
zonk, zijn
zijn
werkte
wijngaard. De dag
werkte in den wijngaard.
arbeid ging ononderbroken voort. Misschien
MisschIen was de avond hem het
Of
liefst,
beminden nachtdood
nachtdood spelde.
spelde. Of
liefst, wijl
wijl hij
hij de nadering van den beminden
ook omdat binnen de
ook
de beslotenheden
beslotenheden van
van het
hetlampdoorlichte
lampdoorlichtevertrek
vertrek
de uit de
de ruimte
ruimte ontvangen
ontvangen beelden
beelden klaarden
klaarden en
enzich
zichverscherpten.
verscherpten.
Maarhetw~zensvel'
Tevens wist hij
hij dan
dan de
de aanwezigheid
aanwezigheid der
dervrouw.
vrouw. Maar
het wezensverschil scheen tot tastbare uiting
uiting te
te komen
komen in
in het
hetbewegen
bewegen hunner
ht1nn,~l'sterk
sterk
van elkaar afwijkende
afwijkende handen. De
De zijne
zijne waren
warenblank,
blank,gevuld,
gevuld,eveneven-
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redig-gespierd
enharmonisch
harmonischwilsdriftig.
wils driftig.Ze
Zebewogen
bewogenzeker,
zeker ,als
werden
redig-gespierd en
als werden
zij geleid.
geleid. De
Dehare
haredaarentegen
daarentegenwaren
warengrauw,
grauw,gerimpeld
gerimpelden
envan
van kloven
kloven
doorkerfd.
voortdurend blind
blindwroeten
wroetengevangen.
gevangen.
doorkerfd. Ze
Ze leken als in een voortdurend
Ze deden verrichtingen,
verrichtingen, waaraan
waaraan elke hoogere
hoogere zin
zin vreemd
vreemd bleef.
bleef.

Iv.
IV.
Deze menschen hadden
hadden één
één kind:
kind: een
een meisje,
meisje, dat
datondanks
ondanks haai.'
haa,
onvolgroeidheid reeds toonde
toonde meer
meerwezenseigenheden
wezenseigenhedcnvan
vanden
denvader
v<l.der
dan van de moeder te
te bezitten.
bezitten. Ze
Zekon
kondie
dieechter
echtervooralsnog
vooralsnogniet
nietter
ter
drukvan
vande
de
zelfbevrijding
zelfbevrijding aanwenden
aanwenden en
en bleef derhalve
derhalve onder den druk
moeder bleek
bleek alle
alle teederheid
teederheid tetemissen.
missen.Aan
Aandier
diergevoelsgevoelsvrouw. De moeder
uitingen ontbrak
ontbrak het
hetongewild-warme,
ongewild-warme,dat
datzezewaardevol
waardevolen
enbegeerlijk
begeerlijk
had kunnen maken. Ze
Ze verzorgde
verzorgde haar kind
kind naar
naar het
het uiterlijk
uiterlijkop
op sufsttfdegelijke wijze, maar nooit kwam in haar
haar gelaat
gelaat de
de lieve, hooge innigheid,
het aanschouwen
aanschouwen van
kind wekt
wekt bij
bij de
de moeder-vanmoeder-vanheid, die het
van het kind
hatte.
had men
men het
hetmeisje
meisje uitbundig
uitbundighooren
hoórenkraaien,
kraaien, daar
daarze
ze
harte. Nooit had
Energer:
erger:zeze
het vermogen
vermogen niet
nietbezat
bezatfantazierijk
üntazierijkmet
methaar
haartetespelen.
spelen.En
verstond niet, dat
dat het
hetkind
kindspel
spelbehoefde,
behoefde,bemoeilijkte
bemoeilijkte haar
haaromgang
omgang
met vriendinnetjes van denzeifden
denzdfden leeftijd, dempte heur
heur jeugddrarjeugddrannaarg~estig zich herhaher hagen. Ook met dit meisje
meisje voerde de vrouw een naargeestig
lenden:
dagelijksehen strijd. Zij verlangde, dat het
het kind haar als een
lenden, dagelijkschen
het huishouden
huishouden behulpzaam
behulpzaam zou zijn,
zijn, wist
wist nooit
nooit tete
dlcnstbare
dienstbare in
in het
zorgen de maaltijden
maaltijden op eea
gereed te hebben,
hebben, zoodat
zoodat het
het
een vast
vast uur gereed
rustig en tijdig
tijdig naar
naar school
school kon
kon gaan
gaanen
endrong
drongsteeds
steedsweer
weerwerk
werkop,
op,
dat haar
haal' tegenstond.
tegenstond. In
Indezen
dezenstrijd
strijdbehaalde
behaaldede
devrouw
vrouwschijnoverschijnoverwinningen,
mowinningen, daar ze het kind tot driftuitvallen prikkelde, die een mointete
tief boden haar het vertrek
vertrek uit
uit te
te zetten
zettenen
eu de
de hulp
hulpvan
vanden
denman
manin
roepen
tegenover haar onwilligheid.
onwilligheid. Deze stelde
stelde zich
zich echter
echter nooit
nooit
roepen tegenover
het gefurie
gefurie der
derbeide
beidevrouwen
vrouwenleek
leekhem
hemzelfs
zelfsuiterlijk
uiterlijkniet
niet te
partij en het
beroeren. Soms echter, als
als de
de vrouw
vrouw bij
bij herhaling
herhaling op
op ingrijpen
ingrijpen aanaandatde
de
drong verklaarde hij
Hij zeide
zeide dan
dan berustend,
berustend,dat
hij zijn standpunt. Hij
détails
twee
niet konden
konden, verstaan
verstaan en de
de vtouw
misschien in détails
VrOUW misschien
twee elkaar niet
gelijk
had, doch
doch als
als geheel
geheel bezien
bezienin
inhet
hetongelijk
ongelijk
gelijk tegenover
tegenover het kind had,
het geval,
geval, door
door het
het
bleef. En een enkele maal bemoeide hij zich met het
meisje
nemen, in
in de
de ruimte,
ruimte, wetend
wetend dat
datze
zedan
dan
meisje mede
mede naar
naar buiten te nemen,
en tete
terstond verrustigde
verrustigde en hij slechts
slechts met haar
haar hoefde
hoefde te
te loopen
loopen en
luisteren
heul' opmerkingen
opmerkingen om
om haar
haarhet
hetlieve,
lieve,aanhankelijke
aanhankelijke
luisteren naar heur
EnEn
tusschen
vader
endochdochkind te
te zien
zienworden,
worden,dat
datzij
zijeigenlijk
eigenlijkwas.
was.
tusschen
vader
ter groeide dan
dan vanzelf
vanzelf de
de eenheid
eenheid door
doorhet
hetliefdevol
liefdevolbegrijpen.
begrijpen.
,
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v.
V.
Bijna
Bijna ieder,
ieder, die hen geregeld bezocht, ging zich verwonderd afvratoch deze
deze beide
beide menschen
nienschen had bijeengebracht.
bijeengebracht. En
gen, wat toch
En haast
haast altijd
altijd
met den,
den man. Men
Men voelde
voelde hem
hem
kwam
kwam die
die vraag
vraag voort uit medelijden met
als
verongelijkte,den
dendagelijks-gekwelde,
dagelijks-gekwelde, aan
aan wien
wien een
een donker
donker
als den verongelate,
noodlot zich voltrok. Bij dieper doordringen
doordringen in
inde
dewijze
wijze van
vansamensamenleven der twee,
dat de vrouw schuld had aan de
leven
twee, ging men gelooven
gelooven dat
de
maatschappelijke mislukking
mislukking van
van den
den man. Men
Men wenschte
wenschte hem
hem een
een
maatschappelijke
in hoog
hoog en
en teeder
teederbegrijpen
begrijpennaast
naasthem
hemzou
zoustaan.
staan.
andere vrouw
vrouw toe,
toe, die
die in
Men meende te bemerken, dat deze
deze hem gedurig
gedurig neerhaalde.
neerhaalde. immers
Immers
ze
haast bewust-overdrijvende,
bewust-overdrijvende, hooghartige
hooghartige woorden
woorden
ze kon soms met haast
stoffen op de werkkracht
stoffen
werkkracht en
en het
hettalent
talentvan
vanhaar
haarlevensgezel,
levensgezel,zonder
zonder
nochtans zijn arbeid liefdevol te duiden.
duiden. Schamper
Schamperkon
konze
zeafbrekende
afbrekende
hém nimmer
nimmer
kritieken of uitingen van wanbegrip
wanbegrip belachen,
be1achen, terwijl ze Urn
t-n het
het hoogstens
hoogstens scheen,
scheen, dat
dat
dadelijke en spontane waardeering bood, en
ze he'n
hem door
door het
hetmoedwillig
moedwilIig onthouden
onthouden van
van!of
lefwilde
wilde aandrijven
<l.andrijventot
tot
geestesspanning. Aldus
Aldus duidde
duiddehij
hijook
ookIN
wel
verhoueen opperste geestesspanning.
el de
de verhocding tusschen
trouwde. Hij
tusschen hen
hentegenover
tegenovereen
eenenkele
enkelever
vertrouwde.
Hij noemde
noemdehaar
haar
beddingde
dena
nacht,
die zijn
zijn geesteslicht
geesteslieht steeds
steeds
dan in zijn eigenaardige bedding
cht, die
het té
té stralender
stralendermocht
mochtherriiherrijweer doovend moest omvatten, opdat het
Of wel
wel sprak
sprak hij
hij van
van het
hetuitgescheurd
uitgescheurd worden
"vorden ininoffering
offeringom
om
zen. Of
harentwil, waarvan
waarvan de
de eindbedoeling
eindbedoelinglag
lagin
inde
deloutering
louteringvan
vanzijn
zijneigen
eigen
harentwil,
heette haar
haar de
de neergang,
neergang, waarin
waarin zijn
zijneenzame
eenzame vreugde
vreugde
wezen. En hij heette
ditten
tenvolle.
volle.
géén van
van de vrienden
vrienden verstond
verstond dit
moest verzinken. Doch géén
het aanvaardde,
aanvaardde, doch
doch bewaarde
bewaarde den
dentwijfel
twijfel
Een enkele deed alsof hij het
zijn hart.
hart.Deze
Dezehield
hieldalles
allesvoor
vooreen
eengewilde
gewildezelfbegoocheling,
zelfbegoocheling,de
de
in zijn
tragische neiging
neiging om
om de
de geestelijk-arme
geestelijk-armevrouw
vrouwtetetooien
tooienmet
methet
hetbeste
beste
tragische
van het
in 's meesters ongebreideld
ongebreideld
het eigen
eigen schoon.
schoon. Terwijl
Terwijl een
een ander in
verlangen naar aanbidding
aanbidding de
de verklaring
verklaring zocht....
zocht ....

VI.
Ook de jonge
jonge vrouw
vrouw met
met het
het sterke
sterke levensbesef'
1evensbesef en
en den
den grooten
grooten
hartstochtsmoed, die
was opgenomen
opgenomen in
in het
hetvreemde
vreemde
hartstochtsm.oed,
die een tijdlang was
af verbijsterd
verbijsterddoor
doorde
dewreede
vvreedetegensteltegenstelden aanvang
aanvang af
gezin werd van den
der in
in echt
echtvereenigden.
vereenigden.Ze
Zewas
Viaseen
eenbeeldhouweres,
beeldhouweres,getroffen
getroffenenen
ling der
zij van
van den
denman
man
rhytmiek van
van enkele
enkele werken,
werken, die
die zij
geboeid door de rhytmiek
Zij bleef
bleefechter
echtervreemd
vreemdstaan
staantegenover
tegenoverzijn
zijnverwerpen
verwerpen
gezien had. Zij

16
i6

D
D2V2OUV7
V'ROUW MET
MET DE
DE GRIJZE
GRIJZE OGGEN
OGGEN

klássieken vorm. Maar
Maar viiceg
vroeg hem
hem niettemin
niettemin haar
haareen
een leer
leervan den klassieken
In enkele
enkele gesprekken
gesprekken peilde hij den aard hunner
hunner
meester te
te willen zijn. In
meester
verwantschap en bood
hood,haar
haartoen
toen- ingaande
ingaandeopopdedekern
kernvan
vanhaar
haarververlangen
in in
zijn
huis
aan,
voor
zoolang
langen -verblijf
verblijf
zijn
huis
aan,
voor
zoolangzezedit
ditwenschen
wensdIen
mocht. Hij gaf
k.::nnen g66î
géénbewust
bewustleider
leidervoor
voorhaar
haartetewillen
willen
gaf haar
haar te
te kennen
haar eenvoudig
eenvoudig te zullen
zullen steunen,
steunen, door
door het
hetlaten
latenvetverworden, doch haar
z;ij in
in het
hetvertrek,
vertrek,
ontwierp en
en modelleerde
modelleerde zij
wijlen in zijn sfeer. Dies ontwierp
geschrift, berekening
berekeningof
ofklei-ontwerp,
klei-ontwerp,sprak
spl'ak
waar ook hij arbeidde aan geschrift,
ide
en wandelde
wandelde met haar,
haar, naar
naar het
hethem
hemingegeven
ingegevenwerd
werden
envoltoovoltooide
z;ij had
had opgezet.
opgezet. En
En na
nazeer
zeer
hetgeen zij
eigenhandig of door aanduiding, hetgeen
zij hem
hemals
alsde
deideale
idealeleermeester,
leermeester,die
die
reeds waardeerde
waardeerde zij
korten tijd reeds
nooit
of teteleiden
leidennaar
naardoor
d.oorhem
hemafgebaafgebanooit poogt
poogt te
te beinvloeden
beinvloeden of
schuchtermaar louter
louter tot rijpheid brengt,
kende werkrnethod.en,
werkmethoden, maar
brengt, wat
wat schuchterde discipelen
discipelen zich ontplooit. Geruimen
Geruimen tijd belette
belette de
de eerbied
eerbied
lijk in de
zijn
voor zijn geestesmacht
geestesmacht haar op
op eenigerlei
eenigerlei wijze-in
wijze-in te
te grijpen
grijpenininzijn
huwelijksbestaan.
Wei werd
werd ze
ze de
de beschermster
van het naar
huwelijks bestaan. Wel
beschermster van
naar den
den
geest verweesde meisje.
meisje. Nadat
Nadatzezeeenmaal
eenmaalininonmiddellijk
onmiddellijkopgerezen
opgerezen
medelijden het
medelijden
het geplaagde
geplaagde kind
kind had
hadmedegekregen
medegekregenvoor
veoreen
eenwandeling
wandeling
zij haar waren
waren aard. Zij
Zij wist
wist ééns
ééns voor
voor goed,
goeà, dat
dat het
hetkind
kind
ontdekte zij
vóór alles teederheid en
en overneigende
overneigen de zorg
zorg behoefde,
behoefde, géén
géén scheipe
schelpe
zich droeg
droeg en
en met
methet
hetmeeste
meestegemak
gemakviel
viel te leide!l.
begeerigheden in rich
De bedreigingen en standjes en
en het
het gefurie
gefurie der
dermoeder
moederbleken
blekenhaar
haar
volkomen
de vrouw
vrouw tegenover
tegenover het
hetkind
kindgladgladvolkomen overbodig en ze stelde de
weg
ongelijk. Ze zeide
zeide hiervan
hiervan echter
echter niets
niets tegen
tegenhet
hetmeisje.
meisje.
weg in het ongelijk.
Dit was
was ook
ook onnoodig.
onnoodig. De
Dejonge
jongebeeldhouweres
beeldhouweresbeyond
bevondhaar
haarininé.6.n
één
m~t
opzicht ongedacht gerijpt. Zij
Zij kon met haar spreken
spreken argeloos
argeloosals
als rmt
een volwassene
zij het
het rustigst
rustigsten
enhet
hetmeest
meestvatbaar
vatbaar
volwassene en juist dan werd zij
voor rede. Het
Het kind
kind bleek
bleekprettig
prettiggezelschap.
gezelschap.Ze
Zebezat
bezatdedezwijgzaernzwijgza::mEn haar
haarvragen
vragenwaren
waren
heid van hen, die
die een rijk geestesleven hebben. En
geen
kindervragen meer, doch
doch hielden
hielden steeds
steeds
geen redeloos-indringende
redeloos-indringende kindervragen
een eigenaardige opmerking omsloten
omsloten en
en soms
soms zelfs
zelfs de
de kiem
kiem van
vanhet
het
antwoord.
De
jonge vrouw
vrouw wachtte
wachtte zich echter
echter wel
wel om
om openlijk
openlijk partij
partij tete
De jonge
kiezen.
eerbiekiezen. Zelfs
Zelfs zonder
zonder de
de houding
houding van
van den vader te begrijpen eerbie
digde
digde zij
zij dien.
dien. Zij
Zij trachtte
trachtte slechts
slechts afleidend
afleidend of
ofverzoegend
verzoenendtetewerket'~.
verke.
Wanneer
woordenV'visse1ing of
poogde ze
ze de
de aanaanWanneer er woordenwisseling
of twist
twist dreigde
dreigde poogde
wat meer
meerdan
daneens
eensgcleektc.
gdt:ktc.En
Entussci
tU~SCk~l
dacht daarvan af te brengen, wat
het kind en de nieuvx
nieuv.'c tante
tante ontstond
ontstond een
een nimmer-uitgesproixn
nimrner-v.itgesprol,tnvcrverzeh
di~staag
~;taag zi.~h
standhouding
die evenwel
evenwel niet
niet voldoende
voldoende bleek
blet.k om
om d
standhouding die
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herhalende aanvallen van de moeder
moeder geheel te keeren. Hetgeen eindeherhalende
warmgevoelige jonge kunstenares
kunstenares tot daad bracht.
lijk de warmgevoelige
bracht.

VII.
Het gebeurde
gebeurde na een heftig
heftig getwist
getwist tusschen
tusschen moeder
moeder en
endochter
dochter
meisje was
was weer
weer het
het vertrek
vertrek uitgestuurd
uitgestuurd en
enhaar
haar snersneraan
aan tafel.
tafel. Het meisje
pende zenuwhuil
zenuwhuil schèurde
schéurde pijnlijk
pijnlijk de
de stilte
stilte van
van het huis. De
pende
Dejonge
jonge
noode
vrouw
haar misnoegen
verbergen en slechts noode
vrouw had
had haar
misnoegen niet kunnen verbergen
De maaltijd
maaltijd eindigde
eindigde ininstrakke
strakke
een afkeurend
afkeurend woord
woord ingehouden. De
gedwongenheid. Ook
Ook de man
Bij het
het verwijderen
verwijderen
gedwongenheid.
man scheen
scheen getroffen.
getroffen. Bij
van
hij even zijn gewone impassibiliteit
impassibiliteit verloren,
verloren, onder
onder
van het kind had hij
zijn oogen vlamde kort een drift-rood en
en tusschen
tusschenzijn
zijnbrauwen
brauwenzwol
zwol
een zware
zware rimpel. Toch
Toch had
had ook hij
hij gezwegen.
gezwegen.
De man
man en
en de
de jonge
jonge vrouw
vrouw waren
waren uitgegaan
uitgegaan in
in den
den reeds
reeds doorschedoorschemerden
avond. Aanvankelijk
Aanvankelijk bleef
zwijgen tusschen
tusschen hen
hen hangen.
hangen.
merden avond.
bleef zwijgen
verlaten en een weg betraden
betraden die
die ver
ver
Eerst
Eerst toen
toen zij
zij de stad hadden verlaten
heenboog door avonddauwige
avonddauwige landen,
landen. brak
brak de
de ban.
ban.
„Uw
t!
Uw vrouw
vrouw had
had ongelijk."
ongelijk:'
"Dat heeft
heeft ze
ze altijd
altijd als
als ze
ze iets
iets doet
doet in
inde
dewerkelijkheid."
werkelijkheid:'
„Dat
verbazinghoorde
hoordede
debeeldhouweres
beeldhouwereshaar
haar eigen,
eigen, scherp-gescanscherp-gescanMet verbazing
Hetwerd
werd
woordenna
na en
en het
het klare, pijna
antwoord.Het
deerde woorden
bijna koel-gegeven
koel-gegeven antwoord.
haar ni~t
nie' t tot
merkte ze zelfs het
het onvolonvoltotonmiddellijk
onmiddellijk besefsbezit,
besefsbezit, allengs merkte
ledig te doorvoelen
doorvoelen en
entoch
tochwas
washet
hethaar
haarofofhij
hijeen
eenafdoende
afdoendeverklaring
verklaring
ledig
had gegeven van wat haar in de vreemde verhouding
verhouding tusschen
tusschenhem
hemen
en
was gaan
gaan benauwen.
benauwen. Tot
Tot ze
zeals
alsging
gingbeseffen,
beseffen,dat
dathij
hijhaar
haar
vrouw was
die vrouw
opmerkingverwachtte
verwachtteen
en zijn
zij n antwoord
Een verwarring
opmerking
antwoord had voorbereid.
voorbereid. Eenverwarring
bestak haar en ze sprak door om die
die te
teverdrijven.
verdrijven.Haast
Haastdriftig
driftigkwakwahaar woorden. Opgehoopte
Opgehoopte ergernis
ergernis brak
brak uit
uit en
en zonder
zonder hem
hemtete
men haar
vrouwen
het
de wanverhouding
wanverhouding bloot
bloot tusschen
tusschen zijn
zijn vrouw
sparen legde ze de
en het
bijna hem
hemverwijtend,
verwijtend,dat
dathij
hijzijn
zijnonbetwijfelbaar
onbetwijfelbaarleed
leedverborg
verborgof
of
kind, bijna
verduwde. De
De rust
rust van zijn niet ontwijkend
ontwijkend wederwoord
wederwoord bevreemdde
bevreemdde
reëe1e bizonderheden
bizonderhedenomtrent
omtrentzijn
zijnhuwelijk
huwelijken
engaf
gaf
Hij vertelde
vertelde reëele
haar. Hij
daarnaast de
de mystieke
mystieke interpretatie. Hij
Hij sprak over
over de
de teleurstelling
teleurstelling
van zijn
zijn vrouw,
vrouw, die
die een
eenzoon
zoonhad
hadverwacht,
verwacht,aldus
aldus een zekeren
zekeren afkeer
afkeer
van
van het
het meisje
meisjeverklarend,
verklarend,maar
maartegelijk
tegelijkponeerde
poneerdehij
hij het
het fatale
fatale wezenwezenhaar beiden,
beiden,dat
datiedere
iederegemeenschap
gemeenschapinindedewerkewerkeverschil tusschen haar
veel.Alleen
Alleen zwijzwijeen kwelling
kwelling maakte.
maakte. "Elk
lijkheid tot een
„Elk woord is te yea.
gend kunnen
zij elkaar
elkaar verstaan,"
verstaan," eindde hij.
hij.
kunnen zij

LXXX
LXXXII

22

18

DE VROUW MET
MET DE
DE GRIJZE
GRIJZE GOGEN
OOGEN

geen woorden.
woorden. Ze
Ze gingen
gingenvoort
voortdoor
doorde
deververEen tijdlang vielen er geen
zuiverde
zuiverde stilte
stiltedes
desavonds,
avonds,terwijl
terwijleen
eenafzonderlijke
afzonderlijkestiltesfeer
stiltesfeerhen
henbleef
bleef
omgeven. Het
Het leek
leek der
der jonge
jonge vrouw
vrouw of
ofzij
zijde
demacht
machttot
totterugkeeren
terugkeeren
de weg
weg hen
hentrok
troknaar
naar een
eenvreemd
vreemden
entoch
tochdidiepverloren hadden en de
tipgeweten doel.
doel. Een
Eenandersoortig
andersoortiggesprek
gesprekging
gingaan,
aan,zonder
zonderzwaar
zwaarop
op
elkaar vallende
vragen en antwoorden
antwoorden en
en met
met volle
volle stiltepoozen.
stiltepoozen. Zij
Zij
elkaar
vallende vragen
voelde,
inhaar
haar was
was weggezonken
weggezonken en
enbelangbelangvoelde, dat
dat de
de aanvalswil
aanvalswil geheel
geheel in
rijke
in de
de fluweelen
fluweelendonkerte.
donkerte.
rijke deelen haars
haars wezens vloeiden mild uit
uit in
Telkens dook
dook een
een verlangen
verlangen naar
naar belijdenis op,
op, doch
doch zij
zij wist
wistniet
nietwat
wat
uitgezegd worden.
worden. Vaag
Vaag besefte
besefte zij
zij echter,
echter, dat
dat in
in een
eenandere
andere
er moest uitgezegd
zullen hebben
hebben geweten.
geweten.Zij
Zij kon
kon de
de tusschen
tusschenhen
henoverzweoverz;wesfeer wel te zullen
vende woorden
woorden niet
niet als
als gewone
gewonewerkelijkheden
werkelijkheden duiden:
dUiden: één
ééntrilling
trilling
bleef tusschen hen, de ééne,
ééne, steeds
steeds dezelfde.
dezelfde. Ze
Ze wist
wist zich
zichzéér
zéérna
na tot
tot
ontstorven aan
aan het
hetandere
andere bestaan,
bestaan,waarin
waarinzij
zijelkander
elkandervreemd
vreemd
hem, ontstorven
waren. En langzamerhand werd het haar,
haar, of
of hij
hij al
al haar
haar gedachten
gedachten en
en
ze eindelijk
eindelijk leeg
leeg van
van leven,
leven, bijna-bebijna-bezamelde, tot
tot ze
gevoelens ving en zamelde,
seffeloos
vluchten naar
naar zijn
zijn wezenswerkelijkheid.
wezenswerkelijkheid. Doch
Doch alsof
alsof
seffeloos zou vluchten
hij
en het
hetvoorkomen
voorkomen wilde,
wilde, hield
hieldhij
hijstil,
stil,sprak
sprakvan
vande
de
hij ook dit wist en
groote macht des
des avonds,
avonds, waarin
waarin zij
zij zich
zich begeven
begevenhadden
haddenen
endeed
deedhaar
haar
met zich keeren.
keeren.
Op den terugweg, de
de oogen
oogen door
door lichte
lichtestralen
stralenverbonden
verbondenmet
metdde
e
zij
haar
zelfbesef.
Ze
wist
een
extase
doorleefd
seinen
der
stad,
herwon
seinen
haar zelfbesef.
extase doorleefd
te hebben, die thans vervluchtigde. Toch
Toch droesemde
droesemde géén
géén teleursteltele'urstelzichzelf niets
niets verlangd
verlangd had en slechts
slechts
ling neer. Ze besefte dat ze voor zichzelf
was
echter te
te willen
willen
was gedreven
gedreven door
door deernis
deernis met
met hem. Hij scheen die echter
ontvlieden en dit
diteindelijk
eindelijkscherpte
scherptedaadswil
daadswilininhaar
haaraan.
aan. Hij moest
móest
zij zijn
zijngansche
ganscheleed
leedtot
tot
weten, als uitkomst van hun
hun dwaaltocht,
dwaaltocht, dat
datzij
in- de
waarmede hij
hij het
hetdroeg,
droeg,doorvoelde.
doorvoelde.Zij
Zij
de tragische sterkte toe, waarmede
had eerst woorden, toen ze
ze nabij het
het huis
huis waren.
waren.
"U
ander zou
zou er
er onder
onderbezwijken."
bezwijken!'
„U draagt veel. Ieder ander
Zij
een ademschok,
ademschok, als was
was hem
hem een
eenstoot
stoottoegebracht.
toegebracht.
Zij hoorde een
beter!'Een
Eensmarthuiver
smarthuiverdoortrok
doortrokzijn
zijnstem.
stem.
"Straks
„Straks begreep je het beter."
Daarna ademde hij breed uit.
uit. En
Enhij
hijvroeg
vroeghaar,
haar,als
alséén
ééndie
diespreekt
spreekt
over
iti taal
taal slechts
slechts voor
voor zichzelf
zichzelf verstaanbaar
verstaan.baar en
en waarwaarover een geheim, in
„Heb je
begrepen zal
zal worden: "Heb
je de
de grijze
grijze
van hij
hij toch verwacht, dat ze begrepen
oogen
van
mijn
vrouw
wdeens
gezien?"
oogen
weleens
Toen ging hij haar voor in de waakstilte van het huis, alsof ze terugkwamen van
van een
een beteekenisloozen gang.
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VIII.
De jonge
De
jonge vrouw
vrouw kon
kon eerst
eerst den
den volgenden
volgendenmorgen
morgensamenvatten.
samenvatten.Was
Was
het mogelijk,
mogelijk, dat de
de stekende,
stekende, hardblauwe
hardblauwe oogen
oogen der
der vrouw
vrouw zich
zich
Enbedoelde
bedoeldehij
hijdat?
dat?
konden
overgegeven grijs?
grijs? En
konden verzachten
verzachten tot een overgegeven
Had
hij willen zeggen, dat
dat die
die vrouw
vrouw voor
voor hem
hem iets
iets heel
heelbizonders
bizonders
Had hij
had, wat misschien
misschien géén
géén ander
ander kon
kon zien
zienen
enwaardoor
waardooralalhet
hetandere
andere
werd
vergoed.
werd vergoed.
hijvan
vande
dev~houding
verhoudingtusschen
tusschen de
de vrouwen
vrouw en het kind
kind
Was hetgeen hij
en hem?
hem?
gezegd had wellicht
wellicht ook
ook van
van toepassing
toepassing op
op die
die tusschen
tusschenhaar
haar en
"„Ieder
Ieder woord is
zwijgend kunnen
kunnen zij
zijelkaar
elkaar verstaan."
verstaan. tt
is teveel.
teveel. Slechts zwijgend
Lag daarin
daarin de verklaring van
bij dreigende
dreigende
van zijn volgehouden zwijgen bij
oneenigheden? Het bevestigend
bevestigend antwoord
antwoord op
opdeze
dezezelfvragen
zelfvragenbracht
bracht
haar echter
echter géén rust
haar
rust.. Zóó
Zóó liet
liet zich
zichtoch
tochgeen
geenwezensverschil
wezensverschil overoverwas zelfbegoocheling,
zelfbegoocheling, opzettelijke,
opzettelijke, dus
duspose,
pose,
bruggen. Zulk zwijgen was
een geest
geest als
als de
de zijne
zijne onwaardig.
onwaardig. Het
Hetkon
konniet
nietbestaan,
bestaan,dat
dathij
hijaldoor
aldoor
en niets
niets terugontving.
terugontving. Of
Ofbezat
bezathij
hij
bleef geven of
of werd
werd leeggeroofd
leeggeroofd en
instaat
staat
dan
ook voor
voor haar
haar ondoorgrondelijke
ondoorgrondelijke sterkte,
ster kte, die
die hem
hem in
dan een ook
stelde
zuigende leegte
leegte dier
dier vrouw
vrouw eindeloos
eindeloos te
te dulden?
dulden? Zij
Zij ververstelde de zuigende
en voelde
voelde opstandigheid
opstandigheid rijpen.
rijpen. Hij
Hij
warde
meer en
warde zich hoe langer hoe meer
moest lijden, doch weigerde
weigerde het
het te
te erkennen.
erkennen. Hij
Hij moést
moésthet
hetverlangen
verlangen
hebben naar een vrouw, die hem trachtte
trachtte te
te verstaan
verstaan en zoo
zoo ze
ze al
al niet
niet
tot zijn hoogte
hoogte kon
kon reiken,
reiken, toch
tochliefdevol
liefdevolwaardeerde.
waardeerde. Was
Was hij
hij niet
niet
een leven van toewijding
toewijding waard
waard en al bleef
bleef hij toch immer
Immer meer schenschenken
teruggegeven worden,
worden, de erkentenis
erkentenis daarvan,
daarvan, in
in
ken dan
dan hem kon
kon teruggegeven
heerlijken
hem voldoening
voldoening brengen....
brengen ••••
heerlijken deemoed
deemoed gegeven,
gegeven, moest hem
Altijd nog geloofde
geloofde de
de jonge
jonge vrouw
vrouwlouter
louterdoor
doordeernis
deernisgedreven
gedreventete
worden. Toen
Toen echter
echter de
de houding
houdingder
dervrouw
vrouwtegenover
tegenoverhaar
haar begon
begontete
veranderen, raakte
raakte zij
Zij voelde,
voelde,dat
datde
deandere
andere
zij tot dieper zelfinzicht.
zelfinzicht. Zij
een stillen strijd
strijd met
met haar
haar had
had aangevangen.
aangevangen. Van
Van eenige
eenige sympathie
sympathie
was nooit sprake geweest, nauwlijks
nauwlijks van een dulden.
dulden. Uiterlijk
Uiterlijk wijzigDeplichtmatige
plichtmatigeplooibaarheid
plooibaarheid tegenover
tegenoverde
de
de zich dan
dan ook
ook weinig.
weinig. De
betalende
huishouden verlichtte,
verlichtte, biééf.
blééf.
betalende logé,
logé, die de zorgen voor het huishouden
Maar,
vooral onder
onder de
de gesprekken
gesprekken aan
aan tafel,
tafel, kon
konin
inde
deoogen
oogender
der
Maar, vooral
vrouw een
een valsche,
valsche,schampere
schampereglans
glansoplichten
oplichtenzoodra
zoodrazij
zij enthousiast
enthousiast
Devrouw
yrouwplaatste
plaatstedan
dansomwijlen
somwijlen
zich onderhield met den
den meester.
meester. De
een enkele,
enkele, slechts
slechts zijdelings
zijdelings tot
tot haar
haar gerichte
gerichte opmerking,
opmerking, die
die een
een
verkilling
ostentatief buiten
buiten het
het gesprokene,
gesprokene, als
als
verkilling bracht
bracht of
of hield zich ostentatief
om scherp
scherp te doen
doen uitkomen,
uitkomen, hoe
hoe men
men haar
haar negeerde.
negeerde. Ze wist
wist een
een
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sfeer van
van beklemming
beklemming te
te scheppen,
scheppen,waarin
waarin het
hetmoeilijk
moeilijkviel,
viel,argeloos
argeloos
sfeer
met
met den
den man
man teteblijven
blijvendoorspreken.
doorspreken. Deze
Deze vrouw
vrouw scheen
scheen alles
allestete
willen weren,
weren, wat
wat haar
haar kon
kon verhinderen
verhinderen onbeperkten
onbeperkten invloed
invloed op
opden
den
willen
jonge beeldhouweres
beeldhouweres besefte,
besefte, dat
dat dit
dit ongelukongelukoefenen. De jonge
man uit te oefenen.
kige wezen
wezen langzaam
langzaam maar
maar zeker alle genegenheidsverhoudingen
genegenheidsverhoudingen met
met
man zou
zou ondermijnen
ondermijnenen
enallengs
allengsdrong
dronghet
hetzich
zichininhaar
haarbesef,
besef,dat
dat
haar man
vrouw, zelve
zelve onmachtig
onmachtig hem
hem het
het geluk
geluktetebrengen,
brengen,een
eenfelle
fellewanwandie vrouw,
En ze
ze ging
ginghaar
haar zien
zienals
alseen,
een,aan
aanwie
wiealle
alle
voedde tegen
tegen haar.
haar. En
gunst voedde
vrouwelijks
vreemd is, die zich niet geven
vrouwelijks vreemd
geven kan
kan en niet
niet geven
geven wil;
wil; een
een
vol tegenstrijdigheden,
tegenstrijdigheden, zich
zichbindend
bindendaan
aanarbeid,
arbeid,waarover
waarover ze
ze
wezen vol
meester kan
kan worden en aan
aan een man,
man, die
die ze
zeenkel
enkelvermocht
vermochttete
nooit meester
behouden
behouden door zijn
zijn eenzijdigen
eenzijdigen wil;
wil; een
een schepsel,
schepsel,waarin
waarin nooit
nooitde
de
blindbloeiende
blindbloeiende drang
drang zou leven
leven zich
zich te
te vergeten
vergetenin
inde
deéénti
ééne redelooze,
redelooze,
En in
in haar
haar afkeer van die vrouw
vrouw beleed
beleed eindelijk
eindelijkde
de
heerlijke offering. En
haar liefde tot den man....
man ....
jonge kunstenares zich haar

IX.
Aanvankelijk droeg zij
zij die als kostbaar
kostbaar geheim.
geheim. Ze poogde
poogde den
den glans
glans
haar oogen te
te dempen,
dempen,de
debeving
bevingvan
vanhaar
haarhanden
handenbij
bijzijn
zijnonveronvervan haar
bedwingen en
en de
de vreugde,
vreugde,die
diehaar
haar stem
stem doortrok
doortrok te
te
wacht naderen te bedwingen
verbergen.
Onmiddellijk echter speurde hij
hij de
de verandering
verandering in
in haar,
haar,
verbergen. Onmiddellijk
En toen
toen ze
ze eenmaal
eenmaal
die aanvoelend als een lentetrillen
lentetrillen van haar
haar wezen. En
ontwakend, hem
hem onverholen
onverholenhad
hadaangezien,
aangezien,verstond
verstondhij
hij
uit droomen ontwakend,
alles. Hij verried het
het haar
haar niet,
niet, doch
dochzéér
zéérkort
kortdaarna,
daarna, op
op een
eenavondavondwandeling,
begon hij
hij na
na ongezochte
ongezochte inleiding,
inleiding,klaar-beeldend
klaar-beeldend tete
wandeling, begon
spreken
van
spreken over
over het
het verband
verband tusschen
tusschen hem
hem en zijn vrouw. Hij zei, van
ze de
de
het oogenblik der eerste ontmoeting af geweten te
te hebben,
hebben, dat
dat ze
zijne moest worden. In
In dat
dat uitverkoren
uitverkoren tijdsdeel
tijdsdeel had
had hij
hîj het
het buitenbuitentijdelijkverband
Hun diepste
diepste
tijdelijk verbandtusschenhen
tusschen henbeiden
beiden herkend
herkend en erkend. Hun
innerlijk
hadtoen
toenzuiver
zuivertegenover
tegenover.
innerlijk- -- zielskristal
zielskristal noemde
noemdehij
hijdit
dit- had
elkaar
hij vermocht
vermocht haar
haar teteaanschouwen
aanschouwenals
alszijn
zijndonkere
donkere
elkaar gestaan en hij
hem zag als haar
haar heer. Hun occult
occult
Madonna,
Madonna, tegelijk
tegelijk wetend
wetend dat
dat zij
zij hem
Dit beteekende
beteekende echter
echter niet,
niet,dat
dat
huwelijk
huwelijk was
was in
in de
de realiteit bevestigd. Dit
zij
elkaar in
eerste vormenwerkelijkheid,
vormenwerkelijkheid, durend
durend konden
konden aanzien
aanzien
zij elkaar
in de eerste
"vanaangezicht
aangezicht tot
totaangezicht".
aangezicht". Integendeel,
Integendeel,
met
éénen blik
blik „van
met dien éénen
hun
uiterlijke
wezenstegenstelling
noopte
hen
tot
een
onverbiddelijhun uiterlijke wezenstegenstelling
tot een onverbiddelijken
kamp op leven
leven en
en dood,
dood, waarin
waarin echter
echter geen
geen van
van
ken se:léestrijd,
se,estrijd, een kamp
beiden
onder gaan,
gaan, maar
maar die
die hen
hen na
nadoorgaande
doorgaande loutering
loutering
beiden zou ten onder
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moest brengen tot een reëele erkentenis
doorschouwde,
erkentenis van het
het occult doorschouwde,
een volmaakte
waarachtig•••• „Die
"Die
volmaakte vrede-des-harten,
vrede-des-harten, een
een samen-leven waarachtig....
strijd is nu volstreden,
volstreden, eindigde
blijven nu durend
durend in dien
dien
eindigde hij. Wij blijven
vrede. Wat anders schijnt is uiterlijkheid. Mijn vrouw weet het thans
thans
ook. Ze kan
is ververkan het alleen niet in woorden vatten, alles wat zij zegt is
keerd, maar
maar dat
dat verandert
verandert niets
niets...."
•••• " De
De jonge
jonge vrouw
vrouw had
hadwankelig
wankelig
keerd,
naast
voortgeloopefi, met
met neergewenden
neergewenden blik,
blik, wreed-heerlijk
wreed-heerlijk
naast hem voortgeloopen,
Al zijn
zijnspreken
sprekenwas
was antwoord
antwoord op
ophaar
haar onuitgezegde
onuitgezegde ververdoorwond.
doorwond. Al
langensvraag.
niet, dat
dathij
hij haar
haar terugwees.
terugwees.Wel
Wel
langensvraag. Het deerde haar nog niet,
dat een zoo machtige waan hem bevangen
bevangen hield.
hield.Aan
Aanzijn
zijnoprechtheid
oprechthçid
geen oogenblik.
oogenblik. Al
Al had
hadzijn
zijnverklaring
verklaring den
den schijn
schijn van
van een
een
twijfelde ze geen
geopzettelijke interpretatie,
interpretatie, met
met behulp
behulp van psychologie en mystiek geconstrueerd,
zoo gelóófde.
gelóófde.Zij
Zijkon
kon
construeerd, diep-innerlijk
diep-innerlijk wist
wist zij~
zij, dat hij het zoo
hem niets tegenvoeren,
tegenvoeren,wetend
wetenddat
dathij
hijhaarieder
haariedergevoelsargument
gevoelsargumentuit
uitde
de
in haar
haar uit tegen de vrouw
vrouw
hand zou slaan. Een machtelooze
machtelooze haat
haat zwol
zwol in
die hij Madonna had genoemd en
en die
die voor
voor haar
haar de fataal-liefdelooze,
fataal-liefdelooze,
ze scherp
scherp
de
volkomen-onmoederlijke bleef.
moment wilde ze
de volkomen-onmoederlijke
bleef. Eén
Eén moment
wasofofzijn
zijnantwoord
antwoordhaar
haar alal
vragen:
kind dan,
dan, doch
doch het
hetwas
vragen: en met het kind
tegenklonk: wat
wat ze zegt
tegenklonk:
zegt isis verkeerd
verkeerd en
en in
inzwijgen
zwijgen besloot
beslootzij
zij zich.
zich.
zij het
het uitputtende
uitputtende van
van den
denzelf·zelfToen ze bij
bij het
het huis
huis waren,
waren, besefte
besefte zij
strijd,
zij naast
naast hem
hemgestreden
gestreden had.
had. Het
Het was
was of
of hij
hij de
de stemstemstrijd, dien zij
in
haar
had
beluisterd.
En
zwaar
woog
de
eindelijk-doormen
men in haar had beluisterd. En zwaar woog de eindelijk-doorze dus
dus ononvoelde vernedering,
vernedering, dat
dat hij
hij niets
niets van
van haar
haar begeerde
begeerde en ze
voelde
machtig bleef hem iets
iets te
te geven.
geven.Haar
Haarliefdesdrang
liefdesdrang was
was nutteloos,
nutteloos,
machtig
lijden....
smart had haar aangeraakt,
aangeraakt, ze
ze zou lijden....

x
X
den doorwoelden
doorwoeldetlnacht,
nacht,bracht
brachtde
demorgen
morgenhaar
haareen
eenkorten,
korten,ververNa den
ontwaakte met een begin
begin van
van redelooze
redelooze ververdoovenden slaap
slaap en ze ontwaakte
Tegen haar
haar onaangetaste
onaangetaste overtuiging
overtuiging in,
in,zei
zeiintuïtie
intuïtiehaar,
haar,
wachting. Tegen
sterker. moest zijn dan zijn geloof. Hij achtte zich
zich volvoldat toch zijn wil sterker
een innerlijke
innerlijke vastheid
vastheid gebouwd,
gebouwd,wilde
wildedoorgaande
doorgaande
dragen, had zich een
weerde sterk
sterk elke
elke neiging
neiging tot
totafwijken.
afwijken. Maar
Maar hij
hij moést
moést
loutering en weerde
indie
dievrouw
vrouwde
dewreed
wreedhem
hem
Hij moést
moést weten.
weten.Zooals
Zoöalshij
hij eenmaal
eenmaalin
zien. Hij
moe~t hij
hij in
in
bekampende gezellin zijns levens had
had aanschouwd,
aanschouwd, zoo moest
bekampende
haar kunnen
de andere,
andere, die
die enkel
enkelstreeling,
streeling,enkel
enkelheerlijkheid
heerlijkheid
haar
kunnen zien de
hem bewaarde
bewaarde en
en in
in staat
staat zou
zou blijken
blijken zich
zich zóó
zóózelfverloochenend
zelfverloochenend
voor hem
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aan hem te geven,
geven, dat
dat de
de Bene,
eene, blijvende
blijvende verhouding
verhoudinger
erniet
nietdoor
doorwerd
werd
••••
aangetast
aangetast....
Toen ze
Toen
ze hem
hem weerzag
weerzag schrompelde
schrompelde haar
haar verwachting weg.
weg. Hij
Hij was
was
hoog-vriendelijk als
als altijd,
altijd, maar
maar zijn
zijn gelaat
gelaat droeg
droeg niet
niethet
het
sereen en hoog-vriendelijk
weifeling
flauwste spoor van
van smart
smartof
of verlangen.
verlangen. Er
Erkwam
kwamgeen
geenenkele
enkele weifeling
in zijn stem en zijn spreken had niets
niets druks, niets opzettelijk-mijdends.
opzettelijk-mijdends.
Snerpend-fel besefte
besefte ze
ze hem
hem in
in geen
geen enkel
enkelopzicht
opzichttetehebben
hebbengeraakt.
geraakt.
In de dagen die volgden
volgden doorleed
doorleed ze
ze al
al de
de bitterheden
bitterheden der
der jaloezie,
jalouzie,
zij
voelde zich
zich troostloos-gekrenkt
troostloos-gekrenktinineenzaamheid
eenzaamheidenenrijk-gelukkig
rijk-gelukkigals
alszij
kon toeven in zijn sfeer. Ze zocht
zocht den
den ban
ban te
te breken
breken en
en wilde
wilde heenheeninhaar
haar gerijpt
gerijpt scheen,
scheen, verkoos
verkoos zij
zij de
de
gaan, doch telkens als het
het besluit
besluit in
schamele
het
schamele voldoening
voldoening hem
hem te
te kunnen
kunnen zien
zien in
in haar
haar ellende
ellende boven
boven het
haar misschien een
een eindelijk
eindelijk vergeten
vergeten zou
zou brenbrenalgeheel verlies, dat haar
gen. En
En staag geloofde
geloofde zij,
zij, dat
dat hij
hij alles
alles van
vanhaar
haar wist,
wist, twijfels
twijfelsen
enververwachting en bevredigdheid
bevredigdheid aflas
aflas van
van haar
haar gezicht,
gezicht,terwijl
terwijlhij
hijgelaten
gelaten
droeg wat hem was opgelegd.
opgelegd. Schrijnend
Schrijnend ervoer
ervoer zij
zij thans
thans de
de vernedevernedeHetwas
wasofofelk
elk
ringen, die de vrouw
vrouw hem
hem en
en het
hetkind
kind deed
deedondergaan.
ondergaan.Het
schamper lachie
lachje of
of elke hatelijk
woord van wanbegrip, ieder schamper
hatelijk stekenstekende blik
blik onmiddellijk
onmiddellijk haar
haar trof
trofen
endeed
deedlijden,
lijden,terwijl
terwijl ze
zeonmachtig
onmachtig
bleek
ertegen te verweren.
verweren. Tegelijk
Tegelijk wist
wist zij,
zij, dat
dat ook
ook voor
voorde
de
bleek zich ertegen
vrouw haar
haar veranderd
zijn, hoehoeveranderd gelaatswezen
gelaatswezen een openbaring moest zijn,
Tot op
op een
een
zeer ze tevens hoopte, dat ze nooit iets begrijpen
begrijpen mocht.
n.ocht. Tot
Devrouw
vrouw
middag alle twijfel daaromtrent uit haar werd weggersten.
weggereten. De
De
was in één harer zeldzame buien van schertsachtigheid vervallen.
vervallen. De
beeldhouweres voelde in
in die
die oogenblikken
oogenblikken haar
haar afkeer
afkeer tot
totafschuw
afschuw
beeldhouweres
verbitteren,
zij dan scheen te toonen
toonen hoezeer
hoezeer ze
ze zich
zichbewust
bewust
verbitteren, omdat
omdat zij
was van haar
haar verfoeilijke natuur. Want onder
onder die
diealtijd
altijdgeforceerde
geforceerde
grappigheid
een verfijnde
verfijnde wil
wil
grappigheid der
der vrouw school voor haar besef zulk een
tot wonden,
wonden, dat
dat die
die haar
haar haast
haast tot wilde
wilde driftuiting
driftuitingprikkelde.
prikkelde. Ze
Ze wist
nutoen
toeneenmaal
eenmaal het
hetrechtrechtzich echter steeds te bedwingen
bedwingen en
en ook
ook nu
"Er zijn
zijn altijd
altijdvan
vandie
dievrouwen
vrouwengegestreeks op haar gerichte zinnetje „Er
weest, die hem naar
naar de
de oogen
oogen keken,"
keken,"giftig
giftigwas
was uitgevlijmd,
uitgevlijmd"drukte
dt;ukte
opperst verlangen
verlangenzich
zichalthans
2.1thansuiterlijk
uiterlijk
ze alle aandoening neer in een opperst
niet voor
voor de
de vrouw
vrouw te
te vernederen.
vernederen. Het
Hetgelukte
geluktehaar,
haar,ofschoon
ofschoon ze
ze
reeds wist met welk een onweerstaanbaar geweld de pijn haar zou
zou in
inToen ontwaarde
ontwaarde ze
ze door
door den
dennevel
nevel
zoodra ze alleen was. Toen
bezitnemen, zoodra
van haar
haar eigen verwarring heen een schokkende
schokkende verandering op
op het
het
was kilwit
kilwit geworden,
geworden, zijn
zijn mond
mond beefde
beefdeen
en
gelaat
man. Hij
Hij was
gelaat van den man.
staalstrak stonden zijn oogen. Hij scheen opperste toorn nabij en het
het
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kon haar
één krachtgekrachtgehaar een
een onsplitsbaar
onsplitsbaar tijdsdeel
tijdsdeel schijnen, dat hij met één
baar
Maar reeds week
week de
de verstarring
verstarring van hem,
hem,
baar de
de vrouw zou vellen. Maar
zijn blos herbloeide en
en zijn
zijn oogen
oogen kregen
kregen de
de gewone,
gewone,stralende
stralendezachtzachtheid weerom....
weerom ••••
Zij wachtte hem in
Zij
in de
de werkkamer,
werkkamer, waar
waar de vrouw
vrouw zelden
zeldenkwam,
kwam,de
de
handen
het lijf
lijf starstarhanden geklemd
geklemd om
om de
de hooge
hooge leuning
leuning van
van een stoel, het
recht, de oogen
recht,
oogen koorts-doorflakkerd.
koorts-doorflakkerd. Ze wierp
wierp hem
hem het
hetafscheidsafscheidswoord toe, noodra
hij den drempel had overschreden. "Ik
„Ik wil
woord
zoodra hij
wil weg."
weg. tt
Als een slag trof het hem.
hem. Opnieuw
Opnieuwdekte
dektehet
het "toornmasker
ge.toornmasker z;ijn
zijn gewone
gt.laatswezen weg
opnieuw ontgleed
ontgleed het
het hem.
hem.Hij
Hijkwam
kwam
wone gelaatswezen
weg en opnieuw
nader
z;ij liet haar
haar steun.
steun. Smeekend
Smeekend strekte
strekte zij
zij de
de handen
handenen
enhij
hij
nader en
en zij
hield ze in zijn vasten
vasten greep,
greep, zonder
zonderze
zetot
totzich
zichtetetrekken.
trekken.Ze
Zeverstilde
verstilde
evenwegen harer
harer verlangens: verloren vluchten
vluchten in
in
door het volkomen evenwegen
z;ijn
hem door
door niets
nietsvan
vanhaar
haar meer
meer te
te deren.
deren.En
En
zijn armen of heengaan om hem
het was of hij haar
de machtige
machtige blauwte
blauwte
haar zijn
zijn zuiverenden
zuiverenden wil
wil oplei. In de
van zijn blik vervloog de hare als een vlinder in zomer-ijlten.
zomer-ijlten. Ze
Ze wist
wist
zich doorschouwd
doorschouwd en
en aan
aan zichzelf
zichzelfonttogen.
onttogen.Haar
Haargedachten
gedachtenwerden
werden
doorlicht;
donkere woeling van
van haar
haar gevoelswezen
gevoelswezen lag
lag storeloosstoreloosdoorlicht; de donkere
stil. Het
Het oogenblik
oogenblik had
had aanvang
aanvang noch einde.

XI.
X I.
Den volgenden
volgenden morgen
morgen zeide
zeide hij
hij haar,
haar, zonnig en argeloos,
argeloos, dat
dat zijn
z;ijn
vrouw
komt haar
haar beste tijd.
tijd. En
En mismisvrouw zwanger
zwanger meende
meende te
te z;ijn.
zijn. "Nu
„lou komt
schien de vervulling."
vervulling. tt Ze
Ze zag,
zag, dat
dat hij
hij reeds
reeds de
de zekerheid
zekerheid droeg
droeg en
en den
den
zoon, den
den verlosser
verlosser wachtte.
wachtte. Ook
Ook hoe
hoehij
hij thans
thansin
inbarre
barre werkelijkheid
werkelijkheid
zijn weigering
weigering van
van haar
haar overgave had
had herhaald.
herhaald. Vóór
Vóór haar
haar vertrek, dat
dat
ze thans met koele toewijding
toewijding voorbereidde,
voorbereidde,verraste
verraste ze
ze een
een samenzijn
samenzijn
van de man en de
de vrouw.
vrouw.Zij
Zij zag
zaghaar
haar naar
naar de
de middagklaarte
middagklaarte geheven
geheven
gelaat slechts ten deele
deele:: het harde leek vergleden en de
de oogen,
oogen,voelde
voelde
ze, hadden thans den grijzen
grijzen blik.
De man
man ving
vIng dien,
dien, doch
dochmet
meteen
een
blik. De
of
hij
tegelijk
er
doorheen
staarde
naar
iets
anders.
En
gespannenheid
gespannenheid of hij tegelijk er doorheen staarde naar iets anders. En
uit dien stand begreep de beeldhouweres
beeldhouweres plotseling,
plotseling, dat
dat gein
get:,nenkele
enkele
Zich
z;ijn diepste
diepsteinnerlijk.
innerlijk.Hij
Hijwas
waseenzaam
eenzaamen
eninin zichvrouw bestond
bestond voor
voor zijn
z;ijnblik
blik belemmerde,
zelf
vervuld. Hij
Hij doorbrak
doorbrak eiken
elken weerstand,
weerstand, die
diezijn
zelf vervuld.
vrij
dwalen. Zóó
Zóó met haar. Hij had niet gerust
gerust aleer
aleer zij
zii
vrij in de ruimte te dwalen.
moest
dit
zijn
als was vervluchtigd voor zijn
z;ijn aangezicht
aangezicht en
en hoogelijk
hoogelijk
z;ijn
trots hebben gesteund.
gesteund. Een
Een scherpe
scherpe bewustzijnsflits
bewustz;ijnsflitsviel
vielin.
in. Die vrouw
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geestesèenzaamheid van het begin
begin af
af begrepen
begrepen en
en
had zijn eeuwige geesteseenzaamheid
behandelde hem
hemerernaar.
naar. Hij was zich daar
daar volkomen van bewust en
en
behandelde
zoodanig doorgrond
doorgrond weten,
verhet zich zoodanig
weten, kon slechts zijn zelfbesef verhun eeuwige
eeuwigestrijd,
stri}d,waarin
waarinhij
hijsteeds
steedsoverwinnaar
overwinnaar
Daarin lag
lag hun
sterken. Daarin
zij uit
uit
moest blijven
blijven en
enwaarnaast
waarnaast hij
hij haar
haar gemakkelijk kon geven,
geven, wat
watzij
moest
werkelijkheid van hem
hem verlangde....
vetlangde ....
de werkelijkheid
doortrok haar.
geen afscheid
afscheid meer
meer volvolEen huiver doortrok
haar. Zij
Zij wist,
wist, dat geen
kon worden.
worden. Als
Als een
eenoord
oordvan
vanverschrikking
verschrikking ontsloop
ontsloopzij
zij het
het
speeld kon
huis.

XII.
In latere, .donkere
jaren zag zij
ééne verhouverhoudonkere jaren
zij het bizondere van de ééne
dihg,
zij meebeleefde,
meebeleefde, als
als het
hetalgemééne.
algemééne.Het
Hetdof-ontmoedigend
dof-ontmoedigend
ding, die zij
besef volgroeide
in haar,
haar, dat
dat elke man
man in
in diepste
diepstewezen
wezende
devrouw
vrouwkan
kan
volgroeide in
ontberen. Ett
Ert het spel van
van werven,
werven, dat
dat toch
toch durend
durend gespeeld
gespeeldwordt,
wordt,
leek haar
haar weerzinwekkend
weerzinwekkend van
Zij had
had geen
geendadelijke
dadelijke
van onechtheid. Zij
aanraking meer met
met het
hetgezin,
gezin,waarvan
waarvanze
zetijdelijk
tijdelij kdeel
deeluitmaakte.
uitmaakte.Wel
Wel
uiterlijke bizonderheden.
bizonderheden. De vrouw
vrouw had
had onder uitputtende
uitputtende
vernam ze.
ze uiterlijke
smarten den zoon ter wereld gebracht. Het
Het kind
kind groeide
groeide op
op en
en geleek
geleek
De allengs
allengs begrepen
begrepen houding
houdingder
der zuster
zusterwakkerde
wakkerde zijn ininden vader. De
geboren verzet tegen de moeder aan. De
De strijd
strijd verhevigde
verhevigde en
en het
het liet
liet
Het
zich aanzien,
aanzien, dat de vrouw
vrouw dien
dien allengs
allengs geheel
geheel zou
zou verliezen.
verliezen. Het
nieuwe kind had haar
haar géén bevrediging,
bevrediging, géén
géénbevrijding
bevrijdinggebracht.
gebracht.Zij
Zij
noodlottigen gareelgang
gareel gang en bitter
bitter bleef
bleef haar
haar dagedagevolhardde
volhardde in den noodlottigen
lijksche
Die het
het aanzagen
aanzagen beklaagden
beklaagden den man of
of verwonderverwonderlijksche kamp. Die
Erwaren
warenuren,
uren,waarin
waarinzij
zijalles
alles
den zich over zijn
zijn lankrnoedigheid.....
lankmoedigheid .....Er
zijhetgeen
hetgeenanderen
anderenopmerkten
opmerkten in
in gedachte
gedachte
diep doorpeinsde.
doorpeinsde. Moest
Moestzij
"beter wist"?
wise'? Viel
Viel de
de man
man noch
noch te
te
logenstraffen en zich zeggen
zeggen dat
dat zij „beter
bewonderen. Ze wist het
het ten
ten laatste
laatste niet
niet meer,
meer,tete
beklagen
beklagen noch
noch te bewonderen.
minder
naarmate de levenswaan zich in haar herstelde. LangzamerLangzamerminder naarmate
verhouding tusschen
tusschendie
dietwee
tweesterk--geprononceerde
sterk-geprononceerde
hand kon zij de verhouding
inbegrip
begripkon
kon
naturen doorvoelen als een levensnoodzaak,
levensnoodzaak, welke
welke nooit
nooitin
worden
blinde aanvaarding
aanvaarding vergt. Evenzoo verging het
het
worden gevat,
gevat, doch blinde
haar
wezen. De
Deoorspronkelijke
oorspronkelijke geefdrang,
geefdrang, de
de opdrift
opdrift
haar met
met het eigen wezen.
naar
haar telkens meer het besef
besef van
van het
het
naar den
den staat
staat van
van geluk deden haar
onmachtige en nuttelooze der
der liefde
liefde tot
tot den
denman
manverwinnen.
verwinnen.Ook
Ookzij
zij
werd
En droomen
droomen rezen
rezen over
over den
denman-bijman-bijwerd daarin
daarin zichzelve
zichzelve genoeg. En
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blik tot
tot den
den zijnen had
had opgetogen
opgetogen en toch
uitstek, den stérke, die haar
haar blik
haar
verwolkten zoodra
zoodra zij
zij aan
aan de
de
haar overgave
overgave louterend
louterend brak.
brak. Doch
Doch ze verwolkten
De gedachte
gedachte aan
aan die
die kon
kon een
eenvlij
vlij ming van pijn
andere werd herinnerd. De
door haar
met
haardoen
doen verschieten.
verschieten. Dan was het of ook zij
zij nog worstelde met
het vreemd
vreemd verlangen
verlangen besloop
besloop haar,
haar, dat eens nog
nog de
de
de
vrouw. En het
de vrouw.
grijze blik dier oogell
oogergop
op hààr
haarzou
zou zijn
zijn gevestigd.
gevestigd. Dan
grijze
Dan ware
ware voor
voor haar
haar
raadsel verklaard
verklaard....
Doch staag overgolfde
het raadsel
•••• Doch
overgolfde het
het leven
levendit
ditverlangen.
verlangen.
KAREL
ASCH.
KAREL W
WASCH.

GEDICHTEN.
.....................

DE BAND.
BAND.
Zal ik dan nooit den sterken kluister breken
Die mij voor immer aan 'ttt verleden bindt?
ik ben de boom, die bloeit in lichte streken
Ik
En in den duistren bodem voedsel vindt
••••
vindt....

Mijn kruin ruischt zacht van ongetemd verlangen
Op d'
Op
d t adem van Gods rustelooze wind,
Die tt
't roekloos koor van mijn verwarde zangen
Tot orde dwingt en eenheid samenbindt.
Het hart
hart vol drift en duizenden geluiden,
Is heel mijn wezen één verliefd gebaar
gebaar
Van heimwee naar
naar het
het licht der zon, het zuiden:
Hier groeit mijn ziel en mijn verlangen dáár!
dåår!
Eens zullen
zullen vruchten
vruchtenaan
aan mijn
mijntakken
takken rooden
rooden
En rijpen in des
des najaars
najaars laten gloed;
gloed;
Maar met mijn wortels ben ik bij
bij de dooden,
dooden,
Wier ziel mijn ziel en haar
haar verlangens voedt.
voedt.
Oopneu
ooit lichts diepbegeerde streken
streken
Oopnen zich ooit
Wier weerglans leeft in tt
't oog van ieder kind,
Komt ooit de tijd dat ik den band zal breken
Die ziel en lichaam aan deze aarde bindt?
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VAN ODUSSEUS.
LIED VAN
noch lokstem
lokstem der
der najade
najade
Noch vogellied, noch
Die, rijzend
rijzend uit den stroom, haar blankheid bood,
Die,
Konden mijn
mijn stap doen talmen
talmen langs
langs de
de paden
paden
Konden
levens, en
enhet
hetlieflijkste
lieflijksteavondrood
avondrood
Mijns levens,
Sloeg ik met heimwee maar berusting
berusting gade.
Sloeg
bloot ••••
'k Verwon mezelf, ik gaf mijn hart niet bloot....
dag zag
zag ik aan blanke kade
Maar op een dag
schip: 't't verlangen
verlangen werd te groot...,
groot••••
Een wachtend schip;
Bij de eigen
eigen wanhoop
wanhoop ging
ging het
hethart
hartte
terade
rade
's anderdaags
anderdaags borg ik aan lieven
lieven schoot
schoot
En 's
Mijn rustloos hoofd
hoofd van eeuwigen nomade,
Die door
Die
door geen
geen glans
glans tot
tot rusten
rusten werd
werd genood.

ABgLARD.
HELOÏSE
HELOISE EN ABÉLARD.
Alles had ons moeten scheiden,
scheiden,
Alles bracht ons tot elkaar;
Van een grondeloos verblijden
verblijden
Werd de najaarshemel klaar.
Nooit in 't pijnlijkst uur van lijden
Vroeg het hunkrend hart: tot waar?
Alles had ons moeten scheiden,
Alles bracht ons tot elkaar.
Liefde die geknecht
geknecht moet
moet strijden
strijden
Wordt eens luide en openbaar;
openbaar;
Eens dekt ons dezelfde
dezelfde baar
baar
Die voor eeuwig zal bevrijden....
bevrijden ....
Alles had ons moeten scheiden.
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HET OUDE LIED.
Zooals
ontvouwt
Zooals een
een nachtbloem die zich zacht ontvouwt
Zie ik den morgen maagdelijk ontluiken:
ontluiken:
naakte struiken
struiken
Achter het scherm van zwarte en naakte
Wordt blauw
blauw de lucht
lucht en
en alle
alle wolken
wolken goud.
De kerselaar beweegt in zuiderwind
zuiderwind
Zijn blanke bloesems in één nacht ontloken.
De zwarte merel fluit onafgebroken
En in den stillen ochtend zingt een kind.
En bij dat licht, dien zang en dat
dat gefluit
gefluit
Treft mij
Treft
mij het
het heimwee
heimwee naar
naar een
een oud
oudverlangen:
verlangen:
Weer ben ik, aarde in uwen strik
strik gevangen,
gevangen,
oornaar
naaruw
uwverliefd
verliefd geluid.
geluid.
Weer leen
leen ik
ik 't'toor

Nog is mijn hart het willig instrument
instrument
Dat in
Dat
in uw
uw lied
lied zijn
zijn ziel
ziel heeft
heeft weergevonden,
weergevonden,
En bij het fluistren van
van uw
uw duizend
duizend monden
monden
Trilt het van vreugde
klank herkent.
herkent.
vreugdeals
als het
het den klank
AVONDWONDER.

Soms is mijn hart zoozeer van vreugde dronken,
dronken,
Dat stad
stad en
en menschen
menschenvoor
voor mijn
mijnoog
oog vergaan
vergaan
Dat
dat de
de heerlijkheid
heerlijkheid van
van het
het bestaan
bestaan
En dat
Mij met
met een
een gulden
gulden wolk
wolk omvangt
omvangt van
van vonken.
vonken.
uit de
de duistre
duistre stadsspelonken,
stadsspelonken,
Getreden uit
Komt
's
levens
volheid
lachend
op mij
mij aan:
aan:
Komt 's levens volheid lachend op
kraaienvan
vaneen
eenhaan,
haan,
tram die
die gilt
gilt isis 't'tkraaien
Een tram
En
En langs
langs de
de winkels
winkels hoor
hoor ik
ik bijen
bijen ronken.
ronken.
Het uur
uur staat
staatstil,
stil,de
de hemel
hemel isis van
van goud
goud
Het
Die geene
geene nacht
nacht kan
kan dooven,
dooven, en
en de
de rij
rij
Die
Der maagre
maagre linden wordt
wordt een
een ruischend
ruischend woud....
wou,d ....
Der
En langzaam
langzaam taant
taantde
dekleurge
kleurgefantazij
fantazij
En
oostersch licht
licht in
inde
dewoestijnen
woestijnen bouwt:
bouwt:
Die 't'toostersch
Dan blijft
blijft alleen
alleen de
de zomergeur
zomergeur der
derwei....
wei ....
Dan
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IN
WOUD.
IN HET WOUD.
Het was zoo stil in 't't avondlijk foreest,
De schuine
schuine stralen
stralen die door
door 't't loover
loover gleden
gleden
Belichtten kruid en mos
mos als
als kostbaarheden;
kostbaarheden;
aarde en
en licht zoo schoon geweest.
Nooit waren aarde

Ik zocht hier vrede, goedheid die geneest
Ik
geneest
Voor alles wat het hart nooit had beleden,
beleden,
Maar met
met den avond klonk van het verleden
Maar
De droeve lach aan 't einde van het feest.
feest.
Herinnering, weer ruischte uw
uw lichte
lichte tred,
tred,
Uw koele
koele hand
hand bedekte
bedekte weer
weer mijn
mijn oogen
oogen
Bij 't fluist'ren van uw
Bij
uw moederlijk
moederlijk gebed:
gebed:
Komt, sluit
sluit uw
uw blikken
blikken voor dien luister,
luister, kind,
kind,
Al wat ze aan schoonheid te doorgronden
doorgronden pogen
pogen
Leeft in het
het hart
hart dat
dat eenmaal
eenmaal heeft
heeft bemind.
bemind.

ANIMA VITAE
VITAE
Ik heb u geroepen,
Ik heb u verwacht
o schim in de schaduw
schaduw
O
dagen verborgen,
verborgen,
Der dagen
Gesluierd in nevel
nevel
Van bleekenden morgen
morgen
in 't't donker
donker
Of schuilend in
Der dalende
dalende nacht.
nacht.
Der
Ik heb u geroepen,
geroepen,
verbeid
Ik heb uu verbeid
Waar gij door het-spelen
het-spelen
Van kleurige
kleurige stralen
stralen
En door
door uw
uw gezang
gezang in
in
Ravijnen
Ravijnen en
en dalen
dalen
Mij
doolt --- ver
Mij - blinde die doolt
ver
Van huis
heb geleid.
huis heb
geleid.
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Ik heb u geroepen
Ik
zag,
Ik die
die uu nooit
nooit zag,
Maar die slechts het
het werk
werk van
van
Uw handen aanschouwde:
In morgen die klaarde,
klaarde,
In avond die blauwde
Vernam ik de vreugde
Die klonk
klonk uit uw lach.

Zoolang reeds omhult
omhult mij
mij
Uw fonklend geheim;
Zijn kern blijft verborgen
verborgen
Als die van
van de
de klaarte
klaarte
groene
Die neerdruipt
neerdruipt door
door 'tOt groene
geblaarte,
Gordijn van 'tOt geblaarte,
Het woud
woud overstralend
overstralend
In zomerschen zwijm.

Waar
Waar vond ik als jongling
Ot
uw roem?
roem?
't Besef
Besef van uw
Ok
zwijgend
'k Beluisterde zwijgend
Den
hartslag der
der aarde;
aarde;
Den hartslag
Daar hoorde ik uw lied,
lie"-, en
en
Uw kleur
kleur openbaarde
openbaarde
spiegel
Zichzelve in den spiegel
Der zuivere bloem.
bloem.

Eerst later vermoedde
ik
vermoedde ik
bracht,
Waarheen gij mij bracht,
Gij, eeuwig onzichtbaar
onzichtbaar
En altijd aanwezig!
aanwezig!
De
geest die
die zich
zichvrij
vrij waant
waant
De geest
Is nog met u bezig
En vindt, als
als hij
hij twijfelt,
twijfelt,
en kracht.
kracht.
Bij u troost en
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schoonheid,'ktkaanroep
aanroep u,
u,
ooschoonheid,
Ik zoek u, ik zwerf....
zwerf....
ik
het verlies
verlies van
van
Mij zou het
Dit leven
leven niet
niet rouwen,
rouwen,
Dit
omocht
mochtik
ikslechts
slechtseenmaal
eenmaal
o
Uw wezen
wezen aanschouwen
aanschouwen
Uw
Van aanschijn
aal1schijn tot
tot aanschijn
aanschijn
sterf!
Vooraleer ik sterf!
JAN
JAN VAN
VAN NIJLBN.
NIJLEN.

SLAAPWANDELAARS NACHT.
DE SLAAPWANDELAARSNACHT.
de doode
doode winterboomen,
winter boomen, die,
die, klagend
klagend en
enkreunend,
kreunend,zwiezwieBoven de
bewegen in
inAen
.den Zeegen,
leegen, verlaten tuin is
is de
de ronde,
ronde,witte
wittemaan
maan
pende bewegen
gerezen, als
als een
een lichtende
lichtendeschaal,
schaal,waarin
waarin koel
koelen
enniet
nietteteonderscheiden
onderscheiden
vreemd een teedere
teedere ontferming glanst van een onbekend,
onbekend, bijna
bijna godgodmij droefdroefdelijkk gelaat,
dien koelstralenden
koelstralenden bleeken
bleeken gloed
gloed mij
delij
gelaat, dat
dat met dien
belofte
meewarig tegenglanst en achter
achter dien
dien vagen
vagen lach
lach mij
mijeen
een zoete belofte
te bewaren.
bewaren.
schijnt te
De
De glanzen
glanzen dier
dier witte
wittewintermaan
wintermaan sluipen
sluipenheimelijk
heimelijken
envoorzichtig
voorzichtig
zij voor
voor
zoo teeder,
teeder, en
enaandachtig
aandachtig als
als willen
willen zij
onze groote zaal binnen, zoo
alles voorkomen
voorkomen de
de sluimerende
sluimerende zieken
zieken te wekken. In
In dezen
dezen witten
witten
winternacht slapen
allen, behalve
behalve de
de vriendelijke
vriendelijke verpleger,
verpleger, die
die
winternacht
slapen zij
zij allen,
dat wel
wel mooi
mooi
aan het einde waakt,
waakt, en verdiept is in een
een boek,
boek, dat
ginds aan
bemerkt heb, dat
dat hij
hij een
een jonge
jonge man
man met
met helderen
helderen
zal zijn, omdat ik bemerkt
geest en
en goede
goede smaak
smaak is en
en zijne
zijne lectuur zorgvuldig kiest. Toch
Toch is
is in
in
dien jongen
jongen klaren
klaren geest een
een fijne,
fijne, onzichtbare
onzichtbare breuk,
breuk, die zelfs
zelfs de
de
dien
doktoren niet vermogen
vermogen te
te bespeuren
bespeurenen
enwaardoor
waardoor ook
ookvan
vandat
datvreevreeselijke schimmenweefsel, dat
dat hier
hier rondwaart
rondwaart en
en dat
dat krankzinnigheid
krankzinnigheid
wordt geheeten
dwaal af,
ik ben
ben
wordt
geheeten naar
naarbinnen
binnensijpelt.
sijpelt. Maar
Maar ik
ik dwaal
af, ik
een „ongelukkige"
"ongelukkige" in
in dezen
dezendoodenhof
doodenhofvan
vanalaltetevroeg
vroeggestorven
gestorven
nu ikikweer
weerdede
heerschappijdeze
dezeenkele
enkele uren
uren over
over
zielen
zielen en
en nu
heerschappij
mijn denken herwonnen heb,
heb, moet
moet ik
ik de
de kleine
kleineverhalen,
verhalen,die
dieik
ikinindit
dit
Ikbeschreef
beschreefde
dezaal.
zaal.Gij
Gijkent
kenttoch
toch
boek schrijf ook nauwkeurig
nauwkeurig doen.
doen. Ik
wel de zalen van
van een
een krankzinnigengesticht,
krankzinnigengesticht,hetzij
hetzijgij
gijzelve
zelvewerd
werdververniet kennen,
kennen, laat
laat ik
ik
pleegd
pleegd of als
als bezoeker
bezoeker kwaamt1
kwaamt En mocht gij ze niet
u eerlijk bekennen geen lust te hebben
hebben hen
hen uu te
te beschrijven.
beschrijven. Het
Hetwitte
witte
nurustige,
rustige,
maanlicht valt over de witte bedden,
bedden,glijdt
glijdtstralend
stralendover
overde
denu
ontspannen gelaatstrekken,
gelaatstrekken, en
en kruipt
kruipt stilkens
stilkenstegen
tegende
dewitte
wittemuren
murenop
op
die door deze dubbele, zich
zich zelve
zelve weerkaatsende
weerkaatsende blankte
blankte een
een vreemd,
vreemd,
onwezenlijk
zilveren muren
mur'en van
van een
een
onwezenlijk aanzien
aanzien krijgen
krijgen als
als de
de lichtend zilveren
droompaleis.
De verpleger en ik zijn de beide eenigen, die waken.
waken. In
In den
den hoek
bewoog even in zijn slaap de oude man,
màn, die daar
daar ligt en eeuwig telt,
telt, bewogvnizjslapdeou
hij ontwaakte
ontwaakte niet en slaapt
slaapt rustig
rustig verder,
verder, stakend
stakend gelukkigergelukkigerdoch hij
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eentonige, noodelooze
noodeloozetellen.
tellen.IkIkweet
weetniet
nietwat
wathij
hijis,is,maar
maarikik
wijze zijn eentonige,
vermoed, dat
dat hij
hij ook
ook bezeten
bezeten isis door
door den
denonmenschelijken,
onmenschelijken,„heelalle
"heelalle
waanzin:' die onze
onze ziel
zieldroevelij
droevelijkk omfloerst
omfloerst en
enden
denmoegezochten
moe gezochten
waanzin,"
Ik herinner
herinner mij
mij slechts
slechts van
van de
de dagen,
dagen, dat
dathij
hij telde,
telde,
geest beduistert.
beduistert. Ik
was niet
niet bij
bij machte
machte verder
verder iets omtrent
omtrent hem
hem waar
waar te nemen
nemen of
ofde
de
ik was
heb maar
maar enkele, droomedroomepersoneel uit
uit te
te hooren.
hooren. Ik heb
anderen en het personeel
breken uit
uit die
die
rige herinneringsschemeringen, die vermogen door te breken
lichtende vlakten
vlaktenvan
van dezen
dezen„slaapwande"slaapwandebenarde verbijstering in de lichtende
laarsnacht. tt
laarsnacht."
nacht goeden
goedenvredig,
vredig,zij
zijgeeft
geeftallen
allendeze
dezen
rampzaligenden
den
n rampzaligen
Wat is deze nacht
mij isis zij
zij tot
toteen
eenhoog
hoog
weldadigen, zachte
zachterust
rustbrengenden
brengendenslaap
slaapen
enook
ookmij
weldadigen,
Ik ga
ga rond
rond en
en bekijk
bekijk de
de gezichten
gezichtendezer
dezerongelukkigen,
ongelukkigen,
en blij geluk. Ik
bespiedend de uitdrukkingen,
uitdrukkingen, want
want weten
weten wil
wilik
ik of
ofhun
hun de
de genade
genadeder
der
bespiedend
heb een
een keer
keer in
in zoo
zooeen
eennacht
nachthet
het
droomen nog overgebleven
droomen
overgebleven is.
is. Ik heb
bemachtigen; hij
hij was
was
boek, dat de verpleger moet bijhouden weten te bemachtigen;
een jonge
jonge man,
man, die
dieblijkbaar
blijkbaar veel
veel uitgaat
uitgaat of
ofhard
hardwerkt,
werkt,want
want
ook een
oogen en
en geeuwt
geeuwt achter
achter zijn
zijn hand,
hand,
altijd verschijnt hij
hij met gezwollen oogen
gelukkig niet
niet bemerkt
bemerktwerd,
werd,en
eninin
hij was in slaap gevallen, hetgeen gelukkig
hij
"Pat.slaapwandelde,
slaapwandelde,
rapporten, mij betreffende,
betreffende, las
las ik
iktelkens:
telkens:„Pat.
de rapporten,
gaat de zaal
zaal rond
zich
gaat
rond en bekijkt onderzoekend de andere pat, begaf zich
boek:' Dit
Ditschrijven
schrijven
vervolgens weer naar
naar zijn
zijn bed en schrijft in zijn boek."
doe ik altijd, onverschillig of de maan mij
mij belicht of niet,
niet, en
en ik
ik weet
weet
het ziende
ziende doe
doe of
of op
ophet
hetgevoel,
gevoel,wel
welzijn
zijnininwaarheid
waarheid de
de
niet of ik het
letters mij altoos zichtbaar. Is dit slaapwandelen?
slaapwandelen? Ik kan
kan het niet
niet bebewordt
oordeelen,
oordeelen, daar
daarikikhet
het vreeselijke
vreeselij kegeheim,
geheim, dat
dat zoo
zoo genoemd wordt
niet
ken, evenmin
evenmin als
alsdedeandere
andereontzettende
ontzettende tragedies,
tragedies, die
die
niet ken,
ikde
dedagen
dagen
zich hier afspelen mij begrijpelijk
begrijpelijk zijn.
ik dat
dat ik
zijn. Wel weet ik
immer ganschelij
ganschelij k verdwaasd ben
ben zonder
zondereen
eensprankje
sprankjekennis
kennisder
derbebewustheid en durende deze
deze slaapwandelaarsnachten
slaapwandelaarsnachten helder en logiesch
logiesch
vermag
mij te
te voorschijn
voorschijn brengende
brengende heel
heelmijne
mijneverledene
verledene
vermag te denken, mij
leven en al mijne hoop en
en tallooze
tallooze verwachtingen
verwachtingenen
enop
opeene
eene zieldoorziel doorsnijdende wijze mij mijn droeven staat bewust
bewust ben.
ben.
Toch is er
er iets,
iets, dat
dat mij
mij ver
ver en
en vreemd
vreemd blijft,
blijft, en
en mij
mij wel
wel eens
eensververontrust.
Maar kan
kandit
ditniet
nietzijn
zijnuit
uiteen
eenvorig
vorigvroeger
vroegerleven,
leven,dat
dattoch
toch
ontrust. Maar
ononderscheidbaar blijven moet?
moet?
De jonge verpleger zit daar
daar rustig
rustig te lezen, doch de arme beklagensbeklagenswaardige
hebben,
waardige weet
weet niet, dat dit voor hem nimmer doel zal kunnen hebben,
daar
daar alalwat
wathij
hijtot
totzich
zich neemt
neemt zijn
zijn brein
brein hem niet bewaren kan en hem
on:z;e is,
is, en
enmet
met
evenzeer
krank als
evenzeer weer
weer ontvloeit.
ontvloeit. Zijn
Zijn geest
geest is
is krank
als de onze
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recht mag hij
besluiten krankzinnikrankzinnihij het uur vervloeken, dat hem deed besluiten
gen te gaan verplegen. Want zijne krankzinnigheid
krankzinnigheid is
is eenvoudig
eenvoudigontontstaan door de onze,
onze, en
en buiten
buitende
deafgrijselijke
afgrijselijke muren
murenvan
vandit
ditnoodlot-.
noodlottige huis, was
was hij
hij even
even gezond
gezond en
en sterk
sterk van
van geest
geestgebleven
geblevenals
alsieder
ieder
ander. Hij wilde een
een goede
goede verpleger
verpleger zijn
zijn en
endaarom
daarom trachtte
trachtte hij
hij ons
ons
welk nornorgebroken
gedachtenIeven volkomen
doorgronden. En welk
gebroken gedachtenleven
volkomen te doorgronden.
maal
windselen in
in zich
zich
maal brein zal
zal alle
alle deze verscheurde en ontknoopte windselen
kunnen
bevatten zonder zelve
zelve op
op gelijke
gelijkedwaalsporen
dwaalsporen te
tegeraken?
geraken?
kunnen bevatten
een kalm
kalm en
en rustig
rustig mensch
mensch
Wat is het mij heerlijk te moede nu weer een
te zijn, vrij
vrij van de woeste uitvallen en nuttelooze
nuttelooze en
en noodelooze
noodelooze opopik nu
nu onverwacht
onverwacht weer
weer alle
alle gegestandigheden des daags. Hoe hervind
hervind ik
dachtenschakels,
mij de
de andere
andere uren
urenontvallen
ontvallenzijn?
zijn?
dachtenschakels, die mij
Ik voel nu
nu alle
alle mijne
mijne herinneringen
herinneringen mij
mijbedringen
mij vol
vol ververbedringen en mij
warring maken. En ik zie een fijne damp optrekken, doch ik weet
weet niet
niet
of zij uit den tuin
tuin gerezen
gerezen komt
komt of
ofvan
van„ergens
"ergensanders."
anders/'
Doch wel weet
weet ik,
ik, dat
dat ik
ikthans
thans met
meteene
eenelaatste
laatsteinspanning
inspanningeindieindigen moet en haastig
haastig mijn boeksluiten,
boeksluiten, eer
eer het
hette
telaat
laat is.
is.
De
slaapwandelaarsnacht heeft uit.
uit.
De slaapwandelaarsnacht
Wanneer zal ik eindelijk het volle,
volle, rijke
rijke licht
licht weer
weer tegemoet
tegemoetgaan?
gaan?
CHARLES
IERSEL.
CHARLES VAN IERSEL.
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Over de
verbrokkelde in
inwoest
woestrotsenrotsende kale,
kale, barre hoogvlakte, die verbrokkelde
land, wijde wildernissen met enkele dorre
dorre struik
struikof
ofstruweel,
struweel,en
eneineindeloos
leêge steppen, over
over deze
deze erbarmelijke
erbarmelijkewoestewoestedeloos ver
verstrekkende
strekkende le8ge
.zijnzwakke,
zwakke,moeizaam
moeizaamhem
hem
nijen ging langzaam verder, rijdende
rijdende op
opzijn
torsende paard, de Ridder
Ridder van
van de
de Droevige
Droevige Figuur.
Figuur.
In den avond, die
die viel
viel met eersten stil duisterenden
duisterenden schemer,
schemer, reed
reed
hij langzaam
groote"angst
angstininzijn
zijnhart
hartvoor
V90rzich
zichen
enzijn
zijn
hij
lang.zaam verder
verdermet
metgroote
arme dier. Want beiden
beiden hadden
hadden zich
zich ontberen
ontberenmoeten
moetenhet
hetnoodigste
noodigste
voedsel
ondér zich voelde de ridder
ridder zijn
zijn ouden,
ouden,trouwen
trouwen
voedsel dien dag, en onder
makker al
al rnoeilijker
moeilijker en
en moeilij
moeilijker
hem verder,
verder, en
en leek
leek hem
hem
ker dragen hem
zachtkens te kreunen
kreunen het
hetoude,
oude,altijd
altijdnog
nogsterke
sterkepaardelijf;
paardelijf;enenzag
zaghij
hij
voor zich uit over
over het
het leége,
leêge, woeste
woeste land, dan
dan meende
meende hij
hij toch
tochvoor
voor
zich duidelijk
moêheid, van
van
duidelijk te
te zien
zien hoe
hoe knikten
knikten de
de knieën, trillend
trillend van moéheid,
zijn ouden lieven
lieven vriend.
vriend.
nu voorzichtig
voorzichtig af
af van
van zijn
zijn paard,
paard, en
enstelde
steldezich,
zich,
De ridder stapte
stapte nu
naasuijn
paard, enklopte
kloptehet
het
toevende hier een
een wijl voor
voor korten
kortenrust,
rust,naast
zijn paard,en
zacht en bemoedigend
bemoedigend de
de vochte,
vochte,hijgende
hijgendeflanken
flankenen
enop
op den
den kloppend
kloppend
bewegenden,
onder zijn
zijn hand
handals
als van
vanliefde
liefdetrillenden
trillendenhals.
hals.En
Enhij
hijkeek
keek
bewegenden, onder
zijn ouden gezel
gezel in de
de grootegrootè,, donkerglanzende
donkerglan.zende oogen, die
die knipten
knipten
even, als
woordloos tegenstraaltegenstraalalsmet
metvertroostenden
vertroostenden glimlach
glimlach en hem, woordloos
den de eerlijke betuiging van trouwe,
trouwe, hechte
hechte vriendschap.
vriendschap.
De avond donkerde
donkerde meer
meeren
enmeer,
meer,het
hetnachtelijke
nachtelijkeduister,
duister,als
alseene
eene
zoete
betoog de
dewijde,
wijde,barre
barrevlakte
vlakteenenscheen
scheenhaar
haartetehullen
hullen
zoete deernis betoog
in warme,
warme, weeke
weeke vachten.
vachten.Een
Eeneerste,
eerste,eenzame
eenzamester
sterlichtte
lichtteop,
op,stil
stil
en heilig
heilig stralend
als
de
vergeten
pracht
uit
een
onbekend
oord.
De
stralend als de vergeten pracht
oord. De
koridder besloot nu te toeven langer hier, er te blijven,
blijven, gansch
gansch den komenden nacht tot
tot vredige
vredigerust
rustvoor
voorhen
henbeiden,
beiden,daar
daarverder
verderdolen
dolenin
in
het spaarzame nachtlicht
nachtlicht bezwaarlijk
bezwaarlijk was, en zonder
zonder nut,
nut,en
enook
ook be
bedenkende de nog slechts weinige, zwakke krachten van .zijn paard.denk ogslchtwein,zakrchtvnijpad.
nu leggen,
leggen, dat
dat zacht
zacht en
en hoorbaar
hoor banblij
blij
Hij deed het dier
dier stilkens
stilkens zich
zich nu
hinnikte en erkentelijk
erkentelijk hem
hem lekte
lekte de
de hand,
hand, en
en toen
toen hij
hij zich
zich streelende
overboog,
.zachten, vochten
vochten snoet
snoet in
in zijn
zijn droge, be
beoverboog, hem
hem duwde den zachten,
stofte gezicht, hetgeen hem een heerlijk
heerlijk milde
milde laving
laving was, die hij met
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gewillig dankbaren
dankbaren glimlach zich welgevallen
gewillig
welgevallen liet, sluitende nu
nu zijn
zijn
moede, van lang zoekend staren
staren brandende
brandendeoogen.
oogen.Toen
Toenhief
hiefhij
hijzich
zich
op, zacht
kop, als
hij zich
zich
zacht afwerende
afwerendeden
denliefkozenden
liefkozendenpaarde
paardekop,
als rukte
rukte hij
moedwillig los
komende vergetelheid,
vergetelheid, zich
zich krachtig
krachtigontontlos uit stil nader komende
rukkende aan
rukkende
aan den
denmolligen,
molligen,weldadigen
weldadigensluimer,
sluimer,die
diezijn
zijngepeinzengepeinzenzware hersenen met
met zoete
zoete verleiding
verleiding besluierde.
besluierde.
rond over
over het
het kale land,
Hij was opgesprongen
en liep nu dwalend
opgesprongen en
dwalend rond
land, speuspeurend naar het weinige
weinige hout, dat schier
schier niet te
te ontdekken
ontdekken viel,
viel, de
de enenin den
den
kele
hij zich
zich zamelde
zamelde in
kele takjes en verdroogde bladerbossen, die hij
hoevee~heid bijeen
bijeen en
en keerde
keerde terug
terug
arm. Eindelij
Eindelijkk had hij eene kleine hoeveelheid
naar het paard,
paard, waar
waar hij
hij tastende
tastendeden
denharden
hardengrond,
grond,hem
hemeen
eenzacht
zacht
den dichter
dichter naderenden
naderenden nacht.
nacht.Na
Na
plekje zocht tot dakloos kamp in den
lang en nauwkeurig
nauwkeurig onderzoek,
onderzoek,meende
meendehij
hijwel
welhet
hetbeste
bestegekozen
gekozentete
er heen
heen zijn
zijn paard,
paard, dat
dathem
hembevreemd
bevreemden
envragend
vragend
hebben, en leidde er
aanzag toen hij met zachten drang het
het opwekte
opwekte reeds
reeds uit
uitnauwgekonauwgekomen, welzalige rust.
.
Hij glimlachte het dier als geruststellend
geruststellend tegen
tegen met
met matten
mattenlach,
lach,dat
dat
hem begreep en gewillig
gewillig volgde,
teugel hield.
hield.
volgde, zonder dat hij nog den teugel
Hij wees den makker met
met lieve
lieve woorden en
en noodend
noodend gebaar,
gebaar, met
metalle
alle
vriendschap en hoffelijkheid, die hij
hij betoond
betoond zou
zou hebben
hebbeneen
eenmeer
meer
hem gelij
gelijkkschijnend
stak den
den brand
brand
schijnend wezen,
wezen, de
de nieuwe
nieuwe rustplaats,
rustplaats, en stak
in het dorre,
dorre, droge
droge hout,
hout, dat
dat hij
hij op
opeen
eenhoop
hoopgeworpen
geworpen had,
had, door
door
inovervloed
overvloed lagen
lagen Jaarrond.
daarrond.
vonkenslag
der steenen,
steenen, die
die in
vonkenslag uit
uit twee der
Het vuur
vuur laaide
laaide vlammend
vlammend op
op en
en zijn
zijnrosse
rossegloed
gloedbescheen
bescheen in
inde
de
duisternis
ridder, die
die ererzich
zichnevens
nevenshad
hadneêrgestre
neêrgestrekt,
enzijn
zijn
duisternis den ridder,
kt, en
paard.
in hen
hen nu
nuzoo
zoo lange reeds knagenden
knagenden honger
honger
Zij beiden trachten
den in
trachten den
te vergeten,
vergeten, met
met mondbewegingen,
mondbewegingen, die
die hen
hen koel
koel speeksel
speeksel brachten
brachten
tegen het droge verhemelte,
verhemelte, verjagende
verjagende den
den brandenden,
brandenden,hevig
hevigkwelkwellenden
De vermoeienis
vermoeienis der lange
lange reize
reize had
had hen
hen echter
echter dusduslenden dorst. De
danig overspannen,
dat voor
voor het
het kleine
kleine vuur
vuurreeds
reedsopgesmeuld
opgesmeuldwas
was en
en
overspannen, dat
zijn laatste, dwarrelende gensters had uitgezonden
uitgezonden in den
den nacht,
nacht,de
de
beide reizigers
reizigers reeds
naast de
de
reeds sliepen,
sliepen, terwijl
terwijl meerdere
meerdere sterren, die naast
nu lichter
lichtermaakten.
maakten.
eerste
geleidelijk ontloken
eerste geleidelijk
ontloken den
den nacht nu
Diep in den nacht
nacht echter
echter schrikte
schrikte de
de ridder
ridderwakker
wakkerdoor
doorzwaar
zwaaren
en
bangelijk vage
vage besef
besef zich
zich
vreeselijk
vreeseli j kgerucht,
gerucht,en
enontwakende,
ontwakende, in eerste bangelijk
zoo verre
verre dingen
dingen brengend
brengend binnen
binnen de
de grenzen
grenzen
álle
nabijë en toch zoo
alle nabijë
zijner teere, ontdane herinneringen,
herinneringen, voelde
voelde hij
hij kil
kil en
en wreed
wreed de koude,
koude,
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natte regen
regen meedoogenloos
meedoogenloos op
op hem neerslaan
natte
neerslaan en zag, verder tot be
be2;inning komende in de verte een lang striemenden bliksemschicht hel zingkomed vrtnlagsiemdbkchtel
schieten boven de spookachtig
schieten
spookachtig daardoor
daardoor belichte
belichte aarde,
aarde, waarop
waarop alle
alle
wildernis weer
weer zichtbaar
zichtbaar werd;
werd, laag
laag aan
wildernis
aan den vol
vol wolkenstapelingen
wolkenstapelingen
hevig
terwijl even
evendaarna
daarna een
eenverre
verredonder
donder dreudreuhevig kleurenden hemel, terwijl
nend rommelde
rommelde na.
nend
Hij stond ontsteld "ÓP
—op en
honger hem als openopenHij
en voelde
voelde in zich de honger
scheuren. Hij bedwong echter de hevig
scheuren.
hevig rijtende
rijtende krampen
krampen en
en zag
zag om
om
naar
zijn
paard,
dat
nog
steeds
stil
daar
lag
en
vredig
sliep.
Wel
even
naar zijn paard, dat nog steeds stil daar lag en vredig sliep.
verwonderde hij
hij er
er zich
zich om, doch
verwonderde
doch verheugde
verheugde er
er dadelijk
dadelijk zich
zich over,
over,
dat het
het dier, ongestoord zijn zoo noode rust kon blijven genieten. Hij
dat
Hij
begon te
te loopen,
loopen, beweging
beweging zoekende
zoekende in
in de
begon
de huiverende
huiverende ijskou,
ijskou, en
en
wolken
ging verder,
verder, zijn
zijn versleten
versleten mantel
mantel in
in rafelende
rafelende flarden,
flarden, als
als de
de wolken
doorslierde nachthemel
nachthemel zelve,
zelve, waaruit
doorslierde
waaruit verdwenen
verdwenen nu waren
waren alle
alle
sterren en die gansch zichtbaar werd bij
bliksemflits
bij iederen nieuwen bliksemflits
-waaiende achter hem
hem aan
aan. Hij ging verder en verder, terwijl de storm
zich ontketende
ontketende in
in uiterste,
uiterste, verschrikkelijke
verschrikkelijkekrachten,
krachten,razend
razendwoedde
woedde
rondom.
De
honger pijnde
pijnde hem
hemgruwelij
gruwelijk,
en daarmee
daarmee rezen op
op in
in zijn
zijn heete,
heete,
De honger
k, en
overspannen
brein de gevreesde
overspannen brein
gevreesde schimmen
schimmen der
der herinnering,
herinnering, en
envan
van
wat hem wachten zou in dit uitkomstlooze
uitkomstlooze leven.
leven.
gedachtloosaan
aan zijn
zijnslapende
slapendepaard,
paard,
Verder verwijderde hij zich, gedachtloos
de kampplaats
kampplaats en
en dwaalde
dwaalde vol
vol zware
zware mijmeringen
mijmeringen de
de sombere
sombere
van de
hij na
na lange
lange omzwerving
omzwerving plots
plots voor
voorzich
zichgapen
gapen
hoogvlakte over, tot hij
den steilen,
steilen, heilloozen
heilloozen afgrond,
afgrond, die
die wijd
wijd en
enonafzienbaar
onafzienbaar vol
vol
zag den
geheim geen
geenbrug
brugden
denzoekenden
zoekendenoogen
bood.Vlak
Vlakvoor
voorde
de
raadsel en geheim
oogen bood.
ontzettende, diepe
hij van
van het
hetvreeswekvreeswekdiepe opening
opening staande,
staande, duizelde
duizelde hij
kende grondelooze,
grondelooze, dat ijl hem
hem zich
zich daar
daar deed
deed voelen,
voelen, eenzaam
eenzaam en
en
zonder steun in
in de
de hooge
hooge lucht.
lucht.
Hij zette
zette zich
zich nu
nu aan
aan den
den verbrokkelden
verbrokkelden rand,
rand, turend
turend over
over de
de spospoHij
kende
kende vallei
vallei in
in het
hetdonkere
donkerenachtgeheimenis,
nachtgeheimenis,alsof
alsofhij
hijdaar
daarantwoord
antwoord
verwachten kon
kon voor
voor de
de vurige
vurige vragen,
vragen, die
die brandend
brandend in
inhem
hemopkwaopkwaverwachten
m~n. En
En zijn
zijn leven
leven ging
ginghem,
hem,den
denridder
riddervoorbij,
voorbij,als
alseen
eenwaan,
waan,een
een
men.
vreemd, ver
ver spel,
spel, hem
hemvoorgespeeld
voorgespeeld door
dooronbekende
onbekende spelers.
spelers.Zijn
Zijn
vreemd,
tranenlooze oogen
zagen het aan
aan met innige
innige droefheid,
droefheid, en
en hij
hij ontonttranenlooze
oogen zagen
waarde groote teederheid
teederheid in
in zijn
zijn hart,
hart. Hij
Hijdacht,
dacht,de
deeenzame
eenzameridder,
ridder,
waarde
aan
wie hem
hem geweest
geweest was
was zijn
zijn vriend,
vriend, en
enwie
wiehem
hemlater
laterin
inzijn
zijnleven
leven
aan wie
gekomen was
was als
als zijne
zijne vrouw.
vrouw. En
Entreurig
treurigvoelde
voeldehij
hij zich
zichworden,
worden,vol
vol
gekomen
van heimelijk
heimelij k zwellenden
zwellenden weemoed,
weemoed,om
omtriest
triestverloop
verloopvan
vanvreugdevreugdevan
-

.
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gebeurtenissen,die
dieschijnbaar
schijnbaarspoedden
spoeddennaar
naarblij
blijeindend
eindendververvolle gebeurtenissen,
schiet en
en plots
plotsals
alsafbraken,
afbraken,zich
zichwendden
wenddennaar
naardonkere
donkere noodlotsvernoodlotsverschiet
onvermoed, beraamd
beraamd in andere sfeer, de
de eenig
eenig momowachtingen, die onvermoed,
gelijke,
bleken.
gelij
ke, smartenvolle werkelijkheid bleken.
meelij besloop
besloop hem
hem thans,
thans,waarin
waarin verzonken
verzonken alle
alleelelEen liefelijk meelij
lende en gebrek,
gebrek, en
en deed
deed hem
hem zachte
zachte en
engeluksvoile
geluksvolle wenschen
wenschen
lende
zich en
en voor
voor wie
wie hem
hem de
de zijnen
zijnenwaren
waren geweest.
geweest.
bidden voor zich
En blij
blij en
en verheugd
verheugd lachend
lachend verwierp
verwierp hij
hij ijlings
ijlingsde
dedonkere
donkeregegeden
dachte, die even in
in hem
hemgeweest
geweestwas:
was:zich
zichnu
nuneer
neertetestorten
stortenininden
wijden, bodemloozen
bodemloozen afgrond,
steil zich
zich als
als wachtende
wachtende hem
hem
wijden,
afgrond, die zoo steil
ontsloot.
ontsloot.
•
Huiverend in zijn
zijn verscheurden
verscheurden mantel,
mantel, rillende
rillende van
van den
denkouden
kouden
regen, die stroomende hem striemde en den storm en den wind, wiens
wiens
verscheen er
er nu
nu een
een goede,
goede,hoopvolle
hoopvolleglimlach
glimlach
vlagen hem sloegen, verscheen
op het gelaat
gelaat van den
den ridder
ridder en
en waren
waren er
er stille
stille tranen
tranen in
inzijne
zijneoogen
oogen
gekomen.
doorstormden nacht
nacht daagde
daagde ijl en bleek
bleek de
de wazige,
wazige, als
als lichtlichtNa den doorstormden
looze
den dageraaddenden
dageraaddenden ochtend
ochtend
booze morgen.
morgen. Witte
Witte sluiers als van in den
stervende nachtbruiden hingen
hingen met
met lichtwitte
lichtwittemistwaden
mistwadenin
inde
de koele,
koele,
schemerige lucht, en schenen den verscheidenden nacht
nacht te doen
doen weiweifelen bij
bij den
den naderenden
naderenden dageschijn
dageschijn in
ineen
eentraagvlietenden
traagvlietenden witten
witten
dood.
De ridder
ridder opstaande
opstaande en als
als ontwakende
ontwakende ten
ten tweeden
tweedenmale,
male,thans
thans
uit lange, lieflij
lieflij kk droomende
hem waren
waren geweest
geweestals
als
droomende gedachten, die hem
een andere,
andere, zoetere
zoetere slaap,
slaap, verwijderde
verwijderde zich
zich langzaam
langzaam van
van den
denrand
rand
des heilloozen
heilloozen afgronds
afgrondsen
enging
gingde
dewijd
wijdverlaten
verlatenhoogvlakte
hoogvlakteweer
weerover.
over.
Hij
rond, zoekend zijn gezel,
gezel, doch
doch vermocht
vermocht hem
hem nergens
nergens te
te
Hij zag rond,
ontwaren.
hem om
om zijn
zijn vriend,
vriend,
ontwaren, Een nieuwe smart welde droef nu in hem
die wellicht
wellicht ontwaakt
ontwaakt als
als hij
hij thans
thans uit
uitdroomenslaap
droomenslaap verrezen
verrezen was,
was,
hem zoe
zoeken
nu zocht.
zocht.
ken zou,
zou, dwalende, als hij hem nu
Hij
voortdurend verdrietiger en met
met grooteren
grooteren angst
angst
Hij doolde rond, voortdurend
om zijn verdwenen paard, en wist zich niet
niet te
te heugen
heugen meer
meer den
den weg,
weg,
dien hij, onachtzaam,
onacht.zaam, was gegaan,
gegaan, alleen in den
den nacht;
nacht; hij
hij zocht
zochten
en
poogde zich te
te herinneren
herinneren mogelijke
mogelij ke kleine
kleineherkenningsteekenen
herkenningsteekenenop
op
het eenzame, barre
barre veld; zijn pad
pad was niet
niet terug
terug te
te vinden.
vinden.
Troostloos, alleen
alleen met
met zijn
Troostloos,
zijn zich
zich hernieuwende,
hernieuwende, eenzame
eenzameklacht,
klacht,
zwierf hij
en roepend,
roepend, gillend
gillenden
en schreeu
schreeuhij de hoogvlakte rond, fluitend en
wend,
bevelend en dan
dan weer
weer herhalend
herhalend de
binnen gegewend, nu bevelend
de zich
zich te binnen
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brachte
de lippen
lippen en
en balde,
balde,in
inwanhoop,
wanhoop,
brachte vleinaampjes.
vleinaampjes. Hij
Hij beet zich de
de vuisten.
vuisten.
Het baatte
baatte hem
hem weinig
weinig en
enin
inradelooze
radeloozewanhoop,
wanhoop,zoo
zooonzegbaar
onzegbaar
eenzaam nu met
met zijn
zijn onstilbare
onstilbare leed
leeden
enonuitklaagbaar
onuitklaagbaarwee,
wee,dwaalde
dwaalde
hij
verkleumd.
hij rond
rond den ganschen dag, hongerig en verkleumd.
De zon
zon hield
hield zich
zich schuil
schuil achter
achter grijze,
grijze, zware
zware wolkenwanden
wolkenwanden en
en
slechts enkele,
enkele,flauwe,
flauwe,nauw
nauwwarmte
warmtegevende
gevendestralen
stralenvermochten
vermochtener
er
door heen te dringen.
dringen.
Toen de zon
zon ter
ter kimme
kimme daalde.
daalde. --- de
delucht
luchtverklaarde,
verklaarde, en
en hare
hare
laatste gouden
laatste
gouden stralen
stralen deden
deden het
hetonherbergzame
onherbergzame landschap
landschap zich
zich
baden
baden in
in warmen,
warmen,guldenen
guldenengloed
gloed- was
dedeeenzame
was
eenzameridder
ridderweer
weerden
den
afgrondsoever genaderd.
genaderd. Hij
Hij zette zich aan
afgrondsoever
aan den zijne
zijne zinnen
zinnen verdwaverdwazenden rand, en opziende
opziende van
van de
de lokkende
lokkendeverleiding
verleidingstaarden
staardenzijne
zijne
tranenlooze, smart verschroeiende oogen in het gouden zonnegezicht.
zonnegezicht.
Hij wendde zich
zich echter
echter af, als getroffen
getroffen door een
een stekender
stekendenpijn,
pijn,en
en
keek nu peinzend in het
het diepe
diepe dal,
dal, zich
zich buigende
buigende over
over den
denverbrokverbrokkelden
hij er
er de
de bodemsgesteldheid
bodemsgesteldheid verkennen.
ver kennen. Hij
Hij
kelden rand,
rand, als wilde hij
zag er opvonkelen zijn
zijn fijne,
fijne, in
in de
delaatste
laatstezonnestralen
zonnestralenschitterende
schitterende
spitsje een
een klein
klein kerkje,
kerkje, waarrond
waarrond de
de huisjes
huisjesvan
vaneen
eendorp
dorpvreedzaam
vreedzaam
lagen verspreid, zeer veilig onder
onder wakende
wakende hoede.
hoede.
Een eind verder, naast een hunner,
hunner, de
de verst
verst verwijderde,
verwijderde, het
het dichtst
dichtst
liggend aan den steilen wand
wand der
der rotskloof,
rotskloof, lag
lag zijn
zijn paard,
paard, met
met ververmorzeld lijf, den kop
kop gepletterd
gepletterd tegen
tegen den
den hoekigen
hoekigensteenen
steenenrand
randvan
van
een waterput, en de pooten
pootengebroken.
gebroken.Hij
Hijzag
zagvragend
vragendop
opnaar
naarde
dezon,
zon,
die nu bloedrood onderging, en een groote, ronde hemelwonde
hemel wonde geleek
geleek
terwijl de stille avondwolkjes schuchter
schuchter en
en vol
vol heiligen
heiligenschroom
schroomvoor
voor
haar
hunne van
van ontonthaar schreiensweemoedige
schreiensweemoedige afscheid,
afscheid, niet bewogen en hunne
roering
randen schitterden
schitterden van louter vloeiend goud.
goud.
roering bevende randen
En wist niet wat
wat hem
hem nu
nu nog
nog in
inde
dekomende
komendedagen
dagenovergebleven
overgebleven
was.
CHARLES
IERSEL
CHARLES VAN IERSEL
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Een Blijspel
Blijspel
van
HEINRICH VON KLEIST,

vertaald door
JAN V. LUMEY.
JAN

(Vervolg)
ELFDE TOONEEL
(Licht,
met een
een pruik
pr uikinindedehand.
hand.DeDemeiden.
meiden.DeDevorigen)
vorigen)
(,Licht, vro uw Brigitte
Brigitte met
LICHT
Hierbinnen, vrouw
vrouw Brigitte.
Brigitte.
STUURMAN
Is dat de vrouw,
vrouw, die
die hier
hier getuigen
getuigen moet?
moet?
LICHT
Ja,
dit isisvrouw
vrouwBrigitte,
Brigitte, eed'le
eed'le heer.
heer.
ja, dit
STUURMAN
Uitstekend! laat
laat ons dan
dan de
de zaak
zaak hervatten.
hervatten.
glazen enz.
enz. af).
Hier. Neemt
Neemt de
de tafel
tafel af. (De meiden met glazen
ADAM

(in dien tusschentijd)
Nu Eefje, zorg
Die pil van
van jou
jou ordentelij
ordentelij k te draaien,
draaien,
behoort, dan
danzullen
zullenwij
wij vanavond
vanavond
Zooals 't behoort,
Den afloop met een schotel karpers
karpers vieren.
vieren.
Het loeder moet
moet haar
haar door
door zijn
zijn keelgat
keelgat krijgen,
krijgen,
eraan verrekken.
verrekken.
Is zij te groot, dan mag 't't eraan
STUURMAN

(ziet de pruik)
pruik)
,Wat
brengt ons
ons vrouw
vrouw Brigitte
Brigittedaar
daarvoor
vooreen
een
Wat brengt
Paruik?
Faruik?
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LICHT

Gestrenge
heer?
Gestrenge heer?
STUURMAN
STUURMAN
Wat voor een pruik het is,
Die
vrouw Brigitte
Brigitteons
onsbrengt?
brengt?
Die vrouw
LICHT
Hml
Hm!
STUURMAN

Wàt?
Wat?
LICHT

Vergeef mij --STUURMAN

2;a1 ik 'ttt hooren?
hooren?
Nu? zal
LICHT
LICHT
Als gij vrouw Brigitte
Brigitte
Laat ondervragen door mijnheer den
den rechter,
rechter,
Dan zal
2;al vanzelf,
van2;elf, aan wien de pruik behoort,
behoort,
En alles verder, worden opgehelderd.
opgehelderd.
STUURMAN
STUURMAN
---- Ik
Ik vraag u niet aan wien de pruik
pruik behoort.
behoort.
2;ijhaar?
haar?
Hoe komt
komtdie
dievrouw
vrouweraan?
eraan?waar
waarvond
vondzij
LICHT
Zij
gevonden in
in 'ttt spalier
spalier
Zij heeft de pruik gevonden
Bij vrouw MargrieteKlis. Gelijk een
een nest,
nest,
Hing zij
2;ij gespiest
gespiest in
in 'ttt vlechtwerk
vlechtwerk van
vanden
denwijnstok,
wijnstok,
Dicht
onder 'tttvenster,
venster,waar
waarde
devrijster
vrijsterslaapt.
slaapt.
Dicht onder
VROUW
VROUW MARTHA
Wat? bij mij? in 'ttt spalier?
spalier?
STUURMAN
(halfluid)
(hal/luid)
Mijnheer de
de rechter,
rechter,
toevertrouwen wilt,
wilt,
Als gij mij soms iets toevertrouwen
Waarmee
gemoeld is,
Waarmee het aan2;len
aanzien van uw ambt gemoeid
Wees dan 2;00
zoo goed, en doe het nu.
ADAM
ADAM
Iku-?
Iku --?
STUURMAN

Niet? heusch niet
niet?
?
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ADAM

Heb ik van mijn
mijn leven
leven -—

(Hij grijpt de pr.uik)
pruik)
STUURMAN

Hier die paruik,
paruik, die
die is
is dus
dus met
met van
van u?
u?
ADAM

Hier die paruik,
paruik, die
die isis beslist
beslistvan
vanmij!
mij!
Dat is, godsacrament, precies
precies dezelfde,
dezelfde,
week aan Ruprecht
Ruprechtgaf,
gaf,
Die ik de voor'ge week
Om naar de stad bij Meester Krul te brengen.
brengen.
STUURMAN

Wie? wat?
LICHT

Aan Ruprecht?
RUPRECHT

Mij?
ADAM

Heb ik jou, lummel,
Toen jij
jij de voor'ge week naar Utrecht
Utrecht ging,
ging,
Hier die paruik niet toevertrouwd,
toevertrouwd, om haar
Door den friseur te laten renoveeren?
renoveeren?
RUPRECHT

Of gij! -— Nu ja. En wat dan nog?
ADAM

Waarom
Heb jij de pruik
pruik niet
nietafgegeven,
afgegeven, smeerlap?
smeerlap?
Waarom heb
heb jij
jij haar
haar niet,
niet,zooals
zooals ik
ikvroeg,
vroeg,
In meester
meester Krul
Krulzijn
zijnwerkplaats
werkplaatsafgegeven?
afgegeven?
RUPRECHT

God zal mij —
- wat bliksem!
Niet afgegeven? God
Ik heb haar
haar in
in de
de werkplaats
werkplaatsafgegeven;
afgegeven;
Aan Meester Krul
Krul persoonlijk
persoonlij k -

ADAM

Afgegeven?
En nu hangt
hangt ze
ze in
in vrouw
vrouw Martha's
Martha'swijnspalier?
wijnspalier?
ik laat
laat me
me zoo
zoo niet
niet loeren,
loeren,
Nee, schobbejak! ik
Verkapping is het, wat hierachter schuilt,
schuilt,
Of muiterij, weet
weet ik
ik het?
het? —
- staat
staat gij
gij toe,
Dat 'k vrouw Brigitte maar
maar direct
directverhoor?
verhoor?

DE GEBROKEN
GEBROKEN KRUIK
STUURMAN

Gij hebt de pruik aan Ruprecht
Ruprecht -

-

ADAM

Eedle heer,
Toen dat
dat jongmensch
jongmensch daar
daar afgeloopen
afgeloopen Dinsdag
Dinsdag
Naar Utrecht
Utrecht uitreed
uitreedmet
metzijns
zijnsvaders
vadersossen,
ossen,
hij bij mij, en sprak: Mijnheer
Mijnheer de
de rechter,
rechter,
Kwam hij
Kan ik in
in stad
stad een
een boodschap
boodschap voor
voor uu doen?
doen?
~oon, zeg ik,
ik, als
als je
je zoo goed wilt zijn,
zijn,
Mijn zoon,
pruik dan
Laat deze pruik
dan voor
voor mij optoupeeren
optoupeeren —
pruik,
Maar niet heb ik gezegd: hier, neem de pruik,
Bewaar die bij je
je thuis, verkap
ver kapjeje erin,
erin,
En laat haar in vrouw Martha's
Martha's wijnstok
wijnstok hangen.
hangen.
VROUW BRIGITTE

Kijk heeren, Ruprecht,
Ruprecht, met
metverlof
verlofgesproken,
gesproken,
Die kan 't't niet
niet zijn.
zijn. Want
Want toen
toen ik
ik gisteravond
gisteravond
op weg
Op
weg was
was naar de hoeve, waar mijn nicht
nicht
Een moeilijk kraambed heeft,
heeft, hoorde
hoorde ik de vrijster
Gesmoord in d'achtertuin
d'achtertuin op
op iemand
iemand schelden:
schelden:
't Is
Is of
of haar
haar stem
stem van
van drift
drift en
en angst
angst blijft
blijftsteken.
steken.
Foei, lage ellendeling, je
je moest
moest je
je schamen,
schamen,
ik zal
zal mijn
mijn moeder
moeder roepen;
roepen;
Wat moet dat?
dat? wacht!
wacht! ik
het land
land was.
was.
Alsof de Spaansche vijand in het
Ik roep nu:
nu: Eva!
Eva! door
door de
de schutting:
schutting:Eva!
Eva!
Enzij
zijzwijgt:
zwijgt:
Wat heb
heb je?
je?isisereronraad?
onraad?- En
Moei,wat
watwilt
wilt ge?
ge? --Nu? komt
komt er
er antwoord?
antwoord?vraag
vraagikik- Moei,
'k Wil weten
Watzou
zouikikdoen?
doen? —
wetenwat
watjejedoet?
doet?- Wat
je? - Ja natuurlijk, Ruprecht.
Ruprecht bij
bij je?
Is Ruprecht
Blijf toch
Gut,wat
wateen
eenbombarie,
bombarie,
Blijf
tochniet
nietwachten.
wachten.- Gut,
Die koozen, denk ik,
ik, net
net als
als andren
andrenkijven.
kijven.
MARTHA
VROUW MARTHA

Endus-?
En dus —?
RUPRECHT
RUPRECHT

Endus-?
En
dus —?
STUURMAN

uitvertellen.
Zwijgt! laat haar uitvertellen.
BRIGITTE
VROUW BRIGITTE

middernacht terugkeer
terugkeer
Als ik nu omstreeks middernacht
Van mijn bezoek, en in de
de lindenlaan
lindenlàan

4J
43

44

DE GEBROKEN KRUIK

Juist bij vrouw Martha's
Marthats tuindeur ben gekomen,
Schiet
een kerel
kerel langs
langs mij,
mij, kaal
kaal van hoofd,
hoofd,
Schiet er een
En met een paardenvoet;
paardenvoet; en achter hem
.
Is het
het een
een stank
stank van
van pek
pek en
en zwaveldampen.
zwaveldampen.
Ik prevel een „God
"God sta
sta ons
ons bij"
bijtt en
en keer
keer
Mij vol ontzetting
ontzetting om,
om, en
en op
op mijn
mijn woord,
woord,
in de
de verte,
verte,
Zijn knikker, heeren, zie 'k
tk nog
nog in
Als rottend hout,
hout, de
delendenlaan
lindenlaan doorlichten.
doorlichten.
RUPRECHT
Wat! deksels
deksels--- donders
--!
Wat!
donders-1
VROUW MARTHA
Ben je dol, vrouw Briggy?
Briggy?
RUPRECHT
De duivel
duivel zou
zou het
het zijn?
zijn?
LICHT
Stil! Stil!
stil!
VROUW BRIGITTE

Mijn hemel!
Ik weet, wat ik gezien heb
heb en
en geroken.
geroken.
STUURMAN
(ongeduldig)
(ongeduldig)
Mensch, of
of 'ttt de
de duivel
duivel was,
was, wil
wilik
ikniet
nietonderzoeken,
onderzoeken,
Hem evenwel,
evenwel, hem
hem denuncieert
denuncieert men
men niet.
niet.
kunt, uitstekend:
uitstekend:
Als gij een ander noemen kunt,
Maar van dien zondaar wensch 'k
tk verschoond
verschoond te
te blijven.
blijven.
LICHT
Uw Eedle
Eedle moet
moethaar
haar laten uitvertellen.
uitvertellen.
STUURMAN
Onnoozel volk!
VROUW BRIGITTE
Nu goed, zooals gij
gij wilt.
Maar
Maar de griffier kan
kan het bevestigen.
STUURMAN
Bevesttgen?
wat?
Bevest'gen? wat?
LICHT
Tot zekere hoogte,
hoogte, ja.
ja.
STUURMAN
Voorwaar,
Voorwaar,ik
ik weet
weet nietniet --
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LICHT
LICHT

Als 'k u mag verzoeken,
verzoeken,
Hoor vrouw Brigitte
Brigitte dan
dan geduldig
geduldigaan.
aan.
Dat het de duivel
duivel was,
was, beweer
beweer ik niet;
niet;
Maar paardenvoet, kaal hoofd, en
en damp
damp van
van achter,
achter,
Dat alles is, als 'k
'k mij
mij niet
niet sterk
ster k vergis,
vergis,
haak!--- Ga
Volkomen in den haak!
Ga voort,
voort, ik bid uI
u!
VROUW BRIGITTE
Als ik vandaag nu met
met verbazing
verbazing hoor,
hoor,
Wat bij vrouw Martha is gebeurd,
gebeurd, en
en ik,
ik,
Om den vernielal, dien ik gisternacht
gisternacht'
Bij het spalier ontmoet heb, op te
te sporen,
sporen,
De
plek, waar
waar hij den sprong deed,
deed, onderzoek,
onderzoek,
De plek,
Vind ik een voetspoor, heeren, in de sneeuw
sneeuw—
Wat voor een voetspoor denkt
denkt gij,
gij, dat
dat ik vind?
en smal
smal en
en altijd
altijd scherp
scherp omlijnd,
omlijnd,
Rechts fijn en
Een goedgevormde menschenvoet,
menschenvoet,
En links wanstaltig, grofweg ingestampt,
Een monsteracht'ge plompe
plompe paardenvoet.
paardenvoet•
. STUURMAN
STUURMAN
(nijdig)
Gezwets; onwijs,
onwijs, verdoemelijk
verdoemelijk gezwets
gezwets-VALENTIJN
VALENTIJN
Dat is
is niet
niet moog'lij
moog'lijk,
zuster!
k, zuster!
VROUW BRIGITTE
Op mijn woord!
waar hij gesprongen
gesprongen is,
is,
Eerst bij 't spalier, waar
Een wijden kring van omgewoelde sneeuw,
sneeuw,
Alsof een zeug
zeug erin
erin had
had rondgewenteld;
rondgewenteld;
En menschenvoet
menschenvoet en
en paardenvoet
paardenvoet van
van hier,
hier,
En menschenvoet
en paardenvoet, en menschenvoet
menschenvoet en
en
menschenvoet en
Dwars door den tuin, de
de wijde
wijde wereld
wereld in.
ip..
[paardenvoet
ADAM
Vervloekt! ---- heeft zich
zich de
de schelm
schelmmisschien
misschienverkapt,
verkapt,
Om als de duivel
duivel zelf
zelf —?
-r
RUPRECHT
Wat! ik!
LICHT
Zwijgt! zwijgtl
zwijgt!
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VROUW BRIGITTE
De jager, die een das zoekt en het
het spoor
spoor
Ontdekt, hij
hij triomfeert
triomfeert niet zoo, als ik.
Griffier, zeg ik, want net toevallig zie ik,
mij komen,
komen,
Door u gestuurd, Zijn Eedle tot mij
Griffier, uw zitting is verloren
verloren moeite,
moeite,
Den kruikvernieler
kruikvernieler judicieert
judieieert gij niet,
Die zit gerust
gerust en veilig in de
de hel;
hel;
Hier is het spoor, dat hij
hij ons achterliet.
achterliet.
STUURMAN
Dus hebt
hebt gij
gij zelf
zelf uu overtuigd?
overtuigd?
LICHT
Hoogachtbre,
tt
den haak.
haak.
't Is met dat spoor volkomen in den
STUURMAN
Een paardenvoet?
paardenvoet?
LICHT
Voet van een mens
eh, ik bid u,
mensch,
paardenhoef.
Maar praeter propter als een paardenhoef.
ADAM
Verdraaid, griffier, de zaak wordt ingewikkeld.
ingewikkeld.
ken een
een aantal
aantal bijtende geschriften,
geschriften,
Ik ken
in twijfel
twijfel trekken;
trekken;
Die het
het bestaan
bestaan van
van God
God in
Die
zoover ik
ik weet,
weet,
Maar met den duivel heeft, zoover
nog bondig
bondig afgerekend.
afgerekend.
Geen atheïst nog
Het punt
punt in
in quaestie
quaestiedient
dientnauwkeuriger
nauwkeuriger
Het
Te worden
worden toegelicht.
toegelicht. Mijn voorstel is,
is,
Te
Niets
wij in
inden
denHaag
Haag
Niets te
te beslissen,
beslissen,voor
voorwij
Synodehebben
hebbenaangevraagd,
aangevraagd,
Bij de Synode
gerecht bevoegd
bevoegd isisaan
aan te
te nemen,
nemen,
Of het gerecht
Dat
Dat Belzebub
Belzebub de kruik
kruik gebroken heeft.
heeft.
STUURMAN
Een voorstel,
voorstel,dat
datvan
vanuubegrijplij
begrijplijk
is.
Een
k is.
Wat oordeelt
griffier?
oordeelt gij, griffier?
LICHT
LICHT
Uw Eedle
Eedle zal
zal
Uw
Het zonder
zonder de
de Synode
Synode kunnen
kunnen stellen.
stellen.
Het
Vertel
- het
hetslot,
slot,
Vertel ons
ons —
- als
als 'k
'k zoo
zoovrij
vrijmag
magzijn
zijn
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dan komt er, hoop ik,
Gij, vrouw Brigitte daar;
daar; dan
in deze
deze zaak.
zaak.
Door het verband
verband wat
wat licht
licht in
VROUW BRIGITTE

ik vraag nu den griffier, of
Ik
of wij het spoor
Een tindweegs
eindweegs zullen volgen, om te zien,
Waarheen de duivel wel ontsnapt
ontsnapt kan
kan zijn.
zijn.
Goed, zegt hij, vrouw Brigitte, een goed idee;
Misschien is het voor ons zoo'n omweg
omweg niet,
niet,
En komen wij
wij meteen
meteen bij
bij rechter
rechter Adam.
Adam.
STUURMAN

Wel? en er bleek
bleek —?
-?
VROUW BRIGITTE

Vooreerst nu vinden wij,
Voorbij de tuindeur in de
de lindenlaan,
lindenlaan,
De plek,
plek, waar
waar stinkend
stinkend van
van den
den zwaveldamp,
zwaveldamp,
De duivel
duivel met
met me
me in
in botsing
botsing kwam:
kwam: een
een kring,
kring,
ter zijde
zijde wijkt,
wijkt,
Zooals soms schuw een hond
hond ter
Wanneer de kat zich proestend voor hem zet.
zet.
STUURMAN

Vervolgens?
VROUW BRIGITTE

Niet
ver vandaar
vandaar nu ligt
ligt een
een overblijfsel
overblijfsel
Niet ver
dat mij
mij doet
doet schrikken.
schrikken.
bij een
een boom,
boom, dat
Van hem, dicht bij
STUURMAN

overblijfsel? hoe?
hoe?
Een overblijfsel?
VROUW BRIGITTE
BRIGITTE

Hoe? ja, dat kan ik -

-

ADAM

(voor zich)

mijn ingewanden.
ingewanden.
Vervloekt, mijn
LICHT

verder,
Verder, verder,
u, zwijg
zwijg hierover,
hierover, vrouw
vrouwBrigitte.
Brigitte.
Ik bid u,
STUURMAN
STUURMAN

Waarheen het spoor u leidde, wil ik weten!
BRIGITTE
VROUW BRIGITTE

kortstenweg
wegnaar
naaru,u,
Waarheen? voorwaar, den kortsten
griffier mij had voorspeld.
voorspeld.
Precies als de griffier
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STUURMAN
STUURMAN

Naar ons?
ons? hierheen?
hierheen?
Naar
VROUW BRIGITTE
BRIGITTE
VROUW
Ja, van de lindenlaan,
lindenlaan,
Naar 'ttt Malieveld,
Malieveld, den
denkarpervijver
karpervijver langs,
langs,
Dan 'ttt smalle
smallepad
paddwars
dwars over
over de
debegraafplaats,
begraafplaats,
Dan
zeg, hierheen,
hierheen,naar
naar rechter
rechter Adam.
Adam.
Zooals ik zeg,
STUURMAN
rechter Adam?
Adam? werklijk?
wer klij k?
Naar rechter
ADAM
Hier
Hier naar
naar mij?
mij?
BRIGITTE
VROUW BRIGITTE
Naar u, jawel.
RUPRECHT
De duivel
duivel zal toch niet
De
Inhet
gerechtshofwonen?
wonen?
In
het gerechtshof
VROUW BRIGITTE
Ja, ik weet niet,
niet;
woont; maar
maar in dit huis,
huis,
Of hier de duivel woont;
zeker, isis hij
hij afgestapt;
afgestapt;
Zooveel is zeker,
Hetspoor
spoorloopt
looptachterom
achteromtot
totaan
aanden
dendrempel.
drempel.
Iet
ADAM
Zou
doorgereisd ---?
-?
ZOUhij
hijmisschien
misschien hier doorgereisd
VROUW BRIGITTE
Ja,
tt Kan zijn. Ook dat.
Ja, of hier doorgereisd.
doorgereisd. 't
Het spoor was aan den voorkant
voor kant ---

STUURMAN

Daar dus ook?
LICHT

Voor
Voor was
was er
er niets te zien, gestrenge heer.
VROUW BRIGITTE
Ja,
weg vertreden.
vertreden.
Ja, aan
aan den voorkant was de weg
ADAM
Vertreden.
laat me villen;
villen;
Vertreden. Doorgereisd. Ik laat
De schurk,
schur k, let op, heeft
heeft met
met de
de wetten
wetten hier
hier
Zijn
Zijn spel
spel gespeeld! Het zou mij niets verwondren,
Als 't
tt op de registratie kwalijk
kwalijk riekt.
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Indien mijn kasboek,
kasboek, wat
wat ik
ik niet
niet betwijfel,
betwijfel,
Met een nadeelig
nadeelig saldo sluiten mocht,
mocht,
Dat zweer ik u, ik sta voor niets meer in.
STUURMAN .
Ik ook niet. (Voor zich)
zich) Hm! ik weet niet,
niet, was
was 'tttzijn
zijn linker,
linker,
Was het zijn rechter?
rechter? een
een van
van beide
beide voeten
voeten --Mijnheer de rechter! wees zoo goed! --- uw
uw snuifdoos.
snuifdoos.
ADAM
Mijn snuifdoos?
STUURMAN
Ja, uw snuifdoos.
ADAM
(tot Licht)
Licht)
Breng haar even.
STUURMAN
Waartoe die omhaal? 't
tt is maar enkle
enkle stappen.
stappen.
ADAM
tt
Geef dan.
dan. Aan
Aan Zijn
Zijn Eedle.
Eedie.
't Is al in orde. Geef
STUURMAN
Ik had u iets in
in 'ttt oor
oor gefluisterd.
gefluisterd.
ADAM
Misschien, dat
dat wij
wij hierna
hierna gelegenheid
gelegenheid --STUURMAN

Ook goed.
(Als Licht
Lichtweer
weerplaats
plaatsgenomen
genomenheeft)
heeft)
Vertel eens, heeren,
heeren, is
is er
er hier
hier in
in 'ttt dorp
dorp
Soms iemand, die
die misvormde
misvormde voeten
voetenheeft?
heeft?
LICHT
Hm! ongetwijfeld is er
er hier
hier in
in Heisa
Heisa --STUURMAN
Jai wie dan?
Ja?
LICHT
Wil dat aan mijnheer den rechter vragen --STUURMAN
Aan rechter Adam hier?
hier?
ADAM
Ik weet van niets.
ik hier
hier in
in Heisa
Heisa werkzaam,
werkzaam,
Tien jaren
jaren ben ik
Zoover ik weet, is niemand
niemand scheef
scheefgegroeid.
gegroeid.
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STUURMAN
STUURMAN

(tot
Licht)
(tot Licht)
Nu? wien bedoelt
Nu?
bedoelt gij?
gij?
VROUW
VROUW MARTHA

Laat
Laat toch
toch staan die voeten!
Wat trekt gij
gij ze zoo schielijk onder tafel,
Wat
afvraagt, of het spoor van u is.
Dat men zich afvraagt,
STUURMAN
STUURMAN

Van rechter Adam?
Adatl).?
ADAM

Wat?
mij?
Wat? het spoor van mij?
Ben ik de duivel? Is dat
dat een
een paardenvoet?
paardenvoet?
(Hij toont
toont zijn
zijnrechtervoet)
rechtervoet)
STUURMAN

Nee, op
op mijn
mijn woord. Die voet
voet is best.
best.
(Halfluid) Maak nu terstond een einde aan het geding.
geding.
ADAM

Een voet, als dien de
de duivel
duivel had,
had,
Dan kon
kon hij
hij op de
de bals
bals een
een dansje
dansje doen.
VROUW MARTHA

Dat zeg
zeg ik
ik ook.
ook.Waar
Waar zou
zou mijnheer
mijnheer de
de rechter
rechter-

ADAM

Ach
ik!
Ach wat!
wat1ikl
STUURMAN

Sluit terstond de zitting,
zitting, zeg
zeg ik.
ik.
VROUW BRIGITTE
BRIGITTE

nog bevreemdt,
bevreemdt, hoogachtbre
hoogachtbre heeren,
heeren,
Wat enkel nog
Dat
Dat is,
is, zou
zou 'k
'k zeggen,
zeggen, deze
deze plecht'ge
plecht'getooi!
tooi!
ADAM

Wat voor een
—?
een plechtige
plechtige-?
VROUW BRIGITTE
BRIGITTE
VROUW

de paruik!
paruik!
Hier de
Wie zag
zag den
den duivel
duivel ooit
ooitin
inzulk
zulkeen
eendracht?
dracht?
Wie
Een
Een toren,
toren, steiler,
steiler, blinkender
blinkendervan
vantalk,
talk,
Dan
Dan die
dieeens
eenspredikanten
predikantenop
opden
denkansel!
kansel!
ADAM
ADAM

Wij
Wij weten
weten hier
hier op
op't'tland
landniet
nietzoo
zooprecies,
precies,
Wat
in de
de hel
helde
demode
modeis,
is,vrouw
vrouwBrigitte!
Brigitte!
Wat in
Gewoonlijk,zegt
zegtmen,
men,draagt
draagthij
hij eigen
eigenhaar.
haar.
Gewoonlijk,
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aarde, ben
ben ik
ik overtuigd,
overtuigd,
Maar hier op aarde,
in de
de paruik,
paruik, om
om zich
zich
zich in
Verkapt hij zich
lieden in
in te
te dringen.
dringen.
Bij de voorname lieden
STUURMAN
STUURMAN
Schavuit! dien
dien ik
ikvoor
vooraller
aller oogen
oogensmaadlijk
smaadlijk
Schavuit!
tribunaal moest
moest jagen!
jagen! uu beschermt
beschermt
Van 't't tribunaal
Alleen nog
nog maar
maar het
het aanzien
aanzien van uw
uw ambt.
ambt.
Alleen
Hef thans
thans uw
uw zitting
zitting op!
op!
Hef
ADAM
Ik wil niet
niet hopen
hopen —
STUURMAN
hoopt nu
nu niets.
niets. Ge
Gedraait
draait uu uit
uitde
dezaak.
zaak.
Ge hoopt
ADAM
Denkt gij,
gij, dat
dat ik,
ik, ik,
ik,.rechter
.rechter Adam,
Adam, gister
gister
Denkt
spalier de
de pruik
pruik verloren
verloren heb?
heb?
In het spalier
STUURMAN
God bewaar'me!
bewaar'me! de
de uwe
uwe is
is toch
toch in
in vlammen,
vlammen,
Nee, God
en Gomorrha
Gomorrha opgegaan.
opgegaan.
Als Sodom en
LICHT
Integendeel
ik
vraag
excuus!
dekat
kat
Integendeel ik vraag excuus! de
de zijne
zijne gisternacht
gisternacht gejongd.
gejongd.
Heeft in de
ADAM
Hoogachtbre, zoo de
de schijn
schijn mij
mij hier
hier veroordeelt,
veroordeelt,
Gij
hoop ik.
ik. Voor
Voormij
mij
Gij overijlt u niet, hoop
Is het een zaak van eer of
of ambtsverlies.
ambtsverlies.
Zoolang de vrijster zwijgt, begrijp ik niet,
Met wat voor recht men mij
mij beschuld'gen
beschuld'gen durft.
durft.
Hier op den rechterstoel van Heisa zit ik,
En leg de pruik hier voor mij op dedè tafel:
Hem~
die beweert,
beweert, dat
dat zij
zij aan
aan mij
mij behoort,
behoort,
Hem, die
tribunaal in Utrecht.
Utrecht.
Daag ik voor 't hooge tribunaal
LICHT
Hm! de paruik,
toch,
paruik, zou 'k zeggen, past u toch,
Als was zij
schedel saamgegroeid.
saamgegroeid.
zij met uw schedel
(Hij zet
zethem
hemde
depruik
pruikop)
op)
ADAM
ADAM

Ge lastert!
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LICHT

Niet?
ADAM
Als mantel om de schouders
schouders
Mij nog te wijd, hoe veel meer
meer om het
het hoofd.
hoofd.
(Hij bekijkt
bekijktzich
zichininden
denspiegel)
spiegel)
RUPRECHT

Ei, zoo'n
zoo'n godseldrementsche
godseldrementsche vent!
vent!
STUURMAN

Stil jij!
VROUW MARTHA
MARTHA

Ei, zoo'n
zoo'n vervloekt
vervloektcanaille
canaillevan
vaneen
eenrechter!
rechter!
STUURMAN
Nog eens, sluit gij
of moet
moet ik het doen?
gil de zitting, of
ADAM
Ja, wat beveelt
beveelt gij?
RUPRECHT
(tot Eva)
Eva)
Eva spreek,
is hij
hij 't?
't?
spreek, is
STUURMAN
Wat is dat voor een
een onbeschaamdheid,
onbeschaamdheid,vlegel?
vlegel?
VALENTIJN
Wees stil, zeg ik.
ADAM
Wacht schelm! ik
ik zal
zal je
je krijgen.
krijgen.
RUPRECHT
Ei, smeer'ge
smeer'ge paardenpoot!
paardenpoot!
STUURMAN
Hei! deurwaardet!
VALENTIJN
Kop dicht, zeg ik.
RUPRECHT
niet.
Wacht! nu ontkom je niet.
Nu
laat ik mij geen zand in de oogen
oogen strooien.
strooien.
Nu laat
STUURMAN
Begrijpt gij niet, mijnheer
mijnheer de
de rechter
rechter —?
-?
ADAM
Ja, Uw
Uw Eedle
Ja,
Eedle
Verlangt misschien, dat ik het vonnis vel.
vel.
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STUURMAN

dat,
Doe dat.
ADAM
De zaak
zaak is nu
nu in
in staat
staat van wijzen,
En Ruprecht daar, die rakker, is de dader,
dader.
STUURMAN
Vooruit maar!
Vooruit
maar! verder!
ADAM
Ik beveel
beveel hierbij
hierbij
blok te
te sluiten,
sluiten, en
enomdat
omdathij
hij
Hem in het blok
Zich aan mijn waardigheid vergrepen
vergrepen heeft,
heeft,
Zet ik hem achter slot
slot en
en tralies
tralies vast,
vast,
Hoe lang, dat
dat is
is van
van later
later zorg.
zorg.
EVA
Wat! hij
hij-?
—?
RUPRECHT
Ik, achter
achter slot?
EVA
Het schandblok
schandblokdragen?
dragen?
STUURMAN
Maak je geen zorgen, kinders --- Zijt
Zijtge
geklaar?
klaar?
-ADAM
'ADAM
De
kruik kan
kan hij
hij vergoeden
vergoeden voor
voor mijn
mijn part.
part.
De kruik
STUURMAN
In orde dus! De zitting is gesloten.
gesloten.
Utrecht.
En Ruprecht appelleert bij
bij 't hof in Utrecht,
EVA
Wat?
Utrechtappelleeren?
appelleeren?
Wat? moet hij eerst in Utrecht
RUPRECHT
k—
Hoe?
Hoe? iikSTUURMAN
STUURMAN
Te
drommel, ja! En tot zoolang Te drommel,
-

EVA

En tot zoolang
zoolang —?
-?
RUPRECHT

Achter de tralies zitten?
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Het schandblok
schandblok dragen?
dragen? Jullie zijn
2;ijn me rechters.
2:Ït met
Hij, die
die daar
daar zit_
met al
al 2:Ïjn
zijn onbeschaamdheid,
onbeschaamdheid,
Hij was het zelf
2;elf —
STUURMAN
Wat duivel,
duivel, zwijg!
2:wijg! je
je hoort
hoort het!
het!
Geen haar wordt hem zoolang
2:oolang gekrenkt -

EVA

Op Ruprecht!
Ruprechtl
de kruik
kruikgebroken!
gebroken!
Op! Rechter Adam heeft
heeft de
RUPRECHT
RUPRECHT
Ei, wacht eens!
eens!
VROUW MARTHA
VROUW
Hij?
VROUW BRIGITTE
BRIGITTE
De
rechter?
De rechter?
EVA
Ja! op Ruprecht!
Ja!
Hij was 't
tt .die
,die gister
gister uit
uitmijn
mijnkamer
kamer vluchtte!
vluchtte!
2:ooveel je
je wilt.
wilt.
Op, grijp hem, stomp hem nu, zooveel
STUURMAN
(staat
op)
(staat op)
Halt! wie zich
2:ich hier
hier wanordelijk
wanordelij k ---

EVA

Om 't
tt even!
Dan is het blok verdiend. Op, Ruprecht!
Vooruit dan, trap hem van zijn
2;ijn rechterstoel.
ADAM
ADAM
Neem mij
mij niet
niet kwalijk.
kwalijk. (Hij loopt
looptweg).
weg).
Neem
EVA

Hier!
RUPRECHT

Houd hem!
hem!
EVA

Vlug!
ADAM

Wat?
RUPRECHT

Vervloekte hinkeduivel!
hin keduivel !
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EVA

Heb je hem?
hem?
RUPRECHT
RUPRECHT
Goddorie!
Het is
is zijn
zijn mantel
mantel maar!
maar!
STUURMAN
STUURMAN
Hei,
deurwaarder!
Hei, deurwaarder!
RUPRECHT
RUPRECHT

(slaat den
den mantel)
mantel)
Pats! dat is er een. En pats! En pats! nog
nog een.
een.
En nog een! bij gebreke van zijn buit.
bult.
STUURMAN
STUURMAN
Jij
Kalmtehier!
hier!
Jij onbeschofte
onbeschofte rekel!
rekel! --- Kalmte
jij 2;00
optreedt,
Aan jou, als jij
zoo vlegelachtig optreedt,
Zal 'k nog vandaag
vandaag het vonnis doen voltrekken.
VALENTIJN
VALENTI]N
Verdraaide
hou je
je kalm!
kalm!
Verdraaide lummel, hou
TWAALFDE TOONEEL

voriger zonder
(De vorigen
zonder Adam.
Adam. -—Zij
Zijkomen
komenallen
allen op den
den voorgrond
voorgrond
van
hettooneel).
tooneel).
van het
RUPRECHT
RUPRECHT

Ei Eefje!
ik je
je vandaag
vandaag beleedigd!
beleedigd!
Hoe schandlijk heb
heb ik
Ei sakkerloot; en gisternacht niet
niet minder!
minder!
Ei blonde lieveling,
lieveling, ei
ei bruidje-mijn!
bruidje-mijn!
Wat heb je mij niet alles te vergeven.
vergeven.
EVA

(werpt zich
zichvoor
voorden
dengedeputeerde
gedeputeerde
knieen)
opop
de de
knieen)
Heer! als gij nu niet
niet helpt,
helpt,zijn
zijnwij
wijverloren!
verloren!
STUURMAN
STUURMAN
Verloren? en
en waarom?
waarom?
RUPRECHT
RUPRECHT
Mijn god! wat
wat is
is er?
er?
EVA
Red Ruprecht, zoo
2;00 ge
ge kunt,
kunt, van
van de
peconscriptie!
conscriptie!
Want de conscriptie van dit jaar
jaar --- het
hetisismij
mij
Door rechter Adam
Adam in
in 't't geheim
geheim verteld
verteld ---
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naar Oost-Indië;
Oost-Indië; en
Gaat naar
en vandaar,
vandaar, dat
dat weet
weet gij,
gij,
Keert op
op de
de drie
drie man
maner
ermaar
maar een
eenterug!
terug!
STUURMAN
Hoe! naar Oost-Indië!
wat isis dat
dat voor
vooronzin?
onzin?
Oost-Indië! wat
EVA
Naar Bantam, eedle heer; ontken
ontken het
het niet!
niet!
Hier is de brief met de geheime
geheime instructie,
instructie,
Die
de regeering
regeering korten
korten tijd geleden,
Die de
Betreffende de
de landweer
landweer heeft
heeftverordend:
verordend:
ik ben
ben van
van alles
alles op
op de
de hoogte.
hoogte.
Ge ziet, ik
STUURMAN
(nee.mt
den brief
brief en leest hem)
hem)
(neemt den
-oO wat een ongehoorde knoeierij!
knoeierij!Dé brief
Dè
brief is
is valschl
valschl
EVA
Valsch?
STUURMAN
Valsch, zoowaar ik
ik leef!
leef!
Gij weet het zelf,
zelf, griffier,
griffier, isisdat
datde
deinstructie,
instruçtie,
Die
gij van
van de
de regeering
regeering hebt
hebt ontvangen?
ontvangen?
Die gij
LICHT
De
instructie!
wat!
de
snoodaard!
scheurpapier,
De instructie! wat! de snoodaard! scheurpapier,
Dat hij met
met eigen
eigen hand
hand beschreven
beschreven heeft!
heeft! —
De troepen, die men
men aanwierf,
aanwierf, zijn
zijn bestemd
bestemd
het binnenland;
binnenland; geen
geen mensch
mensch
Voor diensten in het
Heeft plan,
plan, ze
ze naar
naar Oost-Indië
Oost-Indiëtetesturen!
sturen!
EVA
is het
hetwerklijk,
werklijk,heergin?
heeren?
Neen? is
STUURMAN
Op mijn woord!
En mocht het anders wezen, dan beloof
beloof ik,
Zoowaar 'k hier sta, om Ruprecht
Ruprecht vrij
vrij te
te koopen!
koopen!
EVA
(staat
op)
(staat op)
o
boosWicht mij
mij belogen!
belogen!
O foei! wat heeft de booswicht
Want met dat
dat vreeslijk
vreeslijk schrikbeeld
schrikbeeldkwelde
kweldehij
hij
Mijn hart, en zoo
zoo verscheen
verscheen hij
hij in
in den
den nacht
nacht

DE GEBROKEN
GEBROKEN KRUIK

Om me een attest voor Ruprecht op te dringen;
Bewees mij, hoe een valsch
valsch bewijs
bewijs van
van ziekte
ziekte
Hem van soldatendienst bevrijden
bevrijden kon;
kon;
Verzekerde en betuigde en
en sloop
sloop terwijl,
terwijl,
Om 't voor mij op te stellen,
stellen, in
in mijn
mijn kamer:
kamer:
Zoo'n schandlijk iets van mij verlangend, heeren,
heeren,
Dat het geen
geen meisjesmond
meisjesmond waagt
waagt uit
uit te
te spreken!
spreken!
VROUW BRIGITTE
Ei, zoo'n gemeene, listige
listige schavuit!
schavuit!
RUPRECHT
Vergeet, vergeet den
den paardenpoot,
paardenpoot, mijn
mijn liefste!
liefste!
Kijk, als een
een paard
paard bij jou de kruik
kruik vernield
vernield had,
had,
Dan
zou 'k
'k nog
noghaast
haastjaloerscher
jaloerscher zijn,
zijn, dan
dan nu!
nu!
Dan zou
(zij kussen
(Zij
kussenelkaar)
elkaar)
VALENTIJN
VALENTI]N

elkaar eens flink gezoend;
Dat zeg ik ook! elkaar
En laat ons dan met
met Pinkster
Pinkster bruiloft
bruilofthouden!
houden!
LICH'!'
LICH'`
(aan het
hetvenster)
venster)
Kijk eens, hoe
hoe rechter
rechter Adam,
Adam, bid
bid ik u,
enrad,
rad,
Bergop, bergaf, als vlood
vlood hij
hij galg
galg en
Door
de omgéploegde
omgéploegde wintervelden
winterveldenhinkt!
hinkt!
Door de
STUURMAN
rechter Adam?
Adam?
Wat? is dat rechter
LICHT
Ongetwijfeld!
VERSCHILLENDE STEMMEN
STEMMEN
VERSCHILLENDE
Nu komt
komt hij
hij op
opden
denstraatweg.
straatweg.Kijk!
Kijk!kijk!
kijk!kijk!
kijk!
Nu
Hoe de
de paruik
paruik zijn
zijnarmen
armenrug
rugkastijdt!
kastijdt!
Hoe
STUURMAN
Gezwind, griffier,
griffier, hem
hemna!
na! haal
haal hem
hem terug!
terug!
Gezwind,
kwaad niet door zijn
zijn vlucht
vlucht verergert.
verergert.
Opdat hij 't kwaad
moet ik hem natuurlijk
natuurlijk schorsen,
schorsen,
Als rechter moet
benoem ik,
ik,om
omtot
totnader
naderorder
order
En u benoem
het dorp
dorp zijn
zijn functies
functies waar
waar te nemen;
nemen;
Hier in het
hoop, in
in orde,
orde,
kassen, naar
naar ik hoop,
Maar zijn de kassen,
Dan wil
wil 'k
'k hem
hem niet
niet tot
tot deserteeren
deserteeren dwingen.
dwingen.
zoo goed,
goed, en
en breng
brenghem
hemhier
hierterug!
terug!
Vlug! wees zoo
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(De vorigen `onder
zonderLicht)
Licht)
VROUW MARTHA
Vertel eens, eedle
eedle heer,
heer twaar
waar kan
kan 'k
tk in
in Utrecht
Utrecht
zetel der
der regeering
regeering vinden?
vinden?
. Den
Den zetel
STUURMAN
Waartoet
vrouw Martha?
Martha?
Waartoe, vrouw
VROUW MARTHA

(geraakt)
(geraakt)
Hm! waartoe?
waartoe?tk
'kzou
zouzeggen
zeggen--Hoeft hier de kruik
kruik dan
dan niet
niet vergoed
vergoed te
te worden?
worden?
STUURMAN
Neem
mij niet
niet kwalijk!
kwalijk! Op
Op de
de Groote
GrooteMarkt!
Markt!
Neem mij
Op
Dinsdag
en
op
Vrijdag
is
er
zitting.
Op
op Vrijdag
VROUW MARTHA
Goed! deze week zal
zal ik
ik mij
mi; daar
daar vervoegen. (Allen af)
EINDE
E INDE

DE ZELFVERMOMMING
ZELFVERMOMMING DES ABSOLUTEN,
ABSOLUTEN.
III.
We hebben in
in ons
ons vorig
vorighoofdstuk
hoofdstuknaar
naar beste
bestekunnen
kunnen c;Ie
de ondenkbaarheid
den Natuurtoestand,
Natuurtoestand, wiens
wiens
baarheid aangetoond
aangetoond van
van den
den Mensch in den
bestaan niet zoozeer als uitgesproken hypothese
hypothese dan
dan wel
wel als
als „vanzelf"vanzelfen
sprekendheid"
sprekendheid" ten grondslag ligt aan alles wat
wat van
van "den
„den Staat"
Staat" isis en
wordt gezegd. De
De belangrijkste
belangrijkste der
der beide
beide vragen,
vragen, welke
welke we
we ons
ons in
indit
dit
verband
bleefdaarbij
daarbij vooralsnog
vooralsnog onbeantwoord,
onbeantwoord, namelijk
namelijk
verband stelden, bleef
deze:
Wanneer
z66zeer ononWanneer inderdaad
inderdaad de
de Natuur-mensch
Natuur-mensch voor
voor de rede zóózeer
denkbaar is
is en
en voor het "gezonde
verstand "z66zeerongerijmd,
hoekan
kan
„gezonde verstand"z66zeer
ongerijmd, hoe
onze gedachten
gedachten zijn
zijn ontstaan
ontstaan en
en meer
meer dan
dan dat:
dat:
zijn beeld dan ooit in onze
thans trachten
trachten het
het
onuitroeibaar
deze vraag
vraag willen we thans
onuitroeibaar blijken?
blijken? Op
Op deze
antwoord te geven.
antwoord
Wie is hij,
hij, wiens
wiens schaduw
schaduw ons
ons belet,
belet,de
dewaarheid
waarheidomtrent
omtrentons
onszelf
zelf
en onze samenlevingen
te zien?
zien? Adam
Adam is
is het,
het, rondspokend
rondspokendin
inmoderne
moderne
samenlevingen te
wetenschappelijke geesten, zooals de Voorzienigheid
wetenschappelijke
Voorzienigheid rondspookte
rondspookte in
in
den geest van
Voorzienigheid te
te ontkennen
ontkennen
vanDarwin,
Darwin, die
die uit toog om de Voorzienigheid
geest van
van
en het
het beeld
beeld van
van den anthropomorphischen
anthropomorphischen God
Godin
in den geest
Spinoza, de pantheist.
„Atavisme" zegt men, denkt
niets bij
bij en
en
Spinoza,
pantheïst. "Atavisme"
denkt er niets
meent klaar
klaar te zijn. Doch
Doch de
de algemeene
algemeene Adam
Adam en
enDarwins
Darwins„Voorzie"VoorzieSpino:?;a's „Majesteit"
"Majesteit" zijn
zijn geen atavismen, doch eeuwige
nigheid" en Spinoza's
al
fundamenteele
Levenswil, het
het Ik-gevoel
Ik-gevoel in
in al
fundamenteele inprentingen van den Levenswil,
zijn projecties, de uitdrukking
van
het
onvermogen
zich
(in)
de
Totaliuitdrukking van het onvermogen zich (in) Totaliteit te
te denken.
denken.
"Adam
hetwaan-beeld
waan-beeldvan
vanonze
onzezelfstandigheiá,
zelfstandigheid,van
vanonze
onzevrij
vrij„Adam"ttisis het
-,de
devier
vier
machtigheid,
uitdrukkingvan
van objectiviteit
objectiviteiten
encausaliteit
causaliteit—,
rnachtigheid, de uitdrukking
we in
in ons
ons eerste
eerste hoofdstuk
hoofdstuk de
de vier
viel' bronnen
bronnenvan
vanbebe"dwalingen"
die we
„dwalingen" die
tC!.5en
de
grips-verwarringen,
de
vier
wapenkamers
van
den
Levenswil
grips-verwarringen, de vier wapenkamers van den Levenswil tegen de
Rede hebben
hebben genoemd:
genoemd: hij
hij was,
was, hij
hij oordeelde,
oordeelde, hij zondigde, en zijn
zonde was oorzaak
oorzaak 1).
I)
Merkwaardig staaltje
staaltje van
van anthropomorphisme:
anthropomorphisme: het
hetzondvloed-verhaa
:;ondvloed-verhaa1 1
I) Merkwaardig
het paradijs-verhaal
paradijs-verhaal der
der dieren,
dieren. „Adam"
"Adam"en
en„Eva"
"Eva"treden
treden hier
hier in
in andere
andere gege-
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Op Adam
Adam steunt
steunt „De
"DeStaat",
Staat",product
productenenresultaat
resultaatvan
vanmenschemensche~
lijken wil en
en menschelijk
menschelijkoordeel,
oordeel,het
heteen
eenstaat
staatenenvalt
valtmet
methet
hetander.
ander.
Het een-met-het-ander
een-met-het-ander tezamen
tezamen beduidt
beduidt:: de zelfvermomming
Zelfvermomming des
des
Absoluten, het zich
zich aan
aan zichzelf
zichzelfvertoonen
vertoonen in
inSchijngestalten,
Schijngestalten,'t'twelk
welk
de synthese der
der zelfbetrachting
zelfbetrachting en
en der
der zelfvermijding
zelfvermijding is.
is.
Kudde" de
de grondvoorwaarde
grondvoorwaarde berust van het indiviindiviOmdat in "de
„de Kudde"
dueele
Kudde moeten
moeteninstandhouden,
instandhouden,
dueele bestaan,
bestaan, zal
zal elk individu de Kudde
zich aan de Kudde moeten geven, voor
voor de Kudde
Kudde moeten
moetenondergaan,
ondergaan,
bij,als
alsde
dewilde.
wilde.Wilden
bijen geven
geven zich
zich zonder
zonder voorbehoud;
voorbehoud;
Wilden en bijen
als de bij,
zij de
deonpersoonlijke
onpersoonlijkedragers.
dragers.
van het instinct der
der collectiviteit zijn zij
„beteren" 1) willen
Maar de "beteren"
willen zich
zich alleen
alleen geven
geven aan
aan een
een „ideaal",
"ideaal", en
en de
de
„redelijken" willen alleen
"redelijken"
alleen datgene
datgene verheerlijken,
verheerlijken, wat
wat voor
voor hen
hende
deuituitZij wenden
wenden zich
zich af
afvan
van het
het ongerechongerechdrukking
drukking van
van het
het Redelijke
Redelijke is.
is. Zij
tigd en
en van
van het
het absurde,
absurde, wanneer
wanneer ze
ze het
hetals
alszoodanig
zoodanigherkennen,
herkennen,
niet herkennen,
herkennen,want
want ook
ook zij,
zij, juist
juistzij,
zij,omdat
omdatze
ze
daarom mogen zij het niet
de „beteren"
zijn, zijn
en absurde
de
"beteren" zijn,
zijn bestemd
bestemd het ongerechtigd
ongerechtigd en
absurde te
te
we dat
dat
helpen
in-stand-houden, of te
te helpen
helpen produceeren,
produceeren, gelijk
gelijk we
helpen in-stand-houden,
eerder hebben
eerder
hebben uiteengezet,
uiteengezet, krachtens
de „gelijkwegendheid"
"gelijkwegendheid"van
van
krachtens de
ongerechtlijke en ababrecht en
en onrecht,
onrecht,van
vanredelijk
redelijkenenabsurd.
absurd. In de ongerechtlijke
(huidigen of
oftoekomst-)
toekomst-) Staat,
Staat,en
en
surde Kudde verheerlijken
verheerlijken zij den (huidigen
hun critiek, die in werkelijkheid
fundamenwerkelijkheidimmer
immerop
opimmanente
immanente en
en fundamenteele kudde-eigenschappen
kudde-eigenschappen isis gericht,
gericht,hechten
hechtenzezeaan
aanhet
hetschijnbaarschijnbaarzij „mis"misincidenteele en schijnbaar-voorbijgaande
schijnbaar-voorbijgaande -- m.
m.a.a.w.,
w.,wat
wat zij
staen" noemen
zijn
„toestanden"
"misbruiken"noemen
noemen
staQden"
noemen
zijn
"toestanden"enenwat
watzijzij„misbruiken"
zealtijd
altijddoor
door zullen
zullenblijven
blijvenhopen
hopenen
enhanhanopdatze
zijn "gebruiken"
„gebruiken" --- opdat
delen.
"In
den beginne
beginne was
was de Chaos"
Chaos" dat is: In
In beginsel
beginsel is er
er de Kudde
Kudde
„In den
wier wezen chaotisch
chaotisch is, omdat
omdat de
de Goddelijke
Goddelijke Geest
Geestniet
niettottothaar
haar
wier
komt, het „cogitare"
"cogitare" dat „ordenen"
"ordenen" en
en „denken"
"denken"beduidt,
beduidt,dat
datonderonderscheiden en
en opheffen
opheffen is. In
In den
den Chaos,
Chaos,uit
uitden
denChaos
Chaosonderscheidt
onderscheidt
Gedachte, door
door middel
middél van
van den
den Mensch,
Mensch,
het denken
denken den
den Mensch; de Gedachte,
onderscheidt zich
zich in
in den
denChaos,
Chaos,scheidt
scheidtzich
zichvan
vanhem
hemafafen
enkeert
keertweer
we~
onderscheidt
De Chaos
Chaos isis eeuwig,
eeuwig, de
de Mensch
Mensch isiseeuwig,
eeuwig, het
het Proces
Proces is
tot hem in. De
eeuwig.
ltalten op,
in welke
welke mate ze
~e onbewust
onb~wust het
hetoordeel
oordeelder
deronderzoekers
onderzoekersbepaalden
bepaalden
Øtalten
op, en in
wellicht
uit een
een uiting
uiting van
van Linneaus,
Linneaus, door
door Edmond
Edmond
en we
llicht nog bepalen, blijkt wel uit
ûjn boek „Le
"LeTransformisme"
Transformisme"aangehaald:
aangehaald: .,Nous
.,Nouscomptons
comptonsautant
autant
Perrier in zijn
est sorti
sorti de
de couples
couples des
desmains
mainsdu
duCréateur".
CréateW'''. ,
d'espèces qu ilil est
I) Zie
Zieons
onstweede
tweede hoofdstuk.
hoofdstuk.
')
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We hopen
aan te
te toonen,
We
hopen aan
toonen, dat
dat aan
aan alle
alle Kudde-wezen,
Kudde-wezen, aan
aan alle
alle
kudde-uiting, inzonderheid aan
aan haar
haar zelf-rechtvaardiging
zelf-rechtvaardiging het
het chaochaotische
als essentieele
essentieele trek, en we
we zullen
zullen zien
zien wat
wat er
erininde
deplaats
plaats
tische is, als
treedt voor de
de „Gottliche
"GöttlicheIdee,
Idee,wie
wiesiesieauf
aufErden
Erdenvorhanden
vorhändenist"
ise'ende
en de
„Vieleinigkeit entgegengesetzter
"Vieleinigkeit
entgegengesetzter Interessen."
Interessen." 1)
Het is wellicht
wellicht niet
niet ondienstig,
ondienstig, hier
hier eens
eens uit
uit te
tespreken,
spreken, in
inwelke
welke
mate wij
wij in „Prometheus"
mate
"Prometheus" nog hinder
hinder van
van „Adam"
"Adam tt ondervonden en
hoevele dingen zijn schaduw toen
toen nog
nog voor
voor ons
onsverborgen
verborgen hield,
hield,die
die
thans in grooter klaarheid voor ons staan. Zoo spelen de dogma's, die
men meent te boven te zijn,
zijn, in de
de boeken-zelf,
boeken-zelf, die
die men
men tot
tot hun
hun bebestrijding schrijft, den mensch
mensch hun
hun parten
parten en
en terwijl
terwijl men
men de
deeene
eenefout
fout
herstelt, sluipt de
de andere
andere binnen:
binnen: onoverwinnelijk,
onoverwinnelijk, als
als de
de Levenswil,
Levenswil,
zijn zijn
zijn inprentingen.
inprentingen.
Beschouwen
we in
in het
het betere
betere licht
lichtnog
nogeens
eensden
deneigenaardigen
eigenaardigentweetweeBeschouwen we
tt
spalt, die we
we in
in „Prometheus"
"Prometheus den
denfundamenteelen
fundamenteelenparadox
paradoxhebben
hebben
genoemd. We zagen
genoemd.
zagen hoe
hoe de
delevensdrang
levensdrang in
inhet
hetafzonderlijke
afzonderlijke zich
zich
openbaart als distinctie-drang
en we
we zagen
zagen tegelijkertijd hoe de levenslevensdistinctie-drang en
voorwaarde (drang)
(drang) van
van het afzonderlijke
afzonderlijke de eenvormigheid
eenvormigheid is.
is.
voorwaarde
De noodzaak
noodzaak (wil)
(wil) om
om zich
zich wèl
wèlteteonderscheiden
onderscheidenen
ende
denoodzaak
noodzaak
tengrondslag
grondslag
(wil)
zich niet
nietteteonderscheiden
onderscheidenliggen
liggengelijkelijk
gelijkelijkten
(wil) om zich
aan het individueele leven
leven 2). Een
Eender
derwijzen
wijzenwaarop
waarop het
het individueele
individueele
leven door
door deze
deze beide
beidetegenstrevige
tegenstrevige drangen
drangen wordt
wordtbeheerscht,
beheerscht,laat
laat
zich als volgt
volgt formuleeren:
formuleeren:
In de oorspronkelijke stamkudden —
- waarvan de huidige
huidige nationale
nationale
kudden de verwordingen
verwordingen zijn
zijn 3) -- onderscheiden
onderscheiden de
de leden
leden zich
zich onon1) En tevens
I)
tevens waartoe
waartoehet
hetleidt
leidtalsalsfilosofen
filosofenhun
hunformules
formulesgaan
gaanaanwenden
aanwenden
datschier
schierautomatische
automatischeergoteeren,
ergoteeren,waarmee
waarmeevan
van ouds
oudsalles
alles„bewezen"
"bewezen"is,is.
tot dat
persoonlijke instincten
liggendewaarwaarom hun persoonlijke
instincten den
den schijn
schijn van
van in
in het
het systeem liggende
heden te geven.
geven.
2)
2) We willen
willen hier
hiernog
nogeens
eensherinneren
herinnerenaan
aanwat
watwe
wein
in „Prometheus"
"Prometheus"schreven
schreven
hebover de
de woorden
woorden "excentriek"
„excentriek" en
en "commun"
„commun" die beide een slechten roep heben precies
precieselkanders
e~kanderstegendeel
tegendeelzijn.
zijn.Excentriek
Excentriek
= anders
andersdan
dananderen,
anderen,wil
wil
ben en
=—
niet heeten;
heetenj commun
commun == hetzelfde
hetzelfdeals
alsanderen,
anderen,evenmin.
evenmin. Het
Hetopmerkelijke
opmerkelijke
men niet
(maar
dezelfde personen, die
die om
om niets
niets ter
ter
(maar zeer verklaarbare)
verklaarbare) is daarbij,
daarbij, dat
dat dezelfde
"excentriek" zouden
zouden willen
willenheeten,
heeten,ook
ookom
omniets
nietster
ter wereld
wereld„commun"
"commun"
wereld „excentriek"
2';onden willen
willen heeten.
heeten. Ze
Zewillen
willenniet
niet„anders"
"anders"enenzezewillen
willenniet
niet„hetzelfde"
"hetzelfde"
zonden
zijn,
2';ijn, —
- ze
2';e willen
willen de
de eenvormigheid
eenvormigheid en
en ze
2';ewillen
willende
deonderscheiding!
onderscheiding!
3)
3) Aus Volkermischungen
Völkermischungen sind alle
allestaatlich
staatlichorganisierten
organisiertenKulturvdlker
Kulturvölker
hervorgegangen" (Wilhelm W
undt .,Elemente
.,Elementeder
derVdlkerpsychologie"
Völkerpsychologie"pag.
pag. 315).
3 I 5).
hervorgegangen"
Wundt
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derling niet,
niet, d.
d, i. ze "zijn"
„zijn" niet ten
ten opzichte
opzichte van
van elkander,
elkander, doch het
het
zich van
van andere
andere collectief-organiscollectief-organiscollectief-organisme onderscheidt zich
-natuurlijkestamkenmerken
stamkenmerken
men.Indie
die collectieve
collectieveonderscheidingen
onderscheidingen—natuurlijke
men.In
tot een sterker
sterker effect instinctief
instinctief geaccentueerd in zeden,
zeden, gewoonten,
gewoonten,
- wordt
wordt aan
aan den
den distinctiedrang
distinctiedrang der
der samenstellende
samenstellende
opschik, kleedij —
Het eenvormigheids-princiep
eenvormigheids-princiepvervult
vervultzich
zichin
inde
dekudde,
kudde,
leden voldaan. Het
het distinctie-princiep naar
de stammen-antipathie.
stammen-antipathie. Ten
Ten
naar buiten, in de
kudden onderling
onderling heerscht
heerscht echter,
echter, naast
naast dat
dat distinctiedistinctieopzichte der kudden
princiep, het
in ras-verwantschap.
ras-verwantschap. Het
Het rasrashet eenvormigheidsprinciep
eenvormigheidsprinciep in
tusschen aanliggende,
aanliggende, verwante
verwante stamkudden
stamkudden zwijgt
zwijgt voor
voor de
de
gevoel tusschen
stam-distinctie, maar
"Kelten",
stapt-distinctie,
maar treedt op
op tegenover
tegenover andere
andere rassen.
rassen. „Kelten",
„Germanen", „Galliers"
"Germanen",
"Galliers"onderbreken
onderbreken hun
hundebatten
debattenover
overde
de inferioriinferiorieen en
en de
de superioriteit
superioriteitvan
van den
denander
ander om
om zich
zichqua
qua „Ariers
"Ariers
teit van den een
altezamen te keeren tegen dien
dien anderen
anderen groep
groep natuurgenooten,
natuurgenooten, die
die
altezamen
met den
den kieschen
kieschen naam
naam van
van „Geel
"GeelGevaar"versiert.Hier
vervult
men met
Gevaar" versiert. Hier vervult
zich het eenvormigheidsprinciep
eenvormigheidsprinciep tusschen
tusschen stam-kudden van dezelfde
raskudde en
en het distinctie-princiep
raskudde
distinctie-princiep vervult
vervult zich
zich ininden
denrassenhaat.
rassenhaat.
Het eenvormigheidsprinciep
eenvormigheidsprinciep heerscht
tusschen de
de
heerscht dan
dan toch
toch nog tusschen
rassen onderling
onderling en maakt
„het Menschdom"
rassen
maakt "het
Menschdom" tot
tot één
ééngroote
grootekudde
kudde
dieren" en
en „de
"deelementen".
elementen".Het
Hetalgemeene
algemeenekuddekuddetegenover
tegenover "de
„de dieren"
gevoel drukt zich uit
uit in
in den
den algemeenen
algemeenenafkeer
afkeer van
van het
heteten
etenvan
vanmenmenof ceremoceremoschenvleesch
het ook
ook als
als wraakoefening
wraakoefening of
schenvleesch hetwelk, wordt het
nieel hier en
en daar
daar gedaan,
gedaan, toch
toch nergens
nergens „vanzelfsprekend"
"vanzelfsprekend" en
enallealledaagsch is.
persoonlijk inzicht en zedelijk
zedelijk besef
besef gebaseerde
gebaseerde menmenMet een op persoonlijk
schenliefde heeft
heeft de
de afkeer
afkeer van
van xnenschenvleesch
menschenvleesch niet
niet tetemaken,
maken,ook
ook
hun soortgenooten
soortgenooten niet.
niet.
de dieren eten hun
hun
Omdat
afkeer van menschenvleesch en de
de rassenhaat
rassenhaat door
door hun
Omdat de afkeer
algemeene bekendheid steeds worden
worden geaccepteerd
geaccepteerd als
als"
vanzelfspre„vanzelfspre•••• spreken
afgestompte intellect in het gegekend",
kend", daarom
daarom....
spreken ze
ze tot het afgestompte
heel niet meet..
meer. Spreken ze echter
echter niet
niet langer
langer„vanzelf",
"vanzelf",dan
danspreken
spreken
ze duidelijk van het dubbele beginsel, eisch,
eisch, der eenvormigheid
eenvormigheiden
ender
der
distinctie als grondslag van
leven. Van
Van het
het individu
individu
van het individueele leven.
gesproken,zien
zien we
we het eenvormigheidsbeginsel
eenvormigheidsbeginsel met den
den afstand
afstand
uit gesproken,
afnemen, het distinctie-beginsel
distinctie-beginsel in
in die
diemate
matetoenemen.
toenemen.En
Endit
dit ligt
ligtinin
de rede, daar
beveiliging is.
is.
daar het
het eenvormigheidsbeginsel
eenvormigheidsbeginsel een beveiliging
Over
stam-onderscheidingen en
ras-kenmerken is veel
veel gefantagefantaOver stam-onderscheidingen
en ras-kenmerken
seerd. Wat deze "pseudo-wetenschap"
zoobij
bijuitstek
uitstekonbetrouwbaar
onbetrouwbaar
„pseudo-wetenschap" zoo
en
maakt
altijd dienst
dienst moet
moetdoen
doenom
omnationalen
nationalenhoogmoed
hoogmoed en
maakt is
is dat ze altijd
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groeps-aanmatiging
(b.v. tegenover
tegenover joden
Joden en
en Chineezen)
Chineezen) in
in veroveverovegroeps-aanmatiging (b.y,
rings-oorlogen,
collectievestrooptochten
strooptochtenen
enonrechtmatige
onrechtmatigebevoordeebevoordeerings-oorlogen, collectieve
zedoor
doordeze
dezesoort
soorthartstochhartstochling goed te praten.
praten. juister
Juister gezegd:
gezegd:dat
dat ze
„s ystemen" der
ten en
en begeerten
begeertenwordt
wordtgeïnspireerd.
geïnspireerd.We
Wekomen
komenop
opde
de"systemen"
der
moderne
Houston
moderne anthropologen
anthropologen-— der
der Gobineau's,
Gobineau's, Lapouge's
Lapouge's en Houston
Steward Chamberlain's
Chamberlain's -— in een
een volgend
volgend hoofdstuk
hoofdstuk terug.
terug.
Steward
„Autant d'écoles
autant de
de divisions
"Autant
d'écoles anthropologistes,
anthropologistes, autant
divisions des
des
humains." 1) Maar
Maar naast
naast de
de erkenning
erkenning dat
dat.elke
elkehedendaagsche
hedendaagsche
humains'"
generaliseerende rassen-karakteristiek
rassen-karakteristiek als
als
gangbare indeeling en elke generaliseerénde
"inblazing
van den
den Levenswil"
Levenswil ttcollectieve
collectievehoogmoed
hoogmoedkan
kanworden
wordenaanaan„inblazing van
getoond, staat
staat de
deerkenning
erkenningdat
datererininde
dealgemeene
algemeene mensch-kudde,
mensch-kudde,
raskudden en
en stamkudden
stamkuddenhebben
hebbenbestaan
bestaanen
enininzekeren
zekerengraad
graadnog
nog
raskudden
bestaan. Hunne onderlinge
bestaan.
onderlinge onderscheidingen
onderscheidingen dragen
dragen echter
echter geen
geen
„redelijk"tt karakter
want ze
ze berusten
berusten niet op onderscheidingen
karakter -— want
onderscheidingenvan
van
"redelijk
het Intellect
Intellect—
- maar
maareen
een„natuurlijk"
"natuurlijk"karakter.
karakter.
Vergroeien
door verhuizing,
verhuizing, verschuiving,
verschuiving, vermenging
vermenging
Vergroeien nu echter door
de stam-kudden
tot
nationale
kudden
dan
verdwijnen
de
natuurlijke
stam-kudden tot nationale kudden dan verdwijnen de natuurlijke
onderscheidingen,
de natuurlijke
natuurlijke distinctie-middelen
distinctie-middelen waren
waren en
en
onderscheidingen, die de
voor hen in de plaats treden de distinctie-middelen,
distinctie-middelen,die
dienoch
nochredelijk,
redelijk,
noch
natuurlijk zijn,
op bepaalde
bepaalde wijze
wijze bebenoch natuurlijk
zijn, doch
doch kunstmatig,
kunstmatig, d.
d. i. op
kunstmatige (fictieve)
(fictieve) landsgrenzen,
landsgrenzen, de
de
schouwd fictief. Zij
Zij zijn de kunstmatige
tt
kunstmatige
kunstmatige landstaal en een
een zoogenaamd
zoogenaamd„volkskarakter",
"volkskarakter , waarover
waarover
het
te meer wordt georakeld,
georakeld, naarmate
naarmate men te minder weet,
weet, waar
waar men het
zoeken moet. 2) Wanneer
Wanneer we
we op
opde
dedistinctie-middelen
distinctie-middelender
dernationale
nationale
een volgend
volgend hoofdstuk
hoofdstuk terugkomen,
terugkomen, hopen
hopen we
we over
over„taal"
"taal"
kudden in een
en „volkskarakter"
"volkskarakter" nader
leidt het
het bebenader te
te spreken.
spreken. Voor het oogenblik leidt
toog een andere
andere richting
richting uit.
uit.
dit bijna
bijna geheel
geheel fictieve
fictievekarakter
karakter van
van de
de distinctie-middelen
distinctie-middelen
Door dit
kunnen deze
deze den
den distinctie-drang
distinctie-drangder
der
der nationale kudden onderling kunnen
kudde-leden niet
niet meer
meer bevredigen.
bevredigen.
1) Jean
I)
Jean Finot „Le
"Le préjugé
préjugé des
des Races",
Races", pag.
pag. 79.
2)
2) Leerzaam
Leerzaam en
en vermakelijk
vermakelijk is in
in dit
ditverband
verband wat
wat Finot
Finot vertelt
vertelt van
van een
een inin
1898 door
18g8
door hem
hem (in
(in„La
"LaRevue")
Revue")ondernomen
ondernomenenquête
enquêtebijbijeen
eendertigtal
dertigtalvooraanvooraan·
staande psychologen,
filosofen, professoren,
professoren,kortom
kortom alle
alle
staande
psychologen, romanciers,
romanciers, dichters,
dichters, filosofen,
autoriteiten, om
weten tetekomen
komenwat
watelkelk
van
karakteristieke
autoriteiten,
om te weten
van
henhen
alsals
dede
karakteristieke
van „L'Esprit
"L'EspritFrancais"
Français"beschouwcle.
beschouwde.Bourget,
Bourget, Claretie,
Claretie, Coppée,
Coppée,
eigenschappen van
Bréal, Anatole
hetresultaat
resultaatwas
waseen
een
Bréal,
Anatole France,
France, Prevost,
Prevost, Rod,
Rod, Sarcey,
Sarcey, Zola
Zola •••••
. .. . . het
chaos uiteenloopende
uiteenloopende persoonlijke
persoonlijke meeningen,
meeningen, die
dieelkaar
elkaarnoch
nochdekten,
dekten,noch
noch
chaos
aanvulden. We
hopen er
er in
ineen
eenander
anderverband
verbanduitvoeriger
uitvoeriger melding
meldingvan
vante
te
aanvulden.
We hopen
makenl ,,~e
maken!
„Le préjugé
préjugé des
des Races",
Races",pag.
pag.314-318.
314-318.
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hier helderenzich
helderen zich twee
twee punten op,
En hier
op, waarover,
waarover, toen
toenwe
we,,,Prome."Prome"de schaduw
schaduwvan
van Adam"
Adam ft nog
nog lag.
lag.
theus" schreven,
theus"
schreven, „de
Ondanks
tegen beter-weten-in
beter-weten-intoch
tochnog
nogdeelende
deelendeininde
Ondanks onszelf, en tegen
de
overschatting der
derbeteekenis
beteekenisvan
van"De
„DeStaat"
Staat"zagen
zagen we
we de
de
algemeene overschatting
distinctie-middelen
het nationale
nationale verband,
verband, die
dievan
van standen,
standen,
distinctie-middelen binnen het
kasten, klassen onwillens
onwillens als
als daarin
daarin besloten
beslotenen
endaardoor
daardooromgrensde
omgrensde
Dit is
is één
één punt.
punt.
onderscheidingen 1) Dit
De gedachte
stichten van Staten vereischte individuDe
gedachte aan
aan het
het tot
tot het
het stichten
individubracht voorts
voorts onwillekeurig
onwillekeurig tot de
de gedachte
gedachte aan
aan
eele abnegatie
abnegatie 2) bracht
De opvatting
opvatting van
van den mensch
mensch als
als individu
individu voerde
voerde
schadeloosstellinglschadeloosstelling, De
met zich de opvatting
opvatting dat de mensch,
mensch, behalve
behalve de
de collectieve
collectievedistinctie-.
distinctiemiddelen, ook
ook altijd
altijd in
in zekere
zekere mate
mate persoonlijke
.persoonlijke distinctie-middelen
distinctie-middelen
distinctie-middelenvan
vanstanden
standen
begeert. Zoo kwamen we er toe in de distinctie-middelen
studenten-corpsen, societeiten,
en kasten groepen en clubs
clubs:: studenten-corpsen,
societeite.n,officiersofficiersvereenigingen, mondaine
mondaine coterieën,
coterieën, "notabelen"
„notabelen" van
van allerlei
vereenigingen,
allerlei aard,
aard,
een schadeloosstelling
schadeloossteHing der
der persoonlijkheid
persoonlijkheid voor
voorwat
wathij
hijals
als„Staats"Staatsburger"
distinctiedrang prijsgeven
een soort
soort
burger" van
van zijn
zijn distinctiedrang
prijsgeven moet
moet en dus een
onschadelijke,
toelaatbare bevrediging vandien
dienpersoonlijken
persoonlijken distinctie
distinctie
onschadelijke,toelaatbarebevredigingvan
drang te zien. Verdwijnt
de „schaduw
"schaduw van
van Adam"
Adam" en
enopenbaart
openbaart
drang
Verdwijnt nu de
zich de Staat als primair collectief-organisme,
waarinde
de mensch
mensch(nog)
(nog)
collectief-organisme, waarin
persoonlijk „beschranken
"beschränken
niet is,
is, dan
danvervalt
vervalt:: a) de gedachte aan een persoonlijk
und aufopfern" want de persoon
persoon is er niet, b) de gedachte aan de behoefte aan de
de „schadeloosstelling"
"schadeloosstelling" der
der persoonlijke
persoonlijke distinctie,
distinctie,door
door
van oDe
Staat" als een belangbelangdezelfde overweging
overweging c) de opvatting van
»De Staat"
rijk,
verband.
rijk, absorbeerend verband.
De distinctie-middelen
distinctie-middelen "binnen
grenzen van
de nationale
nationale
„binnen de
de grenzen
van de
kudde" blijken dan, evenals de nationale collectief-distincties
collectief-distincties (volks(volkszijn namelijk
namelijk de
de disdisaard,
onpersoonlijken aard,
aard, ze zijn
aard, taal,
taal, grens) van onpersoonlijken
tincties-middelen
van
internationale
kudden,
wier
vorming
plaats
tincties-middelen
internationale kudden, wier vorming plaats
grijpt, wanneer
wanneer "stam"
„stam" niet
niet meer
grijpt,
meer met „natie"
"natie" samenvalt,
samenvalt, en het
het
Staats-verband
gaat en niet meer
meer beteekent
beteekent dan
dan een
eennog
nog
Staats-verband niet verder gaat
De „volks-aard"
"volks-aard" moet
moetdaaraan
daaraan
maar beperkte
beperkte belangen-cooperatie.
maar
belangen-coöperatie. De
dan den
den schijn
schijn geven
geven van
van een
een „natuurlijke"
"natuurlijke" saamhoorigheid,
saamhoorigheid, die
die ververvolgens tot
tot een
een„ideaal"
"ideaal"wordt
wordtverheven
verhevenalsof
alsofnatuurverwantschap,
natuurverwantschap,
al bestond
bestond ze,
ze, onderwerping
onderwerping en
en samenwerking
samenwerking tot plicht
plicht en
en deugd
deugd
maken kon.
2)
eigenlijk zoo
2;00 iets
iets als een „Vieleinigkeit
"Vieleinigkeitent
entgegengesetzter
gegengeset2;terInteressen"!
Interessen"!
Dus eigenlijk
2) Dus
3}
"besch,ränken und aufopfern" waarvan
spreekt.
waarvan Hegel spreekt.
3) Het „beschránken
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Maar
ze, niemand
niemand kan
kan ze
ze defidefiMaar ze
ze bestaat niet, want niemand voelt ze,
dan ook het
niëeren en daarom blijkt dan
het internationaal
kaste-verbandveel
veel
internationaal kaste-verband
sterker dan
dan het
hetnationale
nationaleverband.
verband.
Het sterkst
sterkst blijkt
blijkt dat
dat bij
bij vorstelijke
vorstelijke personen,
personen,die
diesteeds
steedsvan
vanander
ander
"bloed"
dan hun
hun landgenooten
landgenooten zijn
zijn en
en voor
voor wie
wie de
de fictie
fictie der
der nationale
nationale
„bloed" dan
saamhoorigheid
Zij en
en hun
hunaanhang
aanhangvormen
vormen
saamhoorigheid vrijwel
vrijwel onhoudbaar
onhoudbaar is. Zij
een internationale kudde,
kudde, met
met eigen
eigen distinctie-middelen:
distinctie-middelen:taal,
taal,etiquette
etiquette
Zij zijn
zijn het
het„uitverkoren
"uitverkorenyolk"
volk"
en ceremonieel
ceremonieel van
van allerlei
allerlei aard.
aard. 1) Zij
de élite-stam in de
de groote
groote raskudde
raskudde der „aristocraten",
"aristocraten", de
de beschaafbeschaaf..
den van alle nationaliteiten.
Landsgrenzenen
enlandstaal
landstaalzijn
zijnvervangen
vervangen
nationaliteiten. Landsgrenzen
door gansche
het gebied
gebied van
van eten
eten
gansche complexen distinctie-middelen op het
-,een
een„chaos"
"chaos"van
van
en drinken,
drinken, sport,
sport,vermaak,
vermaak,spraakgebruik,
spraakgebruik,kleedij
kleedij—,
de meest heterogene
heterogene afkomst,
afkomst, waarin
waarin niemand
niemand het
hetredelijke
redelijke of
ofratioratioof ook
ookzelfs
zelfshethet
begrijpelijkebegeert,
begeert,die
diebuitensporig,
buitensporig,
neele
neele of
begrijpelijke
zot mogen
mogen zijn,
zijn,zoo
zoozezemaar
maarhun
hundienst
dienstbewijzen
bewijzenals
alseen
een
ongezond, zot
„Sjibboleth" waarmee
2
"Sjibboleth"
waarmee men de ontsiders
ontsiders toetst
toetst en
en weert.
weert. lI)
Ook aan
aan dit
dit internationale
internationale kaste-verband
kaste-verband der "beschaafden"hebben
„beschaafden"hebben
sommigen, o. a. Gobineau den schijn van een
een wezenlijk
wezenlijk onderscheid
onderscheid
Dathet,
het,alaldan
danniet
niet„wetenschappelijk"
"wetenschappelijk" toegetoegetrachten te geven
geven 3). Dat
licht, veel
veel sterker
sterker is
is dan
dan het
hetnationale
nationale kudde-verband,
kudde-verband, bewijst
bewijst het
het
huwelijk, hetwelk, immers beslissend
beslissend over
over het
het gehalte
gehalte der
der „geboorte"
"geboorte"
samenstelling van „het
"het bloed",
bloed",door
door den
denkudde-mensch
kudde-menschvan
vanhet
het
en de samenstelling
we'zeiden
zeidenhet
heteerder
eerderen
enelders:
elders:
hoogste belang wordt geacht. Welnu,
Welnu, we
niet de nationale
nationale grenzen,
grenzen, maar
maar de kaste-grenzen
kaste-grenzen bepalen
bepalen het
het huwehuwelijk. De
ziet zijn
zijn dochter
dochterliever
liever
De "aristocraart'
„aristocraat" van
van alle
alle nationaliteiten ziet
met een Russischen,
Russischen,Spaanschen,
Spaansehen,Turkschen
Turksehengraaf
graaftrouwen,
trouwen,dan
danmet
met
een eerzaam bakker
Dat
bakker uit
uit zijn
zijn geboorteland, uit zijn geboortedorp. Dat
dit anders
anders kan
Nietde
de„religie"
"religie"—
kan zijn,
zijn, toonen nog steeds de Joden. Niet
er bestaat
- maar
maar het
hetkudde-gevoel
kudde-gevoel
bestaat trouwens
trouwens geen Joodsche
Joodsche religie
religie —
)

I)
trouw-en-dood-en-geboorte-en-doop-ceremoniëel, de
devoorschriften
voorschriften
1) Het trouw-en-dood-en-geboorte-en-doop-ceremoniëel,
van feest-en-jacht-en-parade-en-militaire
feest-en-jacht-en-parade-en-militaire etiquette
etiquette overtreffen
overtreffenininuitgebreiduitgebreidEnde
destrengheid
strengheidwaarmee
waarmee
heid en nauwkeurigheid
nauwkeurigheid de wetten
wetten van
van menig
menig land.
land. En
ze toegepast, de ernst
ernst waarmee
waarmee ze bestudeerd
bestudeerd en
ennageleefd
nageleefdwordeni
worden!
2)
hebben eens
eens4:en
.engezelschap
gezelschapvolwassen
volwassenontwikkelde
ontwikkeldemenschen
menschenmet
met ..
2) We hebben
volmaakten
:tien luisteren
luisteren naar
naar een
eenuitvoerig
uitvoerigverhaal,
verhaal,hoe
hoeeen
eenspeciaal
speciaal
volmaakten ernst
ernst zien
Schotsch regiment (d.w.z.
(d.w.z. de
de officieren)
officieren) op
opbepaalde
bepaaldedagen
dagen een
een„dronk
"dronkop
opden
den
Koning"
uit tetebrengen,
brengeR,met
metwelken
welken
voet
daarbijwordt
wordtgettampt
gestampt en
en
Koning" pleegt uit
voet
daarbij
met welke hand over welken
welken schouder
schouder de
deglazen
glaZendaarna
daarna stuk
stuk geslagen
geslagenworden.
worden.
3)
zonder reden
reden zijn
zijnalaldeze
deze
theorieënover
overinferieure
inferieureen
ensuperieure
superieure
theorieën
3) Niet zonder
ontstaan. We
We komen
komenhierop
hieropterug.
terug.
volkerenrassen
volkerenrassen in
in d~
de laatste eeuw ontstaan.

l.XXXI
LXXXI
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en het
het kudde-gebruik
kudde-gebruik is het
het bindmiddel
bindmiddel en
en vele
vele zoogeheeten
zoogeheeten „mo"moderne"
of
„liberale"
Joden
zouden
toch
geen
niet-Joodsche
vrouw
derne"
"liberale"
toch geen niet-Joodsche vrouw
willen trouwen.
trouwen.
Ontstaat
nationalen grondslag,
grondslag,
Ontstaat er
er wrijving
wrijving tusschen
tusschen de
de kudden op nationalen
dreigt er oorlog, dan
dreigt
dan wijken
wijken de kudde-leden
kudde-leden achter
achter de
de „versterkte"
"versterkte"
landsgrenzen als
als achter
achter een
een muur
muur terug,
terug, in
in dubbelen
dubbelen zin, en het
het ininlandsgrenzen
ktIdde-verband schijnt verbroken.
ternationaal kt1<fde-verband
verbroken. Soms
Somsheeft
heefter
erzelfs
zelfseen
een
openlijke
van lidmaatschap
lidmaatschap plaats: worden uniformen
uniformen en
en
openlijke opzegging van
ordeteekenen van vijandelijke
ordeteekenen
vijandelijke regimenten en staten
staten teruggezonden.
teruggezonden.
Zoo zal de hoogst geboren
geboren Heer
Heer zich
zichmet
metzijn
zijnknecht
knecht(of
(ofook
ookmet
metzijn
zijn
waakhond)
hoog-geboren Heer
Heer die
die hem
hem
waakhond) verbinden
verbinden tegen
tegen een
een even hoog-geboren
-, maar
maar er is niet
niet veel
veel kans
kans dat
dat hij
hij daarom
daarom ooit
ooit met
met
overvallen komt —,
dien knecht
knecht aan
aan één
ééntafel
tafelzitten
zittenzal.
zal.Den
Den
hooggeboren
vijandzal
zalhij
hijna
na
hooggeboren
vijand
den „eervollen
"eervollenstrijd"
strijd"zijn
zijnhand
hand en
en zijn dochter geven. De
De intimiteit
intimiteitis
is
maar
schijnbaar, omdat
omdat levensgevaar
levensgevaar elke
elkeovertuiging
overtuigingdooft,
dooft,eiken
eIken
maar schijnbaar,
band verbreekt, zoodat tusschen
tusschen de
deonbekenden,
onbekenden,die
dietoevallig
toevalligininéén
één
trein samenreizen, dezelfde graad
graad van intimiteit
intimiteit bestaat,
bestaat, wanneer
wanneer en
en
trein door
door roovers
roovers wordt
wordt bedreigd.
bedreigd.
zoolang hun trein
Het internationaal kaste-verband wordt dan ook door de zoogeheezoogeheeten "opleving
hetverbond
verbondtusschen
tusschen
„opleving der
der vaderlandsche
vaderlandschegevoelens"
gevoelens"- het
Heer,
knecht en
en waakhond
waakhond -- niet
nietverbroken.
verbroken.De
Deinternationale
internationale
Heer, knecht
kudden worden door de
de tijdelijk
tijdelijk versterkte
scheidingslijnen
versterkte nationale scheidingslijnen
hun brokstukken
brokstukken nemen
nemen binnen
binnendie
dielijnen
lijneneen
eensterker
sterker
doorsneden en hun
"nationale
kleur" aan, in dubbelen zin,
zin, maar
maar blijven
blijven in
in wezen
wezeninterinter„nationale kleur"
heetst van
van den
den oolog
oologstaat
staatde
deadellijke
adellijke officier
officier zijn
zijn
nationaal.
nationaal. In het heetst
aristocratischen collega in het
het"
vijandelijk leger"
leger" veel
veel nader
naderdan
danden
den
„vijandelijk
zijn eigen
eigen leger.
leger.Zij
Zijstrijden,
strijden,maar
maarzooals
zooalsoudtijds
oudtijds
boerenpummel in zijn
inhet
hetduel,
duel,zij
zijstrijden
strijdenom
omzich
zichte
te meten
in het
het tournooi
tournooiofofin
meten (te vergegroepeelijken en te onderscheiden!)
onderscheiden!) en ze aanvaarden de voorhanden groepeering, zooals ze
ze elke
elkeandere
anderegroepeering
groepeeringaanvaarden
aanvaarden zouden,
zouden, zooals
zooals
vechten met
met en
en voor "hunschool"
jongens vechten
„hun school"-enalsdeoudersverhuizen
en als de ouders verhuizen
met een andere
andere tegen de oude school, -- zelfs
zelfszonder
zonderden
denschijn
schijnvan
van
animositeit.
Deze volkomen
volkomen onverschilligheid
onverschilligheid voor
voor de
de rechtsgronden
rechtsgronden van
van een
een
strijd,dievoor
moet, wordt
wordt en
en
strijd, die voorduizenden
duizenden op
op dood
dood en
en misère uitloopen moet,
werd
steeds als
als „nationale
"nationalegeestdrift"
geestdrift"hooggeprezen.
hooggeprezen. 1)
werd nog steeds
I)
In„Joan
,.Joanand
andPeter"
Peter"van
vanWells,
Wells, in
in „In
"In Chancery" van Galsworthy, die
1 ) In
„geestdrift"
beide een
een blik
blikgeven
gevenop
opde
deopvoeding
opvoedingvan
van "the
„the best set" kan men de "geestdrift"
jongelieden beschreven vinden
vindenvordenB-lgr
voor den Boeren-oorlog onder de aristocratische jongelieden
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„Our country, right or wrong" geldt
"Our
geldtals
alseen
eenhoogst-edele
hoogst--edelebetuiging
betuiging
in de
de waàrdeering
waardeering van lieden,
lieden, als
als waarvan
waarvan Spencer
Spencer vertelt,
vertelt, lieden,
lieden,
„who rejoice in the
"who
the name
name of
of philosophical
philosophical radical".
radical"•Hier
Hier toont
toontzich
zichde
de
waarde en
behoeve van her,
hel'., die
en de noodzaak
noodzaak der
der Zelfvermomming
Zelfvermomming ten behoeve
geboren zijn om zich aan het "slechte" te geven en voor wie dus hetgebornzijmchaet„sl"gvnorwiedusht
„slechte" het aanzien
"slechte"
aanzien van het „verhevene"
"verhevene" hebben
hebben moet.
moet. Altijd
Altijd en
en
krachtens
gezamenkrachtens datzelfde
datzelfde proces
proces van
van Zelfvermomming
Zelfvermomming zal
zal elke
elke gezamenlijk
oogen
lijk ondernomen
ondernomen strijd
strijd dien schijn van idealisme dragen in de oogen
Country, right
right or
or wrong"
wrong" beteebetee'van
`vanben,
hen, die
die niet
niet beseffen dat "Our
„Our Country,
kent: "I,
„I, right
right or
or wrong". 1)
kent:
1)
Het merkwaardige
merkwaardige is hier
hier dat
dat de
de luidste
luidsteverkondigers
verkondigers van het „our
"our
country, right or
or wrong"
wrong" tegelijkertijd
tegelijkertijd de
de steunpilaren
steunpilaren en
enwetgevers
wetgevers
der internationale
internationale kudden zijn. (Men
(Men moet
moetze
zevooral
vooral niet
nietverwarren
verwarren
met de democratische
democratische cosmopolieten
cosmopolieten der
der Renaissance
Renaissance en
en achttiende
achttiende
eeuw, die tegenover
tegenover de
de zedelijke
zedelijke en
en intellectueele
intellectueeleverschillen
verschillenen
enoverovereenkomsten
individuen onderling
onderling het
het fictieve
fictievevan
vanlandslandseenkomsten tusschen
tusschen individuen
grenzen en
en kaste-grenzen
kaste-grenzen hadden
hadden leeren
leeren beseffen!)
beseffen!) Overal
Overal zijn
zijn de
de arisaristegelijk de
de nationalisten.
nationalisten. Tory's zijn
zijn jingo's
Jingo's B2)) de Faubourgtocraten tegelijk
de
Saint-Germain is
getuigededePartij-groepeering
Partij-groepeeringininde
ischauvinistisch
chauvinistisch- getuige
- ,de
de Junkers,
Junkers, voor
voor wie
wie„das
"dasPóbel"
Pöbel"lager
lagerstaat
staatdan
danhun
hun
Dreijfus-zaak
Dreijfus-zaak —,
honden
dat
Pöbelhoort
hoortongeveer
ongeveeriedereen!
iedereen! honden en
en paarden
paarden- enen
tottot
dat
Pobel
zijn tegelijkertijd
tegelijkertijd "All-Deutsch",
en de
demeergenoemde
meergenoemdeHollandsche
Hollandsche
„All-Deutsch", en
aristocraat die
Laplandschen prins
prinsdan
danaan
aan
diezijn
zijndochter
dochterliever
liever aan
aan een
een Laplandschen
een Hollandschen
Hollandschen onderwijzer
onderwijzer zou
zougeven,
geven,schreeuwt
schreeuwthet
hethardst
hardst dat
dat
„Hollandsche kunst in Holland
Holland blijven
blijvt:n moet".
"Hollandsche
---- een geestdrift
geestdrift die van
van hetzelfde
hetzelfde gehalte
gehalte was
was en
en dezelfde
de2';elfde taal
taal uitsloeg
uitsloegals
alsdie
die
van de
dearistocratische
aristocratische studenten
studenten ten
ten onzent
onzentter
tergelegenheid
gelegenheidvan
vande
de„Belgische
"Belaische
Opstand".
publiek gedroegen
gedroegen zich
zich in
inbeide
beidegevallen
gevallenovereenovereenOpstand". Ook
Ook pers
pers en publiek
2';elfdelieden
liedendie
diehet
hethardste
hardsteschreeuwen
schreeuwen over
over
komstig.
Tegelijk zijn
zijnhet
hetdeze
dezezelfde
komstig. Tegelijk
;e arbeiders
en
"slaafschheid"
„slaafschheid" en ~,karakterloosheid"
,karakterloosheid"als
als2'ze
arbeidershun
hun leiders
leiders door
door dik
dik en
dun zien volgen.
I)
"hulpbetoon" van
van soldaten
soldaten onderling
onderling heeft
heeft tegenover
tegenover
1) EeD
Een beroep op het „hulpbetoon"
het bedreven onheil ongeveer
ongeveer dezelfde
dezelfde waarde
waarde alsof
alsof men
men van
van een
eenniet
nietalaltetezinzindelijken
zou
delij kenhuisvader,
huisvader,die
dieverdronk,
verdronk,en
en negen
negen kinderen
kinderen nalaat,
nalaat, met
met genoegen
genoegen zou
constateeren
eens een
eenbad
badheeft
heeftgehad!
gehad!
constateeren dat
dat hij
hij nu tenminste eens
2)
uitingenvan
vanhaat
haaten
enbloeddorst
bloeddorstvan
vanEngelsche
Engelschearistocratische
aristocratische dames
2) De uitingen
---- die
di. zich
zichdoor
dooreen
eenChineeschen
Chineeschenmuur
muurvan
van „middle-classes"
"middle-classes"en
en„tradespeople"
"tradespeople"
gescheiden
achten —
- tegen
tegenKruger!
Kruger!„Chaque
"Chaquepays
paysa ases
ses„nationalistes"
"nationalistes"forforgescheiden achten
cenés, qui
qui joignev
joignentt au
au mépris
mépris de
del'étranger
l'étrangerleIemêmne
même dédain pour
pour une
une partie
partiede
de
leurs
Finot. „Le
"Lepréjugé
préjugé des
des races"
races" pag.
pag. 3.
leurs concitoyens!'
concitoyens." J. Einot.
;
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Dit
Dit ligt
ligt ook
ook in
in de
de rede.
rede. De
Dekudde-mensch
kudde-menschisisaltijd
altijden
enoveral
overalkuddekuddemensch. Niet
Nietalleen
alleenin
intijden
rijdenvan
vanwrijving,
wrijving, maar
maar bij
bij alle officieele
officieele gegelegenheden
legenheden word
word hij
hij met
metde
denationale
nationalekudde,
kudde,waartoe
waartoe hij
hijbehoort
behoort
vereenzelviga.
ver~elvigd. Krachtens
Krachtens zijn
zijn lidmaatschap
lidmaatschap van
van de
deinternationale
internationale
kadden
kLldden der „superieuren"
"superieuren" bekleedt
bekleedthij
hij daarin
daarin de
de voornaamste
voornaamste plaats.
plaats.
geëerd-,
wordt
dus de
de kudde
kuddegeëerd,
geëerd,dan
danwordt
wordtbij
bijuitstek
uitstekhij
hijgeëerd
Wordt dus
—, wordt
belasterd, bedreigd,
bedreigd, dan
dan wordt
wordt bij
bij uitstek
uitstekhij
hij belaagd,
belaagd,bebeze belaagd, belasterd,
lasterd
lasterd en bedreigd. Dit
Dit isis het
hetgeheim
geheimvan
vanzijn
zijn„patriottisme".
"patriottisme".Met
Met
van de
de soepele
soepelewetenschap
wetenschapder
derGobineau's,
Gobineau's,der
derAmmons,
Ammons,en
en
behulp van
Chamberlains kan
kan de
de onomstootelijk
onomstootelijk bewezen
bewezen superioriteit
superioriteitvan
van
der Chamberlains
sommige
boven andere
andere rassen
rassenwanneer
wanneerhet
hetnoodig
noodigisisworden
wordenomomsommige boven
geredeneerd tot nationale
nationale superioriteit.
superioriteit.
verwarring die ontstaat door de vermenging
vermenging van
van de
de ininDezelfde verwarring
ternationale kaste-kudden
kaste-kuddenmet
metde
denationale
nationalekudden
kuddenvertoont
vertoontzich
zichininde
de
verhoudingen
tusschen de
de politieke
c1ericaleinternationalen
internationalen
verhoudingen tusschen
politieke en
enclericale
waartoe de
de leden krachtens
waartoe
krachtens hunne „overtuiging"
"overtuiging" behooren
behooren en de
de
Staats-verbanden, waarin
waarin hun belang berust. Ook hier hetzelfde ververschijnsel: de leden
leden der
dergroote
grooteinternationale
internationaleKudde
Kuddeder
derRoomschen
Roomschen
toonen zich
zich bij elke
.elke gelegenheid
gelegenheid „trouwe
"trouwe en ordelievende
ordelievende VaderVadertoonen
landers"
zingen uit
uitvolle
volleborst
borsthet
hetkettersche
kettersche„Wilhelmus"
"Wilhelmus"als
als
landers" en zingen
"roode"gedragingen.
gedragingen.Dat
Datdedezich
zichbij
bijuitstek
uitsteknoemende
noemende
protest tegen „roode"
"roode"
Internationalen ook niet los zijn
„roode" Internationalen
zijn van het nationale kudde-verkudde-verband, heeft de ondervinding hun kunnen leeren, die ooit iets anders
anders
verhoudingentusschen
tusschennanahebben verwacht.
verwacht. Wanneer
Wanneer ooit
ooit zijn
zijn al die verhoudingen
tionaal
internationaal gemeenschapsverband
tionaal en internationaal
gemeenschapsverband en
en hun roerselen tot
op den bodem doorpeild
doorpeild door
door de
de onderscheidende
onderscheidendeRede?
Rede? Hier
Hier heerscht
heerscht
de
Chaos in
in de
deschemering,
schemering, van
van dedeGedachte
Gedachteonberoerd,
onberoerd, hier
hier
de Chaos
Ze1fvermomm1ng in
Leugen, Misleiding
Misleiding en
en„onstoffelijk
"onstoffelijk
bloeit
bloeit de Zelfvermomm;ng
in Leugen,
gezichtsbedrog".
willen beproeven
beproeven dit
dit alles
alles eenigzins
eenigzinsteteververgezichtsbedrog". We
We willen
klaren.
Chaos de GeGeklaren. En
En daartoe
daartoepogen
pogenuiteen
uiteente
te zetten
zetten hoe
hoe in
in den Chaos
dachte wordt geboren,
geboren, in
in bepaalde
bepaalde individuen
individuenonder
onderbepaalde
bepaaldevormen,
vormen,
Chaos ververhoe zij
zij zich, in die individuen, onder die vormen, tot den Chaos
zij wederom
wederom ten
ten gronde
gronde gaat,
gaat, weder
wederinkeert
inkeert tot
totden
denChaos
Chaos
houdt, hoe
hoe zij
en wat er daarna
daarna van
vanhaar
haar overblijft.
overblijft.
We hebben
hebben in
in den
denaanvang
aanvangvan
van dit hoofdstuk
hoofdstuk en
en reeds eerder uiteenuiteengezet hoe de Kudde,
Kudde, en
enhaar
haar ongerechtigheid
ongerechtigheid en
en absurditeit,
absurditeit, de
de vanvanGod-verlaten-Chaos uitdrukt en hoe
hoe de
de Gedachte
Gedachteininden
denmensch,
mensch, het
het
"cogitare"
de zelfaanschouwing
zelfaanschouwing des
desAbsoAbso„cogitare" dat denken en ordenen is, de
luten representeert. De
De Gedachte
Gedachtekent
kent zichzelf
zichzelfals
alshet
hetWerkelijke,
Werkelijke, het
het
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Ware ----,
de denkende
denkende mensch
mensch belijdt de onderscheidingen
Ware
, de
onderscheidingen van
van zijn
zijn
in hem)
hem) als
als de
dewerkelijke,
werkelijke, de
deware
ware.. WaarWaardenken (van de Gedachte
Gedachte in
heids-liefde
duswerkelijkheids-liefde
werkelijkheids-liefde 1), die
die in
in het
het „onrecht"
"onrecht"vooral
vooral
heidsliefde isisdus
de rede-verdraaiing
rede-verdraaiing haat.
in
haat. De
De zelfopenbaring des Absoluten brengt in
menschen dien
dien hartstochtelijke
hartstochtelijke voorkeur
voorkeur te
te weeg
weegvoor
voorhet
hetwerkelijke
werkelijke
(als het redelijke en
en het
hetrechtvaardige)
rechtvaardige) waarin ze
ze dan
dan eenzijdig
eenzijdigzijn.
zijn.
„de redelijkheid" is van „Het
Want "de
"HetRedelijke"
Redelijke"maar
maar de
de helft
helft —,
- ,doch
doch
van de redelijkheid
mensch die
die tot
tothanhanredelijkheid der
der redeloosheid
redeloosheid wil, mag, de mensch
delen is
is bestemd,
bestemd, niet
niet weten
weten-in in
hethet
licht
zijner
werkelijkheidszin
delen
licht
zijner
werkelijkheidszin
der Kudde
Kuddeals
alsongerijmd,
ongerijmd,haar
haarrecht
rechtals
als onrecht
onrecht
herkent
herkent hij de dogmen
dogmen der
en zijn hartstochtelijke voorkeur drijft hem tot getuigenis,
getuigenis, tot
totverzet.
verzet.
In
"Prometheus" hebben
dien strijd
strijd tusschen
tusschen Gedachte
Gedachte en
en
In „Prometheus"
hebben we
we dien
Dogma uitvoerig beschreven —,
- , doch het
het afsterven
afsterven der Gedachte
Gedachte en
en
haar
nog niet
niet recht
recht duidelijk:
duidelijk: het
hetlag
lag
haar overgaan
overgaanin
in dogma
dogma was
was ons nog
„schaduw van Adam".
onder den "schaduw
Dat een nieuwe gedachte
gedachte zich nooit
nooit in
in één
één individu,
individu, doch
doch altijd
altijd in
in
aantalvertoont
vertoontisisweer
weereen
eenvan
vandie
die phenomenen
phenoinenen die niet
een aantal
niet tot
tot ons
ons
Nu we
weover
overhet
hetwezen
wezen
spreken omdat ze schijnen vanzelf te spreken. Nu
der Kudde, over het princiep der eenvormigheid in het
het algemeen,
algemeen, tot
tot
helderder inzicht zijn gekomen, herkennen
herkennen we
we ook
ook in
in het
hetverschijnsel
verschijnsel
dat
aantal individuen tegelijk een nieuwe
nieuwe gedachte
gedachte gegedat altijd
altijd in een aantal
boren wordt, het beginsel der
der eenvormigheid
eenv9rmigheidininkiem,
kiem,alsalseeneenverre
verre
be-bedreiging.
de verstrooide,
verstrooide, al
al dan
dan niet
niet gemeenschap
gemeenschaphoudende,
houdende,maar
maar
dreiging. Uit de
nog geenszins
geenszins „georganiseerde"
"georganiseerde" dragers
dragers eener
eener gedachte
gedachteaan
aannieuwe
nieuwe
ofnieuwe
nieuwegemeenschap—altijd
gemeenschap-altijddezelfde
dezelfde:
rechts-orde, nieuwe religie
religie of
:
er isis maar
zal de
de nieuwe
nieuweKudde
Kudde
maar één
één Clîaos
Chaos en
en maar
maaréén
één Gedachte
Gedachte --- zal
worden gevormd. Onmerkbaar
Onmerkbaar zal
Absolute aan
aan eigen
eigenaanaanzal zich het Absolute
blik onttrekken, onmerkbaar zal de (zelf)
(zelf) vermomming
vermommingplaats
plaatsgrijpen
grijpen
- , in de persoon van den Organisator
Organisator zal de van meet af ten doode
gedoode gewerdgeforgefordoemde Gedachte, wier
wier doodstrijd
doodstrijd reeds begon,
begon, toen
toen ze
zewerd
muleerd, haar
haar laatsten
verstarren
laatsten adem
adem uitblazen,
uitblazen, het
het in-zich-gelede
in-zich-gelede verstarren
tot kudde-parool, het cosmische tot
tot het
het chaotische
chaotische worden.
worden. Want
Want het
het
cosmische
cosmische is de verscheidenheid,
verscheidenheid, maar het chaotische
chaotische de verwarring
verwarring die
zichzelve,
zichzelve, in
inde
deOrganisatie,
Organisatie,Orde
Ordewaant,
waant,omdat
omdatze
zeonderworpenheid
onderworpenheid
ziet. In
InKropotkin's
Kropotkin'swelbekend
welbekendboek
boekover
overdedezoogenaamde
zoogenaamde„voor"voorI)
In„Heleen"
IIHeleen"reeds
reedsmaakten
maaktenwe
weonderscheid
onderscheidtusschen
tusschendeze
dezewerkelijkheidswerkelijkheids1 ) In
liefde
en haar
haar spotvorm,
spotvorm, het
het„Je
"Jemag
magniet
nietliegen"-dogma
liegen"-dogmadat
datnoch
noch redelijk,
redelijk,
liefde en
noch zedelijk is. De formule van de werkelijkheids-liefde is: "Ik kan nietnochzedlijks.Dfrmuvandewklijhs-f:„Ikaniet
liegen. „Je
"Je mag
mag niet liegen" heeft
heeft evenveel
evenveel zin
zin als
als „je
"jemag
magniet
nietvalsch
valschzingen".
~ngen".
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geschiedenis" der
optreden
der Russische
RussischeRevolutie
Revolutiezien
zien we
we duidelijk
duidelijk het optreden
„nieuwe gedachte" in een groep menschen
„geesteener "nieuwe
menschen die zich
zich soms "geestverwanten" voelen,
voelen, doch
doch soms ook
ook hun leven
leven lang
lang tegenstanders,
tegenstanders, zoozoodat pas
pas lateren
lazerenachter
achterde
deverscheidenheid
verscheidenheid hunner persoonlijkheden de
eenheid van hun wezens hebben
hebben gespeurd. We
We hebben
hebben gezien
geziendat
dat dit
dit
eveneens het geval
geval isis geweest
geweest met
met Robespierre
Robespierre en
enKant,
Kant,met
metLessing
Lessingen
en
In
Voltaire,
Lamennais, met
Tolstoï en Korolenko.
Korolenko. In
Voltaire, met
met Byron
Byron en
en Lamennais,
met Tolstoi
allen openbaart
Zelfopenbaring des Absoluten
Absoluten als
als werkelijkopenbaart zich
zich de
de Zelfopenbaring
werkelijkheidszin, maar
maar onder
onder een
een verscheidenheid
van wijzen:
wijzen: in den
heidszin,
verscheidenheid van
den een
creëert de werkelijkheidszin
creëert
werkelijkheidszin klare
klare formulen tegenover
tegenover het
hetgangbare
gangbare
ineen
eenander
anderlevende
levende(wezenlijke)
(wezenlijke)kunstvormen
kunstvormen
theologische dogma, in
tegenover de
de geldende
recepten, in een derde
tegenover
geldende collectieve
collectieve recepten,
derde treedt
treedt de
de
werkelijkheidszin
naar redelijker
redelijker rechtspleging (Robes(Robeswerkelijkheidszin op als drang naar
pierre),
redelijker machts-verdeeling (Schiller)
(Schiller) redelijker
redelijker menschemenschepierre), redelijker
lijke
waarheidslijke verhoudingen (Beaumarchais). Rousseau noemt zijn waarheidsliefde met
liefde
metden
dennaam
naam„natuurliefde"
"natuurliefde"en
enzoo
zookan
kanhetzelfde
hetzelfde zich
zichop
op
eindeloos verscheiden wijs anders vertoonen in verschillende
verschillende indiviindividuen, die elkaar niet kennen, die de
de Eenheid
Eenheidhunner
hunnerVerscheidenheid
Verscheidenheid
niet begrijpen en door de Eenvormigheid nog
nog niet
niet worden
worden beheerscht.
beheerscht.
Van zulk een aantal verstrooide
verstrooide individuen, wier
wier synthese
synthese isisdat
dathet
het
"hetware")
ware")tracht
trachttete
Absolute
hen allen
allen tot
totzichzelf
zichzelf(dus
(duszijzijtottot„het
Absolute in hen
zij tezamen
tezamenvormen
vormende
deuitdrukking
uitdrukking
komen,
gezegd dat
dat zij
komen, kan worden gezegd
van de
de "göttliche
„gottliche Idee, wie
wie sie
sie auf
auf Erden
Erdenvorhanden
vorhandenist"-,l)
ist" , 1) maar ze
zijn dan ook precies het tegendeel
tegendeel van
van den
den Idealen
IdealenStaat.
Staat.
In de vurigsten
vurigsten onder
onder hen
hen - de „Multatuli's"
"Multatuli's" van
van alle
alle tijden
tijden en
en
landen-neemt
de werkelijkheidszin
werkelijkheidszin bij
bij den
den aanblik
aanblik van
van het
het colleccolleclanden -- neemt de
tieve onrecht en
en de
de collectieve
collectieveleugen
leugende
degedaante
gedaanteaan
aanvan
vanwalging
walgingen
en
welkeruitdrukking
uitdrukkingisis„Rather
"Ratherthan
thanlive
livewhere
where such
suchthings
things
wanhoop, welker
Achterafafnoemt
noemtmen
mendeze
dezetemperamenten
temperamentende
de
me die...."
die ••• :'Achter
can be, let me
deware,
ware,de
de
"voorloopers der
der Revolutie",
Revolutie",doch
dochininwerkelijkheid
werkelijkheidzijn
zijnzezede
„voorloopers
eenige revolution~iren
die
revolutionairen en
en hun
hunRévolte,
Révolte, de
de ondraaglijke
ondraaglijke walging
walging --- die
ware,de
deeenige
eenigeRevolutie,
Revolutie,de
de
den dood
dood aanroept
aanroeptals
alsverlossing
verlossing-is
is dedeware,
zuivere strijd
Gedachte en Dogma.
Dogma. Maar
Maar die
die in-zich-zelf
in-zich-zelf
zuivere
strijd tusschen Gedachte
Gedachteisisten
tendoode
doodegedoemd,
gedoemd,haar
haardoodstrijd
doodstrijdbegint
begintininhet
het
gelede Gedachte
haar formuleering en eindigt
eindigt in
inhet
het
oogenblik van haar
haar geboorte, van haar
devijandin
vijandin van
van den
den Levenswil
Levenswil
van haar
haar „zegepraal".
"zegepraal". Zij
Zij isis de
oogenblik van
zal door
doorden
denLevenswil
Levenswilvan
vanhaar
haardragers
dragersenenverkondigers
verkondigerster
terdood
dood
en zal
1I)
)

Ook van
van den
den altijd
altijdtegelijkertijd
tegelijkertijd optredenden „Universeelen
"Universeelen Mensch".
Menseh".
Oak
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worden gebracht.
gebracht.Wanend
Wanendhaar
haartetebevestigen,
bevestigen,hear
11<321'tetedoen
doentriomfcetXlomfccworden
ze haar
haarvernietigen.
vernietigen.Het
Het„Wij
,,\X.Tijeischen"
eischen"
vanden
denOrganisaOrganisaren, zullen
zullenze
ren,
van
het"
duldniet"
niet"
vanden
denRevolut
Revolutioiotor isis reeds
reedsde
deweerlegging
weerleggingvan
vanhet
tor
„IkIkduld
van
nair.
nair.
De
De aangegrepen
aangegrepen kudde
kuddeverweert
verweertzich,
zich,slaat
slaatde
deindividuen
individuenvoor
voorhun
hun
tot dan
dan individudeel
individudee1verzet
verzeten
en drijft
driJft hen
hen te
te hoop.
hoop. Het
Het bederf
bederfis
is daarmee
daarmee
tot
ingetreden.
In den bedreigden
bedreigden mensch
mensch mengt
mengt rich
zichhet
hetgevoel
gevoel der
derperperingetreden. In
soonlijkheid als gekrenkte
gekrenkte fierheid,
fierheid, wrok,
wrok, haat
haatmet
methet
hetbovenpersoonbovenpersoonsoonlijkheid
lijk rechts-gevoel.
rechts-gevoel. Gemeenschappelijkheid
Gemeenschappelijkheidvan
vangevaar
gevaaren
enleed
leedleggen
leggen
band, die
die niet
nietop
opinnerlijke
innerlijkeovereenkomst,
overeenkomst,niet
nietop
op„werkelijk"werkelijkeen band,
heidszin" en niet
niet op
op„rechts-besef"
"rechts-besef"berust.
berust.Het
Hetsaamhoorigheidssaamhoorigheidsgevoel,
"schoon"noch
noch„edel"
"edel"is,is,doch
dochslechts
slechts
gevoel, dat
dat op
opzichzelf
zichzelfnoch
noch„schoon"
wordt alreeds
alreedsgeidealigeidealibeveiligend, een inblazingvan
inblazingvan den
den Levenswil, wordt
gedachte-verduistering is
is al ingetreden, het
het hoogtepunt
hoogtepunt der
der
seerd: de gedachte-verduistering
buitenwereld iets
iets van
van Revolutie
Revolutie ziet.
ziet.
Revolutie voorbij, lang voor de buitenwereld
een
Doch zoolang dit
Doch
dit saamhoorigheidsgevoel nog niet is vastgelegd in een
organisatie, kan
illusie van
van een
een gezamenlijken
gezamenlijken rechts-dorst
rechts-dorst nog
nog
organisatie,
kan de illusie
Inmiddels verloopt
verloopt het
het
blijven leven, zij
zij het vertroebeld en verzwakt. Inmiddels
:
de
Revolutionair
is
met
zijn
„Ik
duld
niét...."
gestorven,
de
getij:
Revolutionair is met zijn "Ik duld nièt ...:' gestorven,de
getij
Oraganisator
„Wij
zijn"
Wij eischen...."
eischen ...:'isisopges,taan.
opges,taan. Het
Het oogenblik
oogenblik
Oraganisator met zijn
en
waarop
het kenteringspunt.
kenteringspunt. Dichter
Dichter en
waarop hij
hij "verzamelen
„verzamelen blaast"
blaast" is het
dichter omsluiert zich
zich het
het Absolute
Absolute voor
voor zichzelf,
zichzelf, het
het élan
élannaar
naarzelfzelfHet lokaas
lokaas waarmee de Organisator
Organisator de
de zielen
zielen
herkenning
verloop en. Het
herkenning is verloopen.
vangt en ook zijn eigen ziel is de valsche gelijkenis (spotvorm, projecprojectie der wordende Zelfvermomrning)
Zelfvermomming) van Collectiviteit met CommuniCommunifatale woord „Solidariteit"
"Solidariteit"isisuitgesproken.
uitgesproken.InInde
decollectivicollectiviteit. Het fatale
1001' gegaan. Geen
Geen onderscheidende
onderscheidendegedachte
gedachte
teit is de communiteit
te loor
comrauniteit te
er tusschen
negatieve,de
de
leeft
meer om
omaan
aantetetoonen
toonendatdat
leeft er meer
er tusschen
dedenegatieve,
protesteerende
communiteit door
door het
hetinzicht
inzichtvan
vanonderscheidene,
onderscheidene,
protesteerende communiteit
ende
depositieve,
positieve,reglernenteerende
reglementeerende
verscheidene
gevormd, en
verscheidene personen gevormd,
collectiviteit,
Solidariteitgevormd,
gevormd,geen
geenovereenkomst
overeenkomstis.
is. De
De
collectiviteit, door Solidariteit
veris wrstervende
Gedachte weert
weert zich
zich nog
nog wel,
wel, maar
maar zwak,
zwak, want
want ze
ze i.s
stervende Gedachte
dulsterd.
Diehaar
haardragen,
dragen,onderscheiden
onderscheidenalalniet
nietmeer,
meer,hun
hunzwevende
zwevende
duisterd. Die
Het
klachten
vage beschouwingen
beschouwingen substantie.
substantie. Het
klachten missen
missen grond,
grond, hun vage
de
ze voor
voor de
kudde-gevoel, ook in hen, is
1S alreeds zoo diep geworteld,
geworteld, dat
dat ze
ttSolidariteit"
hoofd buigen,
buigen, als
als voor
voor een
een godheid,
godheid, het
het recht
rechtvan
van
„Solidariteit" het hoofd
„De Partij", van
"De
van „De
"De Kerk"
Kerk"over
overhet
hetindividu
individuisisal21reeds
reeds „vanzelf"vanzelfsprekend"
als het recht van "het
Vaderland". Kerk
Kerk
sprekend" en onaantastbaar als
„het Vaderland".
country
en
behoeven zich
rechtvaardigen: „Our
"Om country
en Partij
Partij behoeven
zich niet meer te rechtvaardigen:

72

DE ZELPIVERMOMMING
ZELPVlRMOMIIING DES
DIS ABSOLUTEN
ABSOLUTEN

right or wrong" niet anders
anders beteekent:
beteekent: Solidariteit.
Solidariteit.Weldra
Weldra
—,, dit en niet
kudde-mensch niet
nietmeer
meer tusschen
tusschenbelang
belangen
enrecht,
recht,en
en
onderscheidt de kudde-mensch
zijn geliefkoosde
geliefkoosde scheldwoord
scheldwoordwordt
wordtdat
dat der
der chauvinisten:
%ijn
chauvinisten: verrader,
verrader,
deserteur, defaitist!
defaitist! Het collectieve belang
belang isis voortaan
voortaan de
de rechtsmaatrechtsmaatDitwordt
wordt niet
niet bemerkt,
bemerkt, omdat
omdater,
er, als
als het
het zoover
zoover
staf van het individu.
individu. Dit
DeCedachteisisdood,
dood,de
deWoorden
Woordenalleen
alleen
is, geen
geen individuen
individuenmeer
meerzijn.
zijn.DeiGedachte
le·ven
als de
de parolen
parolen der
der kudde.
kudde. Het
Hetzijn
zijnde
deformulen
formulenvan
vanhet
het
leven nog, als
rechtsbesef, van de
individueele rechtsbesef,
uitteraard individueele
de uitteraard
indivueele geuitteraard indivueele
ware geest
geest isis dus
dusuitteraard
uitteraard der
der Kudde
Kuddevijand
vijanden
entegelijk
tegelijk
dachte; hun ware
ze als
als lokroep,
lokroep, als strijdkreet niet missen.
missen. Het
Hetongelijkongelijkkan de Kudde ze
geaarde
en „taktiek"!
"taktiek"! —
- moet
moetworden
wordensamengeketend,
samengeketend,de
de
geaarde -— recht cn
Organisator redeneert,
redeneert, betoogt, "bewijst"
„bewijst" —,
- , de
denieuwe
nieuwe Kudde
Kuddeheeft
heeft
Organisator
haar
Theologie I
haar Theologie!
den Chaos
Chaos de
deGedachte
Gedachtegeboren,
geboren,aanhoudend,
aanhoudend,
Aldus
wordt uit den
Aldus wordt
Kudde in
in protest,
protest, formuleert
formuleert zich,
zich, dat
dat is:
is: neemt
neemt
keert
keert zich tegen de Kudde
gaat in
in verstolling
verstolling over want „de
is:: gaat
"de gestalte"
gestalte"isis„het
"het
gestalte aan, dat is
gestoltene", wordt,
wordt, als
als Dogma
Dogma tot
tot(niet-ophefbare)
(niet-ophefbare) distinctie,
distinctie, tot
tot
Parool
keert aldus
aldus weer
weer tot den
den Chaos,
Chaos, die
die elke
elkeOrganisatie
Organisatie isis
Parool en
en keert
(nationale, clericaal,
c1ericaal, politiek)
politiek)onder
onderden
denschijn
schijnvan
vanhet
hetgeordende,
geordende,als
als
een Zelfvermomming
Zelfvermomming van
van het
hetAbsolute.
Absolute.En
Ende
deOrganisator,
Organisator,dien
dien men
men
prijst om wat hij heeft „tot
"tot stand
stand gebracht"
geblacht U is inderdaad
inderdaadde
de man,
man, die
de Gedachte
Gedachte tot
tot (stil-)
(stil-)stand
standbrengt!
brengt!Doch
Dochtegelijkertijd,
tegelijkertijd,altijd
altijd en
en
overal
Gedachte uit den Chaos
Chaos (van
(van andere
andere Kudden)
Kudden)
overal maakt
maakt zich
zich de
de Gedachte
los, levend-werkzaam,
levend-werkz;aam, zoolang
zoolang niemand
niemand haar
haar formuleert,
formuleert, doorloopt
doorloopt
in haar
haar nedergang
nedergang wanneer
wanneer het
hetschijnt
schijntdat
dat
dezelfde stadiën,
stadiën, verkeert
verkeert in
ze in
in haar
haarvollen
vollenopgang
opgangisis eh
en is gestorven
%e
gestorven wanneer
wanneer ze
ze „triomfeert".
"triomfeert".
Uit
werkelijkheidszin, waarin
waarinhet
het
Uit de sfeer van den
den bovenpersoonIijken
bovenpersoonlij ken werkelijkheidszin,
Absolute zichzelf
zichzelfals
als „het
"hetWare"
Ware" aanschouwt,
aanschouwt, drijft
drijft de
de Levenswil
Levenswilden
den
Mensch door
doorde
deverlokking
verlokkingder
der„saamhoorigheid"
"saamh00righeid"ininhet
hetmoeras
moerasvan
van
de Solidariteit, altijd in de Kudde terug.
terug.
Dit
Scheppings-proces,dat
dateeuwig
eeuwig
Dit is dan één wijze van het eeuwige Scheppings-proces,
in den Chaos
Chaos den Mensch
Mensch onderscheidt
onderscheidt en
en eeuwig
eeuwig den
den Mensch
Menschweer
weer
Chaos, door
door de
de "drift"
ûjn eigen waan
waan —,
-,
terugdrijft
terugdrijft tot
tot den Chaos,
„drift" van
van zijn
omdat
beiden, Mensch
Mensch en
en Chaos,
Chaos, Gedachte
Gedachte en
en Dogma
Dogma de
de
omdat beiden,
fundamenten
van het
het tegen-zich-zelf-gekeerde
tegen-zich-zelf-gekeerde Absolute
Absolute
fundamenten beelden
beelden van
Zijn.
Aldus werd „gewetensvrijheid"
"gewetensvrijheid" het parool
parool van
van het
hetbekrompenst
bekrompenst
enwedergeboorte"
wedergeboorte" van
vanhet
hetbaatzuchtigst
baatzuchtigsten
en
Calvinisme, „Zoenbloed
"Zoenbloeden
tyranniekst Katholicisme,
Katholicisme,„Broederschap"
"Broederschap"vanelkeroode"God"
van
van elke roode „God" van
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witte Terreur,
Terreur, en
en de „Marseillaise"
elke witte
"Marseillaise" van
van het
hetFrankrijk
Frankrijk dat
dat ververbonden met Rusland sloot.
sloot.
En dit alles,
alles, leerstuk,
leerstuk, sacrament,
sacrament, „politiek
"politiek program"
program" heeft
heeft in
inen
en
voor de kudde geen anderen inhoud en
en geen
geen andere
andere bestemming
bestemming dan
dan
Sjibboleth, dat
dat „stroom"
"stroom" dan
dan wel
wel „korenaar"
"korenaar" beteekenen
beteekenenmag,
mag.
die van Sjibboleth,
van het wachtwoord
in het
het leger
leger dat „spekpannekoek"
zoo
dan die van
wachtwoord in
"spekpannekoek" zoo
goed als
disals "Vorst
„Vorst en Vaderland"
Vaderland"kan
kanzijn,
zijn,omdat
omdathet
hetalleen
alleen een distinctie-middel, een herkennings-teeken
herkennings-teeken is.
kudde, in
in elke
elke
is. Wat in de kudde,
kudde leeft is
is het
het scherpe
scherpekudde-instinct,
kudde-instinct,altijd
altijdwaakzaam,
waakzaam,onfeilbaar
onfeilbaar
in zijn uitingen en zijn
woordvoerders
zijn reacties.
reacties. Doch
Doch dit beseffen de woordvoerders
"Mulniet en de aanvallers beseffen het niet.
niet. Daarom
Daarom rukken
rukken zich de „Muitatuli's" van alle tijden
tatuli's"
tijden de
de haren
haren uit
uit het
hethoofd
hoofdvan
vanverbijstering
verbijsteringen
en
wanhoop
tijden, of
of bij
bij de
de gegewanhoop over
over de
de "Lapsische
„Lapsische exegesen" in alle tijden,
dachte dat menschen
menschenelkaar
elkaar doodslaan
doodslaanom
om „gegeten
"gegetenbrood",
brood ft,om
om„één"
"één"
„drie", en „drie"
dat "drie",
"drie" dat
dat „één"
"één"zou
zouzijn,
zijn,En
Enze
zehouden
houdendeze
dezeredelijke
redelijke
wereld voor een gekkenhuis. Doch
Doch wie
wie wezenlijk
wezenlijk de
de Redelijke
Redelijke Wereld
Wereld
enjuist
juistin
inde
deininbelijdt, die zal niet
niet rusten
rusten voor
voor hij
hij dat
dat Redelijke
Redelijke ook
ooken
derdaad
welke hij
hij om
om zich
zichhoort
hoort
derdaad aan
aan waanzin
waanzin grenzende redeloosheid welke
en ziet, heeft
heeft blootgelegd.
blootgelegd.En
Endan
danisishij
hijer,
er,althans
althansbij
bijoogenblikken,
oogenblikken,
mee verzoend.
Dan begrijpt
begrijpt hij dat
dat er
er tusschen
tusschen geen
geen twee
tweephenomenen
phenomenenminder
minder
verband kan
kudde-parool. Hebben
Hebben
kan zijn
zijn dan
dantusschen
tusschen kudde-gevoel
kudde-gevoel en kudde-parool.
niet
de andere stammen de
de Ephraimieten
Ephraimieten doodgeslagen
doodgeslagen omdat
omdat ze
ze niet
"Sjibboleth"
konden zeggen?
zeggen? Evenmin
Evenmin dooden
dooden menschen
menschen elkaar
elkaar om
om
„Sjibboleth" konden
„gegeten brood".
" isiseen
"gegeten
brood".„" Transsubstantiatie
Transsubstantiatie"
eenfiguur
figuurin
ineen
een wapenschild
wapenschild
en wat het „beteekent"
"beteekent" doet
doet er
er even
even weinig
weinigtoe
toeals
alswat
wat„Sjibboleth"
"Sjibboleth"
beteekent.
Maar
wie
heelhuids
de
Jordaan
over
wil,
moet
het
kunnen zegbeteekent. Maar wie heelhuids de jordaan over wil, moet het kunnen
gen, met de vereischte
Welk een ergernissen
overbodig
vereischte uitspraak.
uitspraak.Welk
ergernissen zouden
zouden overbodig
worden, welk een
stillen, indien
indienmen
menzich
zichervan
ervankon
kon
een vertwijfeling zich stillen,
weerhouden aan
aan de
debovennatuurlijke,
bovennatuurlijke,redelijke
redelijkeofofzedelijke
zedelijke bewoorbewoordingen der
de gedachte
gedachte aan
aan een
eenovereenkomstigen
overeenkomstigen inhoud
der Dogma's de
en gezindheid
ze kon
kon zien
zien als
als de
de teekenen,
teekenen,
gezindheid te verbinden, indien men ze
"inhaar
haar schild
schildvoert".
voert",Verwacht
Verwacht
die de eene
eene kudde
kudde tegen
tegen de
deandere
andere „in
men dat de Gouden
Gouden Leeuw
Leeuwzal
zal gaan
gaan brullen,
brullen, de
de Roode
Roode Adelaar
Adelaar eieren
eieren
leggen? Onderwerpt
Onderwerptmen
menden
denGouden
GoudenLeeuw,
Leeuw,den
denRooden
RoodenAdelaar
Adelaaraan
aan
een nauwkeurig
nauwkeurig anatomisch
anatomischonderzoek?
onderzoek? Toch
Toch bombardeert
bombardeert men
men nog
nog
entegenstrijdigheden
tegenstrijdighedenininden
denBijbel.
Bijbe1.11))
steeds de
de Kerk
Kerk met
metonjuistheden
onjuisthedenen
I)
Alsofeen
eenkrassere
krassere noodig
noodig ware dan
verdan het als
als "Heilige
„Heilige Schrift" in één ver1 ) Alsof
band
samen ketenen van OudOud- en
enNieuw-Testament,
Nieuw-Testament,die
dieevenveel
evenveelopopelkaar
elkaar
band samenketenen
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Waarom lacht
lacht men om "dat
woord Mesopotamie"?
Mesopotamiett?Of
omden
den
Waarom
„dat dierbaar
dierbaar woord
Of om
mandie
hebbende, hem
hemde
deBijbel
Bijbel
man
die op
op zijn
zijnsterfbed
sterfbed z;ijn
zijn vriend
vriend verzocht hebbende,
voor te lezen,
lezen, "beginnende
„beginnende aan het begin
begin"tt bij de
de met
met zalving
zalving uitgesprouitgesproalle andere soorten
soorten van
van bijbels
bijbels werden
werdenop
oplast
last
ken woorden: "Deze
„Deze en Ale
,,0
..... ' verzuchtte....
verzuchtte.... „O
van hunne Hoogmogenden,
Hoogmogenden,de
de Heeren
Heeren Staten
Staten...."
dat goed,
goed, wat
wat doet
doet me
me dat
datgoed"?
goedtt?Waarom
Waaromzou
zouhij
hijniet
niet
wat doet me dat
waarom zou
zou het
het hem
hemgeen
geengoed
goedhebben
hebbengedaan?
gedaan?
hebben verzucht, waarom
klankvan
vanden
denbel
beldie
diede
devoorman
voormanom
omzijn
zijn hals
hals draagt
draagt en
en
Het isis dedeklank
heeft geen
geen kudde-mensch
kudde-menschooit
ooitnoodig
noodiggehad,
gehad,alalstaat
staatzijn
zijnkast
kastvol
vol
meer heeft
Luther,
Dochdaarom
daaromheeft
heefthij
hij Luther,
Luther,
Luthe!', Calvijn,
Calvijn, Augustinus
Augustinus en
en Marx.
Marx. Doch
Augustinusen
enMarx
Marxwel
wel noodig,
noodig, alalleest
leesthij
hij er
er niet
niet meer
meerin
inen
en
Calvijn, Augustinus
begrijpt er
er niet
nietmeer
meeruit
uitdan
danmet
metden
denkudde-geest
kudde-geestininovereenstemming
overeenstemming
begrijpt
den
is -— als de uitdrukking
uitdrukking der
derZelfvermomming,
Zelfvermomming, die
die het
het Absurde
Absurde den
schijn van het redelijke en het ongerechtigde
ongerechtigde den
den schijn
schijn van het
het rechtrechthet niet
nietzouden
zouden
vaardige geeft, zonder welke braven en verstandigen het
kunnen dienen.
Ware het anders, de taak
taak van
van woordvoerder-der-kudde
woordvoerder-der-kudde zou
zou ondraondradit: elke
elke kudde
kudde isis anti-revolutionair
anti-revolutionairen
enelk
elk
gelijk
gelijk z;ijn.
zijn. Men bedenke dit:
bekudde-parool
revolutionair, immers
immers de
de Gedachte,
Gedachte,in
in haar
haar stichter
stichter bekudde-parool isis revolutionair,
lichaamd,alszoodanigden!Chaos
der~organisatievijandig,
vijandig,en
enop
opdezelfde
dezelfde
lichaamd, als zoodanig deniChaos der!organisatie
wijs, omdat
is. Zoo
Zoo moeten
moetenze
ze steeds
steedsonder
onder
omdat er één Chaos en één Gedachte
Gedachte is.
het aanroepen
van revolutionairen
revolutionairentegen
tegende
derevolutie
revolutietetevelde
veldetrekken.
trekken.11))
aanroepen van
ee1ijken
hetRolandslied
Rolancislieden
ende
deEthica.
Ethica.Hier
Hierhebben
hebbenwe
weeen
eencurieus
curieus voorvoor~
gelijken als het
beeld van
van het
hetschier
schieronbegrensde
onbegrensdevermogen
vermogenom
omhet
heteenmaal
eenmaaltetezamen-zijnde
2;amen-2;ijnde
2;onder
critiek als
alstetezamen-hoorende
2;amen-hoorendeteteaccepteeren,
accepteeren,d.i.
d.i.van
vanhet
hetonvermogen
onvermogen
zonder critiek
om te onderscheiden.
onderscheiden.
.
Opmerkelijk
verband dat er in
in oudere
oudere en
ennieuwere
nieuwere litteratuur
litteratuur over
over
Opmerkelijk is
is in
in dit verband
het
"le2;en in
in de
deSchrift",
Schrift", steeds
steeds isis en
en wordt
wordt gesproken zonder
2;onder verdere toehet „lezen
lichting van wat gelezen
gele2;en wordt,
wordt, alsof
alsof er
er geen
geen onderscheid
onderscheid bestaat
bestaat tusschen
tusschen den
den
geest die zich
ûch in
in geslacht-registers
geslacht-registers verdiept
verdiept en
en de
degeest
geestdie
dienaar
naarde
deBergrede
Bergrede of
of
de Paulinische geschriften trekt. Inderdaad
Inderdaad is dit
dit onderscheid
onderscheid er
er ook
ook niet,
niet, noch
noch
voor
den auteur
auteur die
dieininzijn
ûjnpersonen
personen
geenzedelijke
2;edelijkeofofintellectueele
intellectueelebelangbelangvoor den
geen
stelling, doch slechts braafheid
braafheid en
noch voor
voor
en "rechtûnnigheid"
„rechtzinnigheid" teekenen
teekenen wil,
wil, noch
den rechtzinnige,
rechtûnnige,voor
voorwien
wienelk
elk„Bijbelwoord"
"Bijbelwoord" dezelfde
de2;elfde klank
klank heeft en dezelfde
de2;elfde
.c,
namelijk de
klank en de zin
ûn van
van „Mesopotamie"!
"Mesopotamie"!
zin, namelijk
de klank
I)
Een aanbevelenswaardige
aanbevelenswaardige oplossing
sommige moderne
moderne
I) Een
oplossingvonden
vonden reeds
reeds sommige
theologen
het op
op gezette
gezette tijden
tijden heilig
heilig verklaren
verklaren van
van doode
dooderevolutionairen,
revolutionairen,
theologen in het
wien door hun (daarom
(daarom niet minder)
minder) geëerde
geëerde voorgangers
voorgangers van
halve eeuw
eeuw
van een halve
terug
verbitterd is. Ibsen,
Ibsen, Multatuli,
Multatuli, Nietzsche
Nietzsche zijn
ûjn alreeds
alreeds van
vanharharterug het leven verbitterd
telooze cynici en
en afschuwlij
afschuwlijke
godslasteraars tot „goed-beschouwd-christenen"
"goed-beschouwd-christenen"
ke godslasteraars
en
"au-fond-religieuse-naturen" gepromoveerd.
van heden
heden komen
komenover
over
en „au-fond-religieuse-naturen"
gepromoveerd. Die
Die van
vijftig jaar
jaar weer aan de beurt!
beurt!
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Alleen een aan het volmaakte
volmaakte grenzende
tellectueele
grenzende zedelijke
zedelijke en
en in tellectueele
afstomping,
eentotaal
totaalontbreken
ontbrekenvan
vanzelfonderscheiding
zelfonderscheiding
afstomping, d. i. een
maakt d~t
dit mogelijk.
mogelijk. Aldus
Aldus wordt
wordtelke
elkegedachte
gedachtetot
totkudde-parool
kudde-parool
maakt
en niets ve:randert
zich telkens
telkensanders,
anders,in
inandere
andereororverandert dan dat de Chaos zich
In „scholen"
"scholen"van
vanallerlei
allerleiaard
aard —
- juridische,
juridische,fifiganisaties, groepeert. In
losofische, anthropologische
anthropologische —
- leiden
leidende
degedachten
gedachtenhun
hunschijnleven,
schijnleven,
gemummifieerd —
gemummifieerd
- en
eneronder
eronderisisdedenationale
nationaleofofinternationale,
internationale,de
de
klericale of politieke kudde-geest, als
"Es1st
ist nicht
nichtwahr"
wahe'
klericale
als onder
onder het
het „Es
van de Duitsche
Duitsche professoren,
professoren, met
met zijn
zijn schijn
schijn van
van objectieve
objectieve wetenwetenschappelijkheid. In
In de
de pers, in de
de college-zalen,
college-zalen, in
inofficieele
officieelerederedeschappelijkheid.
voeringen
de schimmen
schimmen der
der gestorven
gestorven gedachten
gedachten aldus
aldus het
het
voeringen moeten de
absurde en het ongerechtigde
wikkelenin
in een
een schijn
schijn van wetenschappeongerechtigde wikkelen
wetenschappeEn dit
dit
lijkheid, (b.v.
(b.v. de moderne
moderne anthropologie!)
anthropologie!) en
en van
van redelijkheid.
redelijkheid. En
alles wekt bij
aan geleidegeleidebij den "betere"
„betere" de gedachte aan voortgang,
voortgang, aan
lijke ontwikkeling, die hij noodig heeft
heeft om
om te
tevolharden.
volharden.
Al die klanken opvangende zegt men immers
immers algemeen
algemeen Spencer
Spencerna,
na,
dat onze moderne maatschappij
maatschappij „zooveel
"zooveelfijner
fijner gedifferentieerd"
gedifferentieerd"dan
dan
samenleving"is.
is. Doch
Doch scheidt
een „primitieve
"primitieve samenleving"
scheidt men ook
ook hier
hier het
het
wezen van den schijn,
schijn, dan
dan ziet
ziet men
men geen
geenander
ander onderscheid
onderscheid dan
dan tustusen een
een nieuw
nieuwkerkhof.
kerkhof. Op
Op het
het oude
oudezijn
zijn inderdaad
inderdaad veel
veel
schen een oud en
meer zerken met veel meer namen, een eindelooze
"differentiatie"van
van
eindelooze „differentiatie"
Het
leeftijden, lotgevallen,
lotgevallen, beroepen,
beroepen,karakters...
karakters.... naar
naar den schijn.
schijn. Het
zijn slechts zerken,
zerken, het zijn slechts namen
namen en wat
wat eronder
eronder ligt, is
is op
op
alle kerkhoven gelijk, stof en gebeente,
gebeente, dat
dat van
van alle
alle levenden
levendenoverblijft
overblijft
en waaruit
waaruit juist alle „differentiatie"
"differentiatie" is
is te
teloor
loorgegaan.
gegaan.
Zulk een kerkhof
kerkhof van vele
vele gedachten,
gedachten, van
vande
deeindelooze
eindeloozediffer
differenentiaties
der Gedachte
Gedachte is
is de
de „Moderne
"Moderne Staat".
Staat". Men
Men leest
leest er
er op
op de
de
tiaties der
hun
eindeloos-verscheiden
benamingen
in
pompeuse
rechtszerken
zerken
benamingen in pompeuse rechtstermen, in
economische, politieke,
politieke,sociale
socialeaxiomata
axiomatavan
van
in theologische,
theologische, economische,
- , doch
dochhet
hetzijn
zijnslechts
slechtszerken
zerkenmet
met
de meest verschillende
verschillende herkomst
herkomst —,
Kudde-geest, de
deasch
aschder
der gestorven
gestorven gedachgedachnamen -,
—, eronder is de Kudde-geest,
ten, de Chaos
Chaos van
van „scholen"
"scholen" en
enorganisaties.
organisaties. En
En zelfs
zelfs in
indeze
dezevergevergelijking,
we
voelen
het
terwijl
we
het
schrijven,
werkt
het
hardnekkig
hiking,
het terwijl we het schrijven,
hardnekkig
geloof -— tegen
weten in
tegen beter weten
in —
- aan
aan „geleidelijke
"geleidelijke ontwikkeling"
ontwikkeling"—,
-,
want staat het
het wel
wel vast dat
dat er
er „meer"
"meer"grafzerken
grafzerkenstaan
staanop
ophet
hetgedachgedachwegelooven
ge100vendat
dat
ten-kerkhof,
ModerneStaat
Staatgeheeten?
geheeten?Eerder
Eerdermoeten
moetenwe
ten-kerkhof, Moderne
er oude
oude werden
werden opgeruimd,
opgeruimd, waaraan
waaraan we
wezelfs
zelfsgeen
geenheugenis
heugenismeer
meer
hebben
en die later,
later, in
in een
een andere
andere gedaante,
gedaante,terug
terugzullen
zullenkomen.
komen. M. a.
hebben en
we kunnen zelfs niet zeggen
zeggen dat een
een „moderne"
"moderne"samenleving
samenlevingaan
aan
w. we
,
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behoefte heeft dan
frasen behoefte
dan een „primitieve"
"primitieve" --,
-,immers
immersterwijl
terwijl
meer frasen
b.v. de
deVaderlandsliefde
Vaderlandsliefdeheden
hede,nniet
nietmeer
meertot
totdedevanzelfsprekende
vanzelfsprekende
b.v,
met vele
vele frasen
frasen moet
moet worden
worden goed
goed gepraat
gepraat en
en
plichten hoort, doch met
waargemaakt
waargemaakt --- waartegenover
waartegenover een Jood in
in het
het 0.
O. T.
T. en een onderonderandere rechtvaardiging
rechtvaardiging voor
voor zijn
zijn daden
daden
daan van Lodewijk
Lodewijk XIV geen andere
man"
behoefde dan
danhet
hetalgemeene
algemeenebelang!
belang! --- behoort
behoorthet
hetzich
zich„als
"alséén
éénman"
behoefde
aaneensluiten
aaneensluiten tegen communisten in onze
onze dagen
dagen voor
voor de
deovergroote
overgroote
meerderheid der
beschaafden en ontwikkelden
ontwikkelden tot
tot die
die vanzelfsprevanzelfspremeerderheid
der beschaafden
welke zelfs
zelfs geen
geen toelichting
toelichtingen
engeen
geenrechtvaardiging
rechtvaardiging
kende "plichten"
„plichten" welke
behoeven.
En toch
toch kan
men zich
zich een collectiviteit
denken-— b.v.
behoeven. En
kan men
collectiviteit denken
b.v.
eene die
die verscher
verscher heugenis
heugenisaan
aanChristelijke
Christelijkevoorschriften
voorschriftenbewaarde
bewaarde—
waar
men voor
voor het beschimpen
waar men
beschimpen en vervolgen
vervolgen van
van communisten
communisten bebehoefte
frasenzou
zou hebben,
hebben, doch
doch waar
hoefte aan
aan „rechtvaardigende"
"rechtvaardigende" frasen
waar de
de
„liefde tot
"liefde
tot het
het Vaderland"
Vaderland" tot
tot de
de vanzelfsprekende
vanzelfsprekende plichten
plichtenbehooren
behooren
er ook
ook hier
hier weer
weer van
van verwisseling
verwisseling en
en niet
niet van
van toeneming
toeneming
zou! Zoo is er
sprake.
't welk
welk tusschen
tusschen den ModerMet het "onstoffelijk
gezichtsbedrog"'t
Moder„onstoffelijk gezichtsbedrog"
nen Staat en de
de primitieve
primitieve samenleving
samenleving diepgaande
diepgaande verschillen
verschillen doet
doet
fictief blijken, hangt een ander tezien, die bij nauwkeurig onderzoek fictief
tedit, 't'twelk
welkin
inden
deneenen
eenenmodernen
modernenStaat
Staateen
eenhoogere
hoogere
zamen en wel dit,
mate van zedelijkheid
of redelijkheid
redelijkheid dan
dan in
in de
de andere
andere bespeurt
bespeurtin
in zijn
zedelijkheid of
verhouding tot het individu en tot andere Staten. Ook in dit verbandverhoudingt eoandrSt.Okiveband
gaat
op de
defrasen
frasen (gemummifieerde
(gemummifieerde gedachten)
gedachten) die
die op
ophet
het
gaat men
men af op
eene „kerkhof"
"kerkhof" inderdaad veel krassere
krassere klanken
klanken dan op het
hetandere
andere
vertoonen,
daarom meer te
te beteekenen.
beteekenen. De
Degroote
grootegeestesgeestesvertoonen, zonder daarom
mouvementen
geboortevan
vanden
denMensch
Menschuit
uitden
denChaos,
Chaos, de
de
mouvementen --- dedegeboorte
Zelfaanschouwing
Absoluten ----:- uitteraard
uitteraard de fictieve
fictieve landslandsZelfaanschouwing des
des Absoluten
dan elders
elders hun
hunhoogtehoogtegrenzen
grenzenniet
nietachtend,
achtend,bereiken
bereikennu
nu hier,
hier, dan
punt. Aan het verklaren
verklaren van het „waarom"
"waarom" in
mdeze
deze hebben
hebbenwij
wijvoor
voor
ons
wagen
-,, het
het
ons ons
ons nimmer
nimmer gewaagd
gewaagdenenzullen
zullenwij
wijons
onsnimmer
nimmer
wagen
voor! DeDeterrein der
dermoderne
moderneanthropologie
anthropologie komt
komt ons
ons al te glibberig voor!
zelfde Franschenimmers,
gemaakt, toonden
toonden
Franschen immers,die
diede
de Revolutie
Revolutie hebben gemaakt,
onder het
onder
het„ancien
"ancienrégime"
régime"een
eenonderworpenheid,
onderworpenheid,waarop
waarop de
de „vrije
"vrije
Engelschman"
minachting meende
meende te mogen
mogen neerzien,
neerzien,
Engelschman" met
met diepe
diepe minachting
dezelfde „vrije
"vrije Engelschman" die nog
nog steeds
steedsvan
vankleur
kleurverschiet
verschietals
als
er een lord binnenkomt en wiens snobbisme -- Spencer
Spencerspreekt
spreektvan
van
public-school-spirit
exclusivismededevoorwerpen
voorwerpenvan
vanden
denspot
spot
public-school-spirit-enen
exclusivisme
van alle ernstige Engelsche auteurs
auteurs en
en moralisten
moralisten waren
waren en
en zijn.
zijn. VerVergelijkt men
men de vrije
"God
gelijkt
vrije en vurige „Marseillaise"
"Marseillaise" met het
het tamme
tamme „God
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save the King"
King tt tot
tot welken
welken slotsom
slotsommoet
moetmen
mendan
danweer
weerko-men?
kómenr Even1912tetevergelijken
vergelijken met
met
zeer ongegrond als het is een Duitscher
Duitschervan
vanx912
een tijdgenoot van Goethe
Goethe en
en Kant,
Kant,evenzeer
evenzeer ongegrond
ongegrond is
is het
het een
een
vergelijken met
met een
eenonderdaan
onderdaan van
van Lodewijk
Lodewijk
Franschman van nu te vergelijken
en van Bossuet of
of een
eenhedendaagsche
hedendaagsche Engelschman
Engelschman met
met zijn
zijn „voornvoorvaderen"
vaderen
tt die in 1679 hun „tweede
"tweede Magna
Magna Charta"
Charta" de „Habeas
"Habeas CorCorpustt-acte
waarvan men zich eeuwen
eeuwen heeft
heeft ingebeeld
ingebeelddat
dat
pus"-acte veroverden, waarvan
ze een
een „Bolwerk
"Bolwerk der
der Vrijheid"
Vrijheid" was
was —,
-, wanneer
wanneer ze
ze althans
althans niet
niet
„wegens den nood
"wegens
nood der
der tijden"
tijden" door
door de
de Kroon
Kroonbuiten
buitenwerking
werkingwerd
werd
Hier ook
ook ontstaat
ontstaat alle
alle misverstand
misverstand door het zich ten
ten onongesteld. 1) Hier
rechte als Eenheid
Eenheid denken
denken—
- en
enderhalve
derhalveals
alseen
eencontinuïteit
continuïteitvan
vangeesgeestelijke ontwikkeling!
ontwikkeling! -— der nationale kudde,
telijke
kudde, door
door het
hetzich
zichderhalve
derhalve
als gemeenschappelijke eer en
en verdienste
verdiensteaanrekenen
aanrekenender
dergeestelijke
geestelijke
prestaties van
van "voorvaderen"
„voorvaderen" met wie men evenveel
prestaties
evenveel ietemaken
makenheeft
heeft
als de Lutherschen
Lutherschen van tegenwoordig
tegenwoordig met den
den geest
geest van
van Luther
Luther 2).
De ware, wezenlijke geestelijke verwantschap.is
verwantschapis tusschen
De
tusschen tijdgenooten
tijdgenooten
van eenzelfden Geest bezield
bezield 8) doch
doch tusschen
tusschen „voorvaderen"
"voorvaderen" die
die bij
bij
"eb" geboren
geboren werden,
werden, is
is niet
nietde
de
"vloed"
kleinkinderen die
bij „eb"
„vloed" en kleinkinderen
die bij
minste geestelijke band.
band.
nu
Maar doordat,
mouvementennu
doordat, gelijk gezegd,
gezegd, de groote geestelijke mouvementen
hier
eene kudde
kudde
hier dan
dan daar
daar hun
hun hoogtepunt
hoogtepunt bereikten,
bereikten, bleef er
er in de eene
rechtsgedachte, of
of vrijheidsgedachte
vrijheidsgedachte of
of
deze, in de andere gene groote rechtsgedachte,
rechtvaardigheidsgedachte
gedachte-zelfwas
was
rechtvaardigheidsgedachte als
als frase
frase over, nadat de gedachte-zelf
uitgebloeid. En om die verschillende
verschillende namen,
namen,waaronder
waaronder „superieure"
"superieure"
namen,
zerken, denkt
denkt men
men dat
dat de
degraven
graveneen
eenverschillenden,
verschillenden,
namen, op de zerken,
waaronder
de eene
eene kudde
kudde isis als
als
waaronder nsuperieuren"
„superieuren" inhoud
inhoud hebben.
hebben. Doch de
de andere, want
eeuwigenChaos,
Chaos,
want elke
elke kudde is de uitdrukking van den eeuwigen
,,godsdienstig leven",
van het
het absurde en het
Rechtspleging, "godsdienstig
het "slechte".
„slechte". Rechtspleging,
in alle
allekudden
kuddenovereenkomstig
overeenkomstig 4)
-,
politiek,
paedagogiek zijn
zijn in
4) —,
politiek, en paedagogiek
met en zonder „Habeas
nHabeas Corpus",
Corpus", met
met en
en zonder
zonder Marseillaise,
Marseillaise, met
meten
en
zonder Hegel.
Hegel.Op
Opdie
diewijze
wijzeredeneerend
redeneerendzoumenBelgiëhetdapperste
zou men België het dapperste
t)
de beteekenis
beteekenisinindedepractijk
practijkvan
vandit
dit„bolwerk
"bolwerkder
dervrijheid"
vrijheid" vindt
vindt
1) Over
Over de
men bij
bij Dickens
Dicken.overvloed
overvloedenenkeur
keurvan
vansmakelijke
smakelijkebijzonderheden!
bijzonderheden!En
Endenk
denk
aan Gaisworthy's
„Justice"
aan
Galsworthy's "Justice"
2)
zeinmiddels
inmiddelsmet
metnaieve
naïeveaanmatiging
aanmatigingsteeds
steedsvoortgaan
voortgaan als
als hun
hun uituit2) Dien ze
sluitend geestelijk bezit
bezit tetebeschouwen!
beschouwen!
3)
altijd in
intijden
tijden van
van geestelijke
geestelijke opleving een
een afkeer
afkeer
3) Daardoor
Daardoor treedt
treedt ook altijd
van nationalisme, een intellectueel
intellectueel cosmopolitisme
cosmopolitisme op.
op.
4)
of things
things hidden,
hidden,things
thingsunanalyzed
unanalyzedand
andthings
thingsmisrepremisrepre4) IIA
”A vast system of
sented and obscured."
obscured."
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land ter wereld mogen heeten, omdat er de
de meeste
meeste helden
heldenbegraven
begraven
liggen.
Een enkele maal
waarheid
maal gebeurt
gebeurt het, dat iemand een eenvoudige waarheid
omtrent
den Staat
Staatals
alshet
hetware
warerakelings
rakelingsvoorbijgaat
voorbijgaaten
endan
dantoch
tochweer,
weer,
omtrent den
door de matelooze
matelooze kracht van
van het
het„vanzelfsprekendheidsgevoel"
"vanzelfsprekendheidsgevoel tt in
in
het moeras
moeras van
vanredeverdraaiing
redeverdraaiingenenbegripsverwarring
begripsverwarringgedreven
gedreven
wordt.
Zoo Spencer!
Spencer!
wordt, Zoo
In zijn ijver om zijn lezers er van
van te
te doordringen,
doordringen,dat
datmen
menlos
losvan
van
vooroordeelen
zijn instincten
instincten leeren
leeren doordoorvooroordeelen moet
moet (trachten te) zijn en zijn
gronden, om tot
tot eenig
eenigbegrip,
begrip,speciaal
speciaalininsociale
socialeaangelegenheden
aangelegenhedentete
komen, 1) noemt Spencer,
Spencer, en
en terecht,
terecht,ook
ookden
deneerbied
eerbiedvoor
voor„gestelde
"gestelde
machten"
als een
een belangrijke
belangrijke verwarrende
verwarrendefactor.
factor.
machten" als
„How loyalty
"How
loyalty affects
affects judgment,
;udgment, we
we see
see on
oncontemplating
contemplatingmen
men 's
perverted
estimates of rulers, and the
the resulting
resulting perversions
perversions of
of hishisperverted estimates
tory."
tory."
„The feeling
"The
feeling excited
excited by
by embodied
embodied power,
power, makes
makes itit almost
almost imposimpossibie
study the
the natures
naturesand
andactions
actionsofofgoverning
governingagencies.
agencies.
sible to study
"„....
•••• so
so this
this power-worship
power-worship idealizes
idealizes the State,
State, as
as embodied
embodied either
either
in a despot or in king, lords,
lords, and
and commons,
commons, or
or in
inaa republican
republica:nassemassembly, and continually
continually hopes
hopes in spite
spite of
ofcontinual
continual disappointments."
disappointments."
"Just
as, in
in societies
societies made
made restive
restive by
bydespotisme,
despotisme, the
theproposed
proposed
„Just as,
remedyfor
evils and dangers
dangers brought
brought about
aboutisisalways
always more
more desdesremedy for the evils
as, along
along with
with the
the failing
failing power
power of
ofaadecaying
decaying Papacy,
Papacy,
potisme; just as,
there
goe;;, as
ofPapal
Papal in
infallibility,
fallibility,so,
so,
there goc.3,
asthe
the only
only fit
fit cure, a re-assertion
re-assertion of
to set right the misdoings
misdoings of State-agency,
State-agency,the
theproposal
proposalalways
aiwaysisis more
more
State-agency/'
State-agency."
"In
the very
veryaspect
aspect of
ofaalaw
law deed,
deed, written
writtenin
inan
anarchaic
archaichand
handon
on
„In the
dingy parchment,
parchrnent, there is
is something
something which
which raises a conception
conception ofof
validity not raised by ordinary
ordinary writing
writing on
on paper.
paper. Around
Around aa GovernGovernmentstamp
there
is
a
certain
glamour
which
makes
us
feel
as
though
mentstanip there is a certain glamour which makes us feel though
the piece of paper bearing it was more than a mere mass of dry
dry pulp
pulp
with some
same indented marks.
marks. Any
Anylegal
legalform
farmofofwords
wordsexcites
excitesaasense
sense
of security greater than that
that which
whichwould
wouldbe
befelt
feltwere
werethe
thelanguage
language
2) And
free from leg,11
leg:.1 involutions
legal technicalities.
technicalities. 2)
And so is it
it
involutions and legal
I)
%ijn verhandelingen over „the
"the Educational
Educational Bias",
Bias",„the
"theBias
BiasofofPatriotPatriot1) In zijn
Class-Bias", the Political
Political Bias", „the
"theTheological
TheologicalBias"
Bias"geeft
geefthij
hij
tisme",
tisme", "the
„the Class-Bias",
zeer curieuse
voorbeelden, waartoe
waartoe al
al deze
dezevormen
vormenvan
vanzelfmisleiding
zelfmisleidingleiden
leiden
curieuse voorbeelden,
kunnen!
2)
verschijnselin
inhet
hetalgemeen
algemeengevoel
gevoeltegenover
tegenovereen
eenLatijnsch
Latijnschcitaat
citaat
Hetzelfde verschijnsel
2) Hetzelfde
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symbols of
ofauthority,
authority,from
fromroyal
royalpageants
pageantsdownwards.
downwards.
with all the symbols
That the judge 's
t s wig gives to his decisions a weight
weightand
andsacredness
sacredness
they would not
not have
have were
were he
he bare
bare headed,
headed, isisaafact
factfamiliar
familiarto
to every
every
one. And when
of the executive
executive orgaorgawhen we
we descend to the lowest agents of
nizations,
same thing. A
A man
man in
in blue
blue coat
coatand
andwhitewhitenizations, we
we find
find the same
metal buttons, which
which carry
carry with them the
the thougt
thougtof
ofState-warrant,
State-warrant,isis
habitually regarded
habitually
regarded by
by citizens
citizens as
as having
havingaatrustworthiness
trustworthiness beyond
beyond
that
uniform, and
and this confidence
confidence sursurthat of a man who wears no such uniform,
vives all disproofs. Obviously,
Obviously, then,
then, ififmen's
men'sjudgments
judgmentsare
are thus
thusridiridiculously
notwithstanding better knowledge,
knowIedge, by
by the
themore
more
culously swayed, notwithstanding
symbols of
of State-power,
State-power, still
still more
more must
must they
they be
be so
so swayed
swayed by
byStateStatepower
wa ys that
that leave
leave greater
greater scope
scope for
for the
the
power itself,
itself, as exercised in ways
imagination.
tt
imagination."
Dit zijn
zijn enkele
enkele grepen
grepen --- wellicht
eens de meest-sprekende
wellicht niet eens
uit een
een bladzijden-lang
bladzijden-langbetoog,')
betoog,!) 't welk hierop
eerbied
hierop neerkomt dat eerbied
(„loyalty") alleen mogelijk is bij een verregaande stuvoor het Gezag ("loyalty")
Spencer echter heel goed ingezien hoezt.
piditeit. Daarnaast
Daarnaast heeft
heeft S,encer
..r
hoeze,.r
dit blinde
autoriteitsontzag
onmisbaar
blinde autoriteitsontzag onmisbaar is voor het bestaan en den
den
bloei van de collectiviteit, immers voor
voor het handhaven der daartoe
noodzakelijke discipline.
the lowest
lowest types
types of
of men,
men, who
who
discipline. "Some
„Some of the
show
loyalty) show
showscarcely
scarcelyany
anysocial
social
show but
but little
little of this
this feeling
feeling (=
(= loyalty)
cohesion and make
make no
no progress."
progress."
„Social union can
"Social
can be
be maintained
maintained only
only by
by great
great loyalty.”
loyalty!'
Vergelijken we beide zienswijzen,
zienswijzen, dan
dan is er maar
maar één conclusie.
conclusie.
"Loyalty"
is absurd,
absurd, is
is ridicuul, verduistert
verduistert de rede en
en vereischt
vereischt
„Loyalty" is
een groote mate van stupiditeit
stupiditeit in haar aanhangers.
"Loyalty"
noodig voor sociale ontwikkeling
ontwikkeling en politiek progres.
„Loyalty" is noodig
Conclusie •••• de fundamenteels
fundamenteele bbéstaansvoorwaarde
Conclusie....
ontwikkelingse staansvoorwaarde en ontwikkelingscollectiviteit is het
het Absurde.
voorwaarde van de collectiviteit
Spencer zegt
zegt het,...
het .••• doch zonder
zonder het te bemerken.
bemerken. Want
Want zóó
zóó alaloverheersc~nd is
is in
in hem
hem het
het„vanzelfsprekendheidsgevoel"
"vanzelfsprekendheidsgevoel" omtrent
overheerschtnd
woord in Grieksche
Grieksche letters.
meest allea1leof een woord
letters. De
De onnoozelste
onnoozelste opmerking,
opmerking, de
de meest
daagsche grap
grap krijgt
krijgt aldus
aldus een
eenreuk
reukvan
vanbijzonderheid,
bijzonderheid,van
vandeftigheid,
deftigheid,van
van
daagsche
vooornaamheid, alsof
"klassieke" vastzat
vastzat aan
aande
detaal,
taal, aan
aan de
devormen
vormen der
der
v000rnaamheid,
alsof het
het „klassieke"
letterteekens! Op
misvattingen omtrent
omtrent taal
taal in
inhet
hetalgemeen
algemeenkomen
komenwe
we
letterteekens!
Op de misvattingen
terug.
I) Vergelijk
Vergelijkhierhijookderoldiedesnorloosheid
en de
debef
bef
')
hierhij ook de rol die de snorloosheid van den proponent
proponent en
van den
den dominee
domineeten
tenalle
alletijde
tijdeinindede„stichtelijkheid"
"stichtelijkheid"van
vanhet
het„samenkomen
"samenkomen
Gods Huis"
Huis" hebben
hebben gespeeld.
gespeeld.
in Gods
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een „betere
"betere samenleving",
samenlevingtt,als
alseenige
eenigeuitkomst,
uitkomst,dat
dathij
hijde
deredelijkheid
redelijkheid
en zedelijkheid van zijn
zijn"„Utopiers"
Utopiers tt beschouwt
beschouwtals
als het
het resultaat
resultaat van..,.
van ....
social discipline!
discipline!
Op dezelfde wijze —
- dat is: zonder het te erkennen en zonder
zonder het
het te
te
bemerken --- geeft
geeftSpencer
Spencertoe
toedat
datde
debestaansvoorwaarde
bestaansvoorwaarde van
van de
de colcollectiviteit het slechte,
slechte, het
het onrecht,
onrecht, is.
is.
Tegenover de
Tegenover
de onwaarachtigheid
onwaarachtigheid van
van het
hetmaatschappelijk
maatschappelijk ChristenChristendom, dat beleden wordt,
wordt, maar
maar niet betracht, verdedigt hij
hij de
de rechten
rechten
"pracvan een „gezond
"gezond egoisme".
egoismett.Christelijke
Christelijke zelfopoffering
zelfopoffering blijkt
blijkt „practisch onuitvoerbaar" en de collectiviteit
collectiviteit behoeft
behoefter
er niet
niet „slechter"
"slechter" om
om
tt
Deverdediging
verdedigingvan
vandat
dat„gezonde
"gezondeegoisme"
egoisme isisuitteraard,
uitteraard, in
in
te zijn. De
iemand
doorgaan, tamelijk
tamelijk zwak
zwak
iemand die
die allerminst
allerminstvoor
voor"cynicus"
„cynicus" wil
wil doorgaan,
-,
Christelijke rechtvaardigheid
rechtvaardigheidblijft
blijft
—, maar de uitvoerbaarheid van de Christelijke
geheel en al onbesproken!
En toch
toch is
is het „Oordeelt
niet...."
"Oordeelt niet
•••• " en het
het
geheel
onbesproken! En
„wie zonder
"Wie
zonder zonde
zonde is...."
is •••:'van
vanzooveel
zooveelmeer
meerbelang
belang als
als toets
toets van
vande
de
Christelijkheid
Christelijke maatschappijen
van
Christelijkheid onzer
onzer Christelijke
maatschappijen dan
dan de
de eisch van
mantel en rok, van rechter en linkerwang. Doch
Dochwijselijk
wijselijk laat
laat Spencer
Spencer
-, want Christelijke
Christelijke rechtvaardigheid
rechtvaardigheid
dit belangrijkste
belangrijkste onbesproken
onbesproken—,
zou evenzeer
evenzeer onuitvoerbaar
onuitvoerbaar blijken
blijken als
als Christelijke
Christelijke opoffering
opoffering en
en
aldus
dat „social
"social discipline"
discipline" eenmaal
eenmaal tot
tot hooger
hooger
aldus zou aan de stelling dat
zedelijk
zal, de
de
zedelijk leven,
leven, tot
tot verzoening
verzoeningvan
vanRecht
Rechten
en Macht
Macht leiden
leiden zal,
Spencer
laatste
laatsteschijn
schijnvan
vanhoudbaarheid
houdbaarheidontvallen.
ontvallen.En
Enhet
het komt
komt in Spencer
niet op,
op, in
inzichzelf
zichzelfde
de„bias"
"bias"der
derStaatsvergoddelij
Staatsvergoddelijking
kingtetedoorgronden
doorgronden
en te vreezen ---,
- , zoozeer
zoozeer isis deze
deze voor
voorhem
hemeen
eenvanzelfsprekendheid!
vanzelfsprekendheid!
Aldus
krachtens de
de Zelfvermomming,
Zelfvermomming, het
het Kudde-gevoel,
Kudde-gevoel,
Aldus dooft, krachtens
als
levens-gevoel, de
lamp der
der Rede
Rede in
in de
descherpzinnigsten
scherpzinnigsten en
en de
de
als levens-gevoel,
de lamp
besten
omdat ook zij, juist
juist zij,
zij, het
hetAbsurde
Absurdeen
enhet
hetOngerechtigde
Ongerechtigde
besten omdat
We hopen
hopenhiervan
hiervanin
in
dienen en daaraan
daaraan hun krachten geven moeten! We
een volgend hoofdstuk
hoofdstuk weer
weer verrassende
verrassende voorbeelden op andere gegebieden te geven.
geven.
CARRY
VAN BRUGGEN.
BRUGGEN.
CARRY VAN

BESCHAVING.
ONZE BESCHAVING.
IV.
Iv,
wij af
af van
van abstracte
abstracte idealen en beperken
beperken wij ons
ons tot
tot de
de werwerZien wij
kelijkheid, dan
begint de
de klassieke
klassieke opvoeding
opvoeding met
met een
een element,
element,
kelijkheid,
dan begint
voor verreweg de meesten
meesten tot
tot het
het eind
eind in
in blijft:
blijft: de grammatigrammatidat er voor
ontleding. Daarop
Daarop neer
zien als een op een
een dood
dood element
element isis
cale ontleding.
neer te
te zien
dee1edoor
doorgymnasiale
gymnasiale
mode, onder
onder de
de menschen
menschen gebracht
gebracht ten
ten deele
een mode,
overlading, doch ook door dat men het essentieele
essentieele verschil
verschil tusschen
tusschen
overlading,
beteekenis der vormen
vormen in
in de
de klassieke
klassieke en
en de
de moderne
moderne talen
talen veelal
veelal
de beteekenis
over
over het hoofd
hoofd ziet. Toch
Toch isisdat
datverschil
verschil zoo
zoogroot,
groot, dat
dat men
mener
erhet
het
wezen der
der antieke
antieke cultuur
cultuurmede
medeaanraakt.
aanraakt.
diepste wezen
alle Arische
Arische talen
talen wordt
wordt het
het verband
verband der
der woorden,
woorden, dus
dus de
de
In alle
volzin, oorspronkelijk
oorspronkelijk aangeduid door hun vorm,
beteekenis van den volzin,
door voor- en
en achtervoegsels,
achtervoegsels, uitgangen
uitgangen en
en modificaties
modificaties van
van den
den
door
stam. Zelfs
Zelfs de
devoor
voormoderne
moderneooren
oorenonontbeerlijke
onontbeerlijkevoorzetsels,
voorzetsels,
stam.
voegwoorden en bijwoorden
bijwoorden dragen
dragen een
een duidelijk
duidelijksecundair
secundairkarakkarakvoegwoorden
ter.
echter geen
geen sprake
sprake van,
van, dat
dat de
de woordvorm
woordvorm voor
voor het
het ververter. Er is echter
staan
zijn; ten
tenallen
allentijde
tijdewerd
werd die
die ondersteund
ondersteund door
door
staan voldoende zou zijn;
In de
deplaatsing
plaatsing van
van het
'hetwerkwoord,
werkwoord, de
de volgorde
volgorde
dien
dien van den zin. In
van
onderwerp en lijdend
lijdend voorwerp,
voorwerp, moge
moge de
dewoordvorm
woordvormeen
eenvrijvrijvan onderwerp
heid
gelaten hebben,
hebben, die de
de moderne
moderne talen
talen niet
niet kennen,
kennen, toch
toepwas
was
heid gelaten
niet mogelijk
mogelijk zijn
zijn bedoeling
bedoeling duidelijk
duidelijk te
temaken,
maken,wanneer
wanneer men
men
het niet
niet
de bij
bijelkaar
elkaarbehoorende
behoorendewoorden
woordenook
ookonmiddellijk
onmiddellijkachter
achter
niet de
en
elkaar
uitsprak of
of neerschreef.
neerschreef. Zoo
Zooweinig
weinigmaken
makenhet
hetGrieksch
Griekschen
elkaar uitsprak
het
Latijn daar
uitzondering, dat
juist daar
daar merkmerkhet Latijn
daar op
op een
een uitzondering,
dat men
men juist
waardig
te hebben
hebben aan
aan die
dieleesteeleesteewaardig weinig
weinig behoefte
behoefte schijnt gevoeld te
wij menschen
menschenvan
van nu
nuons
ons
kens
tusschenruimten, zonder
zonder welke
welke wij
kens en tusschenruimten,
geen tekst denken kunnen. Dit
Ditonmiddellijk
onmiddellijkzinsverband
zinsverband nu,
nu,waarbij
waarbij
niet
alleen de volgorde,
volgorde, doch
doch ook
ook de
de beteekenis
beteekenis der
der woorden
woorden den
den
niet alleen
hoorder
verstaan van
den
hoorderofoflezer
lezerreeds
reedsvoor
voortwee
twee derden
derden bij
bij het
het verstaan
van den
zin
tegemoet komt,
komt, moest
moestdedefunctie
functieder
dernaamvalsuitgangen
naamvalsuitgangen aanaanzin tegemoet
of
merkelijk
Ovidius of
merkelijkverlichten,
verlichten,en
ende
deleerling,
leerling,die
dievoor
voor het
het eerst
eerst Ovidius
Vergilius leest,
leest,en
enobject
objectenenwerkwoord
werkwoordsoms
somsvier
vierversregels
versregelsvan
vanelkaar
elkaar
LXXXI
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af moet
moet zoeken,
zoeken,krijgt
krijgtallicht
allichteen
eengeheel
geheelverkeerd
verkeerdidee
ideevan
van de
de structuur
der klassieke spreekspreek-en
enschrijftalen.
schrijftalen.Begint
Beginthij
hijdan
danlater
lateraan
aan Homerus,
Homerus,
dan bemerkt
dan
bemerkt hij
hij tot
tot zijn
zijn verbazing,
verbazing, hoe
hoe„gemakkelijk"
"gemakkelijk" diens
diens zinszinsEn dan
dan vertelt
vertelt men
men hem
hem nog
nog bovendien,
bovendien, dat
dat het
het
contructie
contructie is.
is. En
zoogenaamde epische
epische dialect
dialectzelf
zelfreeds
reedseen
eenwelverzorgde
welverzorgdekunsttaal
kunsttaalis!
is!
Inderdaad
naamvalsuitgangen bij
Homerus lang niet
niet
Inderdaad hebben
hebben de naamvalsuitgangen
bij Homerus
ze in
in de
delatere
latereliteratuurliteratuurdie machtige constructieve beteekenis, die ze
taal zullen
zullen krijgen.
taal
krijgen. Let slechts op
op het
hetgemoedelijk
gemoedelijk „je
"jebegrijpt
begrijpt me
me
wel" waarmede
de datief
wel"
waarmede de
datief voor
voor alles
alles en
en nog
nogwat
watgebruikt
gebruiktwordt.
wordt.
Instrumentalis en ablatief zijn reeds geheel,
Instrumentalis
geheel, de
de locatief
locatiefgrootendeels
grootendeels
verdwenen, en
en men krijgt
den indruk,
dat reeds
reeds de weg
verdwenen,
krijgt den
indruk, dat
weg is
is ingeslaingeslagen, die ten
ten slotte
slottetot
totvervanging
vervangingder
dernaamvalsuitgangen
naamvalsuitgangendoor
doorvoorvoorzetsels zal voeren. Zoo is het ook werkelijk
werkelijk gegaan
Romaansche,
gegaan in
in de Romaansche,
zoo in
in Germaansche
Germaansche talen,
talen, en
en ik
ik geloof
geloof overal
overall)
waar het abstracte
abstracte
1) waar
begrip door
ontwikkeld werd.
werd. Niet
Niet in
in de
deklassieke.
klassieke.
begrip
door levensdrukte
levensdrukte ontwikkeld
De duurzaamheid
duurzaamheid der grammaticale
grammaticale uitgangen
uitgangen in het
het Grieksch
Grieksch
en Latijn
Latijn hangt
hangtongetwijfeld
ongetwijfeld samen
samen met
met het
hetmuzikaal
muzikaal accent.
accent. Het
Het
expiratorische der
sterk expirato"ische
der Westersche
Westerschetalen,
talen,vooral
vooralvan
vanhet
het Germaansch,
Germaansch,
bracht grootere
grootere harmonie
harmonie tusschen die
die
vernielde
uitgangen, en bracht
vernielde de uitgangen,
defysiologische
fysiologischegeaardheid
geaardheidhunner
hunnergebruikers.
gebruikers.Daarmede
Daarmede
talen en de
werden de laatsten
laatsten afgedrongen
afgedrongen van
van een
een cultuurweg,
cultuurweg,dien
diendaarendaarenwerden
de Ouden
Ouden met
metbeslistheid
beslistheidzijn
zijningeslagen:
ingeslagen:dien
diender
derplastiek.
plastiek.
tegen de
ze niet
niet
bedoel natuurlijk
natuurlijk geenszins
geenszins dat de
de Westerlingen,
Westerlingen, zoo
zoo ze
Ik bedoel
hun expiratorisch
expiratorischaccent
accentverhinderd
verhinderdwerden,
werden,wellicht
wellicht
toevallig door hun
nadere overweging
overweging ook
ook dien
dien kant
kantwaren
warenopgegaan.
opgegaan.Evenmin
Evenmin
bij nadere
hun taalplastiek
taalplastiek tot
tot de
dehun
huneigen
eigenwijze
wijze
de Antieken
Antieken eerst
eerst door
door hun
dat de
en uitbeelden
uitbeeldengekomen
gekomenzijn.
zijn.De
Deplastieke
plastiekeaanleg
aanlegginds,
ginds,
van bouwen en
emotioneele hier, zijn
zijn zeker
zeker primair.
primair. Maar
Maarde
debetrekkelijk
betrekkelijktoetoede emotioneels
vallige uitwerking
uitwerking op de gedaante
gedaante der
dertaal
taalheeft
heeftsterk
sterkmeegewerkt
meegewerkt
vallige
de expressie
expressie en
enbewustwording
bewustwordingvan
vanhetgeen
hetgeenininbeide
beideethnokliethnoklitot de
maatgordels
Europa kiemde.
kiemde. Niet
Nietaltijd
altijdwerken
werken zulke
zulke indirekte
indirekte
maatgordels 2) van Europa
gevolgen mee.
mee.
Het
Het is
is den
den kenners
kenners bekend
bekenddat
datzelfs
zelfshet
hetschijnbaar
schijnbaarzoo
zooeenvoudige
eenvoudige
1)
1) Het Indisch
Indisch verkeert
verkeert geloof
geloof ik
ikinineen
eenanaloge
analoge -- niet
nietgelijke
gelijke--- positie
positie
als het Grieksch;
Grieksch; ik
ik mag
mag daarover
daarover niet
niet oordeelen.
oordeelen.
2) Ik geloof
geloof dat
dat wij
wij aan
aan dien
dienterm
termbehoefte
behoeftehadden
haddenenendat
datdedeconstructie
constructie
Hetzijn
zijnten
tenslotte
slotteklimaatgordels,
klimaatgordels,genomen
genomenditmaal
ditmaalmet
metbetrekking
betrekking
juist is.
is. Het
juist
mij klinkt
klinkt het zoo
zoo ook
ook het
het best;
best; een
eenDuitscher
Duitscherzou
zouwaar
waartot de
de volken.
volken. Voor
Voor mij
tot
schijnlkdevorugan„klimto-ehsc"
schijnlijk de voorkeur geven aan "klimato-ethnisch"1
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proza
pro~ van Xenophon
Xenopholl vol
vol overdenking
ov\!rdenlJng en berekening
berekening is. De
De literaliteratuurtaal
gaathaar
haareigen
eigenweg
wegen
en zoekt
zoekt vóór
vóór alles vorm.
vorm. Het
Het onder
onder
tuurtaal gaat
Griekschen
Grieksehen invloed ontstane
ontstane Latijnsche
Latijnsche proza
proza spreekt
spreekt in
in dit
dit opzicht
opzicht
duidelijker; het
gebijte1d marmer.
marmer. Het
Het Grieksch
Grieksch eer
eergesnegesneduidelijker;
het wil zijn: gebijteld
den ivoor. Middel
de elastische
elastische buiging
buigingder
derlange
langezinnen
zinnenen
en
Middel isis hier
hier de
pericopen,
wier weerstand
pericopen, wier
weerstand berust
berust op
op de
demachtige
machtigeparticipia,
participia, de
de
Alleoude
oudegrammaticale
grammaticale vormen, bebeconstructies. 1) Alle
zware absolute constructies.
stemd tot
tot verval,
verval, worden
worden ijverig
ijverig onderhouden
onderhouden en aangewend,
aangewend, hun
hun
rijke
verscheidenheid uitgebuit
uitgebuit tot
tot fijne nuanceering.
rijke verscheidenheid
nuanceering. Zoo werd
werd de
de
Grieksche,
de Romeinsche,
Romeinsche, literatuurtaal
literatuurtaal het
het product
product eener
eener
Grieksche, later
later de
kunst, die weinig
weinig behoefte
behoefte gevoelde
gevoelde aan
aan nieuwe
nieuwe stof
stof en
en ideeën,
ideeën, en
en
kunst,
den bestaanden
bestaanden vormenschat
vormenschat der
der taal
taal materiaal
materi?al genoeg
genoeg vond
vond
die in den
haar arbeidsdrang
om haar
arbeidsdrang bezig
bezig te houden.
Ook onze Westersche
Westersche schrijftalen
schrijftalen zijn
zijn kunstscheppingen.
kunstscheppingen. Maar
Maar
Ook
zij ontstonden in een
een tijd,
tijd, toen
toenvan
vande
deoude
oudegrammaticale
grammaticalevormen
vormen
zij
dan het onmisbare
onmisbare was
was overgebleven.
overgebleven. Van
Van den
den aanvang
aanvang
weinig meer dan
af was hun bestemming
bestemming dus
dus fundamenteel
fundamenteel verschillend
verschillend van
van die
die der
der
klassieke. Om hen, de Westersche, te verstaan,
verstaan, moet
moet men
men de
de woorden
woorden
kennen, en zooveel
kennen,
zooveel van
van de
degrammatica
grammatica en
en idiomatiek
idiomatiek als
als afwijkt
afwijkt
„feiten" die
men kennen moet, uit
van het vanzelfsprekende. Het
Het zijn "feiten"
diemen
uit
wegnaar
naar het
hetververzijn hoofd leeren
leeren desnoods,
desnoods, hinderpalen
hinderpalen op
op den
den weg
staan. De
De klassische
klassischeliteratuurwerken
literatuurwerkendaarentegen
daarentegenzijn
zijn gebouwd op de
taalvormen;
te ontleden
ontledenen
entetebegrijpen
begrijpenbeteekent
beteekentreeds
reedsbijna
bijnazeze
taalvormen; die te
besteed, gaat
al boven
boven de
de
te verstaan.
verstaan. Het „schoolwerk"
"schoolwerk" daaraan
daaraan besteed,
gaat al
school
uit; het
het isisbijna
bijnakunststudie.
kunststudie.
school uit;

V.
Uit de
de gegeven
gegeven uiteenzetting
uiteenzetting blijkt
blijkt reeds,
reeds, dat
datdedeopvoedende
opvoedende
zijn, en dat
dat een
een
waarde
waardevan
van de
de studie
studie der
der oude
oude talen
talen groot
groot moet
moet zijn,
daarmede overeenkomende
overeenkomendemoeielijk
moeielijktetevinden
vinden is.
is. Het zuiver
daarmede
zuiver ververstandelijk
logisch herleiden
herleiden der
der vormen,
vormen, dat
dat vooral
vooral
standelijk element,
element, het
het logisch
'in
de Attische
Attische spraakkunst
spraakkunst naar
naar voren
komt, kan
kan wel isis waar
waar ververin de
voren komt,
bij de
deklasklasvangen
leerling heeft
heeft bij
vangen worden
worden door
door wiskunde.
wiskunde. Doch
Doch de leerling
sieken
oordeel en smaak te gebruiken
gebruiken op een
een wijze,
wijze,
sieken bovendien
bovendien zijn oordeel
als
al te
te nuchtere
nuchtere schoolmathesis
schoolmathesis niet te
te pas
pas komt.
komt. Bovendien
Bovendien
als in de al
1)1 ) Het
Hetlicht
lichtwerken
werkenmet
met het
het zware
een der geheimen
geheimen van den Helleenschen
Helleenschen
zware isis een
geest. Wat een lange woorden, wat een slierten
slierten van
van zinnen
zinnen!! en
en toch
toch heelemaal
hee1emaal
niets
niets Duitsch.
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is hij
hij ginds
ginds voortdurend
voortdurend in
in intieme
intiemeaanraking
aanraking met
met de
descheppingen
scheppingen
wij
nu
ook
wel,
doch
hun lectuur
lectuur
van
groote
geesten.
Die
bezitten
van groote geesten.
bezitten wij nu ook wel, doch hun
is weer
weerteteeenzijdig
eenzijdigaesthetisch;
aesthetisch;dedegrammaticale
grammaticalemoeielijkheden,
moeielijkheden,
te maken
maken met
met hun
hun hoogeren
hoogereninhoud.
inhoud.
die ze bieden,
bieden, hebben
hebben zelden iets te
Dan ook
ookisisdedelaatste
laatstemerkwaardig
merkwaardigdikwijls
dikwijls voor
voor scholen
scholen ongeschikt,
ongeschikt,
hetzij
hetzij omdat een op school
school
hetzij om voor de hand liggende redenen, hetzij
gelezen literair
gelezen
literair werk
werk den meesten
meesten leerlingen
leerlingen tot
tot een
eenaanfluiting
aanfluiting
-wordt.
goede Schiller
Schillerheeft
heeftzijn
zijnhedendaagsche
hedendaagschetwijfelachtige
twijfelachtige
'wordt. De goede
reputatie grootendeels
grootendeelsdaaraan
daaraan tetedanken.
danken.Met
Metde
deklassieke
klassiekeschrijvers
schrijvers
gaat dat
dat anders.
Xenophon en Caesar
offers der
der paedopaedogaat
anders. Xenophon
Caesar mogen als offers
gogiek vallen, voor de
de betere
betere leerlingen
leerlingenzijn
zijnHomerus
Homerusen
enHerodotus,
Herodotus,
Horatius
Tacitus moeielijk
moeielijk tetebederven,
bederven,ongetwijfeld
ongetwijfeldvooral
vooral
Horatius en Tacitus
plastisch karakter
cultuur, waartoe
waartoe zij
zij behooren.
behooren.
wegens
het plastisch
wegens het
karakter der
der cultuur,
Plichtmatig
belachelijk, plastiek
De
Plichtmatig opgedischte emotie wordt belachelijk,
plastiek niet. De
Westersche kunstscheppingen
kunstscheppingen zijn alleen te genieten
genieten voor
voor volwassevolwasseWij Westerlingen
Westerlingen zijn
zijn een
eenzwaar-op-de-handsch
zwaar-op-de-handsch volk.
volk.
nen. Wij
In geen geval ontleent
ontleent het
het klassiek
klassiek opvoedingsmateriaal
opvoedingsmateriaalzijn
waarde
zijn waarde
desuperioriteit
superioriteitder
derantieke
antiekecultuur.
cultuur. De Ouden
aan de
Ouden waren
waren mediterrane
mediterrane
volken,
door hun lachend
lachend landschap
landschap en de
de zachtheid
zachtheid van
van het
het leven
leven
volken, door
gratie, waartegenwaartegendaarin
met een
eennatuurlijke
natuurlijke smaak
smaak 1) en gratie,
daarin begiftigd met
slechts onze
onze err
errstst en
diepte kunnen
kunnen stellen.
stellen. Maar
Maar hun
hun
over
over wij
wij slechts
en diepte
het particuliere,
particuliere, althans
althans bij
bij de
deGrieGrieopenbaar
openbaar leven was immoreel, het
ken, zeker voor ons niet
niet stichtelijk.
stichtelijk. Het
HetRomeinsche
Romeinscheschijnt
schijntaanvanaanvankelijk
doch de
de massa
massa der
der ons
onsbewaarde
bewaarde
kelijk hooger
hooger gestaan
gestaan te
te hebben, doch
literatuur
toen Rome
Rome een
eenschaamteloos
schaamteloos uitbuiuitbuiliteratuur ontstond
ontstond in een tijd, toen
tingsinstituut geworden
geworden was.
was. Zelfs
ZelfsCicero
Ciceroisiseen
eenadvocaat
advocaatvan
vankwade
kwade
zaken
bekrompen partijman.
partijman. Hoe heeft
heeft onder
onder zulke
zulke omstanomstanzaken en een bekrompen
digheden die oude
oude beschaving
beschavingzooveel
zooveelbelangrijks
belangrijkskunnen
kunnenopleveren?
opleveren?
Is dan de
de cultuur
cultuur geheel
geheelonafhankelijk
onafhankelijk van
van het
hetmoreele?
moreele?
Dat geloof
geloof ik
ik zeker
zeker niet. Ik
Ik ben
ben vast
vast overtuigd,
overtuigd, dat
dat ook
ook in
ingeestegeestelijke,
zuiver artistieke
artistieke scheppingen
scheppingen moraal
moraal geldt
geldt en
en over
overden
den
lijke, of zelfs zuiver
aard
effect beslist.
beslist.Natuurlijk
Natuurlijkgeen
geenburgermansmoraal.
burgermansmoraal. Het
Het
aard van
van het effect
subjectieve van alle
alle zedelijkheid
zedelijkheid treedt
treedt hier
hierbijzonder
bijzonderduidelijk
duidelijkaan
aan
het-licht.
Eerlijke subjectieve
subjectieve moraliteit
moraliteit isisvolgens
volgensmijn
mijngevoelen,
gevoelen,
het. licht. Eerlijke
1)
Geen onfeilbaren
onfeilbaren;; Metamorphoses
Metamorphoses II
II 746
746kan
kan men
menlezen
le2;enhoe
hoeMercurius
Mercurius
1 ) Geen
afgaat
lievejonkvrouw,
jonkvrouw, die
die hij
hij met
metde
deoogen
oogenvan
vaneen
een„vieux
"vieuxmonsieur
monsieur
afgaat op
op een lieve
bien oropre" op straat
straat gevolgd
gevolgd heeft.
heeft,Hij
Hijklopt
kloptaan,
aan,haar
haarzuster
zusterdoet
doethem
hemopen.
open.
„Mejuffrouw," zegt hij
"Mejuffrouw,"
hij ongeveer,
ongeveer, „laat
"laat mij
mij bij
bij uw
uwzuster,
zuster, ik
ikwensch
wenschuutot
totdede
tante mijner kinderen te maken."
maken,"
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dat ik
dat
ik hier
hier nu
nuniet
nietaannemelijk
aannemelijk kan
kan maken,
maken, voorwaarde
voorwaarde voor
voor elke
elke
hoogere
produ,kten der
der Atheensche
Atheensche en
en Romeinsche
Romeinsche
hoogere schepping.
schepping. De produkten
denkt als
- dat
dat hun
hun
cultuur
althans voor
cultuur bewijzen
bewijzen dus
dus -— althans
voor wie
wie denkt
als ik —
voortbrengers
tamelijk gerust
gerust geweten
geweten hadden.
hadden. Met
Met
voortbrengers als
als groep
groep een tamelijk
andere
ongeschokte klasse
moraal. Evenals
klassemoraal.
andere woorden
woorden ze bezaten een ongeschokte
welde
deoveral
overal
later de Renaissance-menschen.
Renaissance-menschen. Inderdaad
Inderdaadhoort
hoortmen
menwel
en altijd
altijd gebruikelijke
gebruikelijke jammerklachten
jammerklachten over
verval der
der oude
oude
over het
het verval
goede zeden, maar
maar van
van ernstig
ernstig verzet
verzet tegen
tegende
deverhoudingen,
verhoudingen,die
diede
de
exploitatie van het
het openbaar
openbaar en
en particulier
particulier leven
levendoor
doorde
demachtigen
machtigen
maakten, blijkt
blijkt weinig.
weinig. De pogingen
en rijken
rijken mogelijk
mogelijk maakten,
pogingen om
omb.v,
b.v. de
de
samenzwering van Catilina als
alseen
een sociaal-revolutionaire
sociaal-revolutionaire onderneming
onderneming
samenzwering
voor te
juiste interpretatie
interpretatie der
der gegevens.
gegevens.
testellen,
stellen, berusten
berusten niet op een juiste
Er bestond eenvoudig
eenvoudig geen
geenklasse,
klasse, die
dieden
denlieerschenden
heerschendenmaatschapmaatschappelijken groep de macht
macht strijdig
strijdig kon
kon maken,
maken, sinds
sindsde
de Atheensche
Atheensche dedemokratie de
de nederlaag
nederlaag leed.
leed. Dat deze
mokratie
deze daartoe
daartoe bestemd
bestemd was
was blijkt
blijkt
haar tijdelijke
tijdelijke macht
macht heeft
heeft gebruikt,
gebruikt,
zoowel uit de wijze
wijze waarop
waarop zij haar
als uit
uit de
de onverholen
onverholen aristokratische
aristokratische gezindheid van
van nagenoeg
nagenoeg alle
alle
ookalalbijzonder
bijzonderwaarschijlijk
waarschijlijk
mannen van beteekenis. Het
Hetklinkt
klinktdan
danook
wat Plutarchus
wat
Plutarchus van Perikles
Perikles vertelt: dat
dat deze
deze alleen
alleenom
omcarrière
carrièretete
maken
zaak van
heeft.
maken de zaak
van den demos omhelst heeft.
De antieke
antieke cultuur,
cultuur, waaraan
waaraan zoovele geslachten
geslachten van
van West-Europa
West-Europa
was dus
dus het
hetwerk
werkvan
vaneen
eenkleine
kleinebevoorrechte
bevoorrechte
zich gevormd hebben,
hebben, was
klasse; men zou het woord „klassiek"
"klassiek" in dit
dit verband
verband een
een eigenaardige
eigenaardige
beteekenis
van zeer
zeer groot
groot
beteekenis kunnen
kunnentoekennen.
toekennen.Ik
Ikacht
acht dit
dit inzicht
inzicht van
belang, en
wil daarom,
daarom, tot
totvoorkoming
voorkoming van
van misverstand,
misverstand, nog
nog
belang,
en wil
niet
eens onderstrepen wat
wat dat
dat zeggen
zeggenwil,
wil,een
eenklassecultuur:
klassecultuur:het
hetisisniet
een cultuur, voortgebracht door weinigen, want dat
dat is altijd
altijd zoo;
zoo; het
het
beteekent een
een cultuur
cultuurvoortgebracht
voortgebrachtininden
dengeest
geesteener
eenerklasse,
klasse,zonder
zonder
dat
deze beperking
beperking den
den voortbrengers
voortbrengers bewust
bewust wordt
wordtofofonredelijk
onredelijk
dat deze
lijkt. Een cultuur dus, die
die de
deandere
andere klassen
klassen vergeet.
vergeet. 1)
1)
Zulk
klassebeschaving waren
ridderlijke, die der
der
Zulk een klassebeschaving
waren later
later de
de ridderlijke,
Italiaansche
Renaissance (met
haar Noordelijke
Noordelijke uitloopers)
uitloopers) en
en
Italiaansche Renaissance
(met haar
die van het
het Ancien
Ancien Régime,
Régime,alle
alledrie
driemerkwaardig
merkwaardig genoeg
genoeg van
van RoRogepaard met
met minachtende
minachtende onverschilonverschilmaansche
maansche afkomst. Zij gingen gepaard
ligheid voor het
het eigenlijke
eigenlijke volk,
volk, gegrond
gegrond op
opde
delichamelijke
lichamelijke(ridders)
(ridders)
geestelijke
(renaissancisten) of manierlijke
manierlijke (ancien
(ancien régime)
régime) mindermindergeestelijke (renaissancisten)
waardigheid
van den
den aanvang
aanvang afaf
waardigheid daarvan.
daarvan. Daartegenover
Daartegenover stelt
stelt zich van
2)
Dewerken
werkenvan
van
Paul
Bourget,
eenmaalgraag
graagschrijft
schrijftover
overluxeluxePaul
Bourget,
diedie
nunu
eenmaal
2 ) De
menschen, behooren dus niet tot
tot een
eenklassecultuur.
klassecultuur.
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tegenstroomingin
in de
de noordhelft van
een burgerlijk-demokratische
burgerlijk-demokratische tegenstrooming
van
met centrum weldra
het Europeesch
Europeesch cultuurgebied,
cultuurgebied, met
weldra in de
de NederNederlanden. Deze
Deze burgerklasse
burgerklasse kent
kentonderscheid,
onderscheid,doch
dochgeen
geentegenstelling
tegenstelling
t~sschen
gezeten boer of
of burger
burger en
en den
dengemeenen
gemeenen man.
man.Alleen
Alleen
tusschen den gezeten
waar
een patriciaat
patriciaat ontstaat
ontstaat op
opgrondslag
grondslageener
eenergrootindustrie,
grootindustrie,
waar een
zooals in
in Gent en
zooals
en Brugge,
Brugge, op
op den
den zuidrand,
zuidrand, ontbrandt
ontbrandtbinnen
binnendie
die
die noornoorklasse
klasse de
de strijd.
strijd. Doch slechts
slechts voor
voor kort. De adel draagt in die
delijke
het gebied
gebied van
van het
het
delijke gewesten
gewesteneen
een ander
ander karakter
karakter dan
dan op
op het
vroegere
meer ininvroeg-Germaanschen
vroeg-Germaanschen
vroegere Romeinsche
Romeinsche Imperium,
Imperium, meer
trant, als
als de
deprincipes
principesvan
vanTacitus,
Tacitus,tenzij
tenzijdedeleenadel
leenadelmet
metgeweld
geweld
ook
op
dit
punt
zijn
gezijn
intrek
neemt,
zooals
in
Engeland,
dat
zijn
zooals in Engeland,
ook
punt zijn gekan als
als een
eenexplosie
explosie
mengd
De kerkhervorming
kerkhervorming kan
mengd karakter vertoont. De
van deze cultuur
cultuur beschouwd
beschouwd worden;.
worden;. ik gebruik dien term
term immers
immers
voor het bewustzijn
bewustzijn eener
eener op
opbepaalde
bepaaldewijze
wijzesociaal
sociaalgeorganiseerde
georganiseerde
bevolking.
Franbevolking. De overeenstemming in economische positie
positie der in Frankrijk
en zuid-Duitschland
Zuid-Duitschland tot
totbloei
bloeigekomen
gekomenstedelijke
stedelijke burgerij
burgerij
krijk en
met de
de noordelijke
noordelijke maakt
maakt het
het begrijpelijk,
begrijpelijk, dat
datde
dekerkhervorming
kerkhervorming
ook daar
ook
daar doordrong,
doordrong, doch
doch over
over het
hetalgemeen,
algemeen, gelijk
gelijk men
men weet,
weet,
zonder veel
zonder
veel geluk.
geluk. Haar
Haarhoogste
hoogsteuiting
uitingbereikte
bereiktede
denoordelijke
noordelijkeburgerburgercultuur in
in de
de Hollandsche
Hollandsche schilderschool.
schilderschool.
Neemt men het
het woord
woord klasse
klasse in
in zijn
zijn abstract-theoretische
abstract-theoretische beteebeteekenis, dan heeft
heeftook
ookde
denoordelijke
noordelijkeburgercultuur
burgercultuureen
eenklassekarakter,
klassekarakter,
want het hof
hof en
en de
defeodale
feodale adel
adel staan
staanererbuiten.
buiten.Evenwel
Evenwelgeloof
geloofik,
ik,
den term klassecultuur
klassecultuur te
te moeten
moetenreserveeren
reserveerel1voor
voordie
diebeschavingen,
beschavingen,
die een
een op
opeen
eenprincipieel
principieelexclusieve
exclusievemaatschappelijke
maatschappelijke groep
groep beberusten, waarbij
lagere standen,
standen, en
endus
dus
waarbij de
de uitsluiting
uitsluiting uitteraard
uitteraard de lagere
Hoe men
men zijn
zijn termen
termen echter
echter
den numerieke meerderheid zal treffen. Hoe
ving
ook
moet van
van beteekenis
beteekenis zijn,
zijn, dat
datde
deklassieke
klassieke bescha
be~chaving
ook kiest,
kiest, het moet
een aristokratisch
aristokratisch klassekarakter
klassekarakter draagt, en
en dus
dusmede
mededaardoor
daardoorinin
onze
Noord-Nederlandsche wereld
factor van
vanvreemdheid
vreemdheid
onze Noord-Nederlandsche
wereld een factor
zijten
tenzuiden
zuidenvan
vandedeRomeinsche
Romeinschegrenslinie
grenslinie
voorstelt, als
als hoedanig
hoedanigzij
nooit
die mate
mate kan
kan gelden.
gelden.
nooit in die
Men
gelieve bij
de beoordeeling
beoordeeling mijner
mijner opvatting
opvatting omtrent de
de
Men gelieve
bij de
twee
Europeesche cultuurgebieden
het beeld
beeld ververtwee Europeesche
cultuurgebieden te
te bedenken, dat het
troebeld wordt door
door de
deinwerking
inwerking van
vaneen
eenderden
derdenfaktor:
faktor:de
deWestWestslavisch-Pruisische.
groote Duitsch-Slavische
Duitsch-Slavische kolonisatiekolonisatieslavisch-Pruisische. Op
Op het groote
gebied oostelijk
gevormd,
oostelijk van
van de
de Elbe heeft zich een cultuurcentrum
cultuurcentrum gevormd,
welks
constitutie
psychologisch
zeer
moeielijk
te
begrijpen
Hier
welks constitutie psychologisch zeer moeielijk te begrijpen is. Hier
verrijzen groote
groote vraagstukken,
vraagstukken, die thans
thans versneden
vermeden moeten
moeten worden,
worden,
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en waarover
waarover ik mij ook nog niet gaarne zou uitlaten. Bekend genoeg
is echter dat die beschaving nu niet bepaald demokratisch 1) is aanevenwel onderscheidt
gelegd. Scherp
gelegd.
Scherp evenwel
onderscheidt haar
haar jonkerachtigheid
jonkerachtigheid zich
van de aristokratie van het Zuiden.
(wordt vervolgd).
(wordt
DR. F.
F.H.
H.FISCHER
FISCHER.
vervolgd),
,

1)
gebruikdedetermen
termen„burgercultuur"
"burgercultuur"enen,.demokratische
,.demokratischecultuur"
cultuur"door
door
gebruik
1 ) IkIk
elkaar. Demokratie
altijd burgerlijk,
burgerlijk, maar
maar daarom nog niet
niet „bourgeois."
"bourgeois:' Ik
Ik
elkaar.
Demokratie isis altijd
kom hierop nader terug.

PROMETHEUS DOOR
PROMETHEUS
DOOR CARRY
CARRY VAN
VAN BRUGGEN.l)
BRUGGEN 1)
Het isiseen
Het
eenforsch,
forsch,monumentaal
monumentaalwerk,
werk,waarboven
waarboven de
de naam
naam van
van
den antieken Titaan en Rebel
Rebel geschreven
geschreven staat,
staat, een
eengeheel
geheelbijzonder
bijzonder
boek, in
in geen
geenenkel.
enkelonzer
onzer„vakken"
"vakken"·passende:
passende:geen
geenletterkundige
letterkundige
boek,
gebruikelijken zin,
van den
den
geschiedenis in den gebruikelijken
zin, hoewel het een beeld van
ontwikkelingsgang der West-Europeesche
letterkunde van
van de
de middelmiddelWest-Europeesche letterkunde
eeuwen tot heden
heden schetst,
schetst, ook
ook geen
geenwijsgeerige
wijsgeerige verhandeling,
verhandeling,al
al isis het
het
gebouwd op metaphysischen
metaphysischen grondslag.
grondslag. Het
Het draagt
draagt een
een geheel
geheelperpersoonlijk cachet en is, trots zijn objectieve uitbeelding,
uitbeelding,feitelijk
feitelijkeen
eensubsubjectieve ontboezeming, een zelfbekentenis
jectieve
zelfbekentenis en
en geloofsbelijdenis.
geloofsbelijdenis. Den
eeuwigen strijd tusschen Prometheus en Jupiter, Eenheid en Con-euwignstrjdchPomeusnJpitr,EhedContrast, Collectivisme en Individualisme
Individualisme heeft
heeftde
deschr,
schr.zelf
zelfdoorleefd
doorleefden
en
haar binnenste,
binnenste, eer
eerzijzijininstaat
staatwas,
was,ererzich
zichobjectief
objectief
volstreden
volstreden in haar
tegenover te plaatsen en er dit monumentale beeld van
van teteontwerpen.
ontwerpen.
Zij zegt het ons
zelf in
Zij
onszelf
inwoorden,
woorden,waarin
waarin de
deontroering
ontroeringnatrilt:
natrilt: „men
"men
ge~tadigen
enaandachtig
aandachtig
kan ook
ook door
doorinnerlijke
innerlijkeaandrift
aandriftgedreven,
gedreven,gestadig
kan
het leven
levengadeslaande,
gadeslaande, eindelijk
eindelijk en
en ten
tenleste,
leste,dedeformule
formule
zichzelf en het
zieh oprijzen
oprijzen --- men
menbezit
bezitdan
dan
uit de diepten van eigen-Ik voor zich ziefi
veel, maar
maar wat men bezit
bezit isis inniger
innigeren
eneigener
eigenermet
met
schijnbaar niet zoo veel,
diepste wezen
wezenvergroeid
verglOeid—staat
-staatniet
nietalsalsabstractie
abstractieininen
enbuiten
buitenhet
het
het diepste
eigenlijke leven.
Wie als
als„zoekende
"zoekendeziel"
ziel"geboren
geborenis,is,met
metals
alshartshartseigenlijke
leven. Wie
tocht der
a)
der hartstochten
hartstochten in zich
zich den
den drang
drang om
om tetebegrijpen...."
begrijp;n •••• " 2)
abstractie, is even bloedwarm
bloedwarmals
alshaar
haar
Haar "Prometheus
„Prometheus is evenmin
evenmin abstractie,
ft. Hij
Hij isis bij
bij alle
allebeheerschte
beheerschtekoelheid
koelheiddoorgloeid
doorgloeid
smartekind "Heleen
„Heleen".
hartstocht voor
voorredelijkheid
redelijkheidenenwaarheid,
waarheid,van
vanfellen
feIlenhaat
haattegen
tegen
van hartstocht
1)Het
I) Het was niet in de eerste plaats mijn bedoeling „Prometheus"
"Prometheus"tetecritiseeren,
critiseeren,
maar voornamelijk
voornamelijk de
hoofdlijnen van
van het
hetbetoog
betoogenenvan
vandedelitteraire
litteraireontontmaar
de hoofdlijnen
wikkelingsgeschiedenis, die
die onder
onderde
detalrijke
talrijke uitweidingen
uitweidingenwel
weleens
eensschuilgaan,
schuilgaan,
wikkelingsgeschiedenis,
te doen
doen uitkomen,
uitkomen, waarbij
waarbij ik
ik slechts
slechtsop
opeenige
eenigeondergeschikte
ondergeschiktepunten
punten
duidelijk te
te kennen
kennen gaf.
gaf.IkIkhoop
hoopechter
echternog
nogeens
eensininditdittijdschrift
tijdschrift
een afwijkende meening te
principiëelekwestie
kwestievan
vandede
subjectieve,
wijsgeerigegeschiedbeschouwing,
geschiedbeschouwing,
de principiëele
subjectieve,
wijsgeerige
zooals Carry
Carry van Bruggen
Bruggendie
die opvat,
opvat,in
in tegenstelling
tegenstellingtot
totde
dedoor
doorhaar
haarveroordeelde,
veroordeelde,
zooals
„objectieve"
"objectieve"„materialistische"
"materialistische"(of
(ofhoe
hoemen:die
men~dienoemen
noemenwil)
wil)tertersprakejte
sprakeltebrengen.
brengen.
2) Zie blz.
blz. 13
13en
envergelijk
vergelijk daarmee
daarmee blz,
blz. 133
133 over
over de
degeboorte
geboorte vvan
het
an het
,,immanente" dogma.
dogma.
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zelfvoldaanheid en alle
alle illusie.
illusie. Dit
Ditvurige
vurigetemperatemperabekrompenheid, zelfvoldaanheid
ment barst
barst telkens
telkens haars
haars ondanks
ondanksuit
uitininontboezemingen,
ontboezemingen, als
als:: die
"troep stupiede
stupiede stuipekoppen"
stuipekoppen u (65),
(65), een
eenprachtige
prachtigealliteratie!
alliteratie!—
- de
de
„troep
„grenzelooze
"grem;elooze stupiditeit
stupiditeitvan
vanhooggeleerden
hooggeleerdenen
enandere
anderehoogen"
hoogen"—
- de
de
(i 12),
i 2), en de
"onpeilbarestompzinnigheid
stompzinnigheidvan
vanbraven
braven en
en fatsoenlijken"
fatsoenlijkcn tt (I
„onpeilbare
juist nu
nanuzeer
zeeractueel'
actueel'geworden
gewordenpassage
passage(65)
(65):: „wanneer
"wanneer men,
men,ininnavolging van den hooghartigen Heraclitus, aandeel
aandeel in het
het stadsbestuur
stadsbestuur
"bikkelt met
metde
dejongens
jongensop
opde
destoepen
stoepender
deropen
openversmaadt en liever „bikkelt
keert men
men eenvoudig
eenvoudig den
den rug
rug naar
naarzijn
zijneigen
eigen
bare gebouwen", dan keert
drek...."
Carryv.v.Br.
Br.had
hadwaarlijk
waarlijk niet
nietnoodig,
noodig, aan
aan het
het slot
slot van
van haar
haar
drek •••:' Carry
„Voorwoord"
"Voorwoord" zich
zich tete vrijwaren
vrijwarentegen
tegende
deverdenking
verdenkingvan
vankilheid
kilheiden
en
.
onbewogenheid! 1)
metaphysische grondslag
grondslagdan
danvan
vanhare
haregeschiedbeschouwing
geschiedbeschouwingisis
De metaphysische
motto II Cor.
Cor.12:1
I2!UI uitgesproken
uitgesproken gedachte
gedachte der
der
de in het vooropgezette motto
Eenheid van alle Zijn,
Zijn, hoe
hoe men
men die
dieook
ookmoge
mogenoemen:
noemen:WereldgeWereldgedachte-wil-energie,
dachte-wil-energie, het Absolute, God.
God. Zijzelf
Zijzelf vermijdt
vermijdt een
een nadere
nadere
2;ij zich
zich dit
ditEene
Eenevoorstelt
voorsteltals
als
is duidelijk,
duidelijk, dat
datzij
omschrijving, maar het is
Logos, Rede, waarvan
waarvan de
de Wereld
Wereldde
dezelfontvouwing
zelfontvouwingisis(12E1).
(128). In dit
dit
opzicht en in hare
hare opvatting
opvatting omtrent
omtrenthet
hetproces
procesdier
dierzelfontvouwing
zelfontvouwing
van de Rede door these, antithese, synthese
synthese bespeurt
bespeurtmen
menden
deninvloed
invloed
van Hegels dialectiek, terwijl o. a,
a. hare voorstelling
voorstelling van het doeldoel- en
en
eindelooze dier ontvouwing en het streven der Eenheid
Eenheid in
in den
den tot
tot bebewustzijn
gekomen Mensch
Mensch naar
naarzelfopheffing,
zelfopheffing,aan
aanSchopenhauers
Schopenhauers
wustzijn gekomen
Dit Eenheidsbegrip
Eenheidsbegripmoet
moetechter
echtergeen
geenabstracabstracwereldbeeld herinnert. Dit
worden:
tie of voorwerp van
van week gedweep (6) blijven,
blijven, maar
maar het moet worden:
levensbesef,
willen en
en denken
denken der
der Menschen
Menschenuituitlevensbesef, het
het besef,
besef, dat het willen
vloeisel
instrumenten tt
vloeisel isis van
van dat
dat Eene,
Eene, waarvan
waarvan zij
zij de
de "scheppende
„scheppende instrumenten"
zijn. In lijnrechte tegenspraak met dit
dit uit
uit hooger
hooger bewustheid
bewustheid geboren
geboren
de individuatie noemt!
besef staat
staat wat Schopenhauer de
noemt: de verbijzondering der Werkelijkheid.
Werkelijkheid. De
De Eenhe
Eenheid
kan zich
zich slechts
slechts openbaren
openbarenals
als
id kan
I)
Ommijn
mijnphilologisch
philologischgeweten
gewetenteteontlasten,
ontlasten,wil
wilik
ikhier
hierterloops
terloops opmerken,
opmerken,
1 ) Om
dat de druk
druk niet
nietzoo
zoogoed
goed isis verzorgd,
verzorgd, als
als men
menvan
vandeze
dezeschrijfster
schrijfstermocht
mochtververwachten.
door vele
vele drukdruk- en
en spelfouten,
spelfouten, vooral
vooral in
in de
de
wachten. Het boek wordt ontsierd door
Fransche
Duitscheaanhalingen,
aanh31ingen,enenook
ookdedeinterpunctie
interpunctielaat
laattetewenschen
wenschen
Fransche en Duitsche
over.
meest verwondert
verwondert mij
mij de
deverhaspeling
verhaspeling ~cr
Grieksche
eer eigennamen. De Grieksche
over. Het meest
ep.nsook
ookAyschyl
Ayschyllls;
Pico wordt
wordt
tragicus wordt
wordtmeestal
meestalAyschylos
Ayschylosgeschreven,
geschreven,eens
us; Pico
steeds
della Mirandole
Mirandole genoemd
genoemd (waarschijnlijk
(waarschijnlijk door
door verwarrirg
verwarrit:g met
metden
den
steeds della
Franschen
vorm de
de lalaMirandole);
Mirandole);Verrina
Verrina heet
heet altijd
altijd Vettina
Vettina en
en Lord
Lord
Franschen vorm
Bomston
Bromston; verder
verder BBürckhardt,
Marguéritc, Heptameronne;
Heptameronne;
Bomston wordt Bromston;
iirckhardt, Marguérite,
tweemaal voor
Lodewijk
Lodewijk IX tweemaal
voor XI
XI (233).
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Veelheid, en de verhouding
verhouding van
van dit
dit Afzonderlijke
Afzonderlijke tot het
het Eene
Eene is
is het
het
eindprobleem van alle denkén.
denkèn.
De metaphysische
metaphysische Eenheid
Eenheid valt
valt dus
dus als
als Werkelijkheid
Werkelijkheid uiteen
uiteen in
in
Verscheidenheid, in contrasten;
contrasten; daarom
daarom is
is alle
alle kennis
kennis der
derwerkelijkwerkelijkonderscheiding, distinctie.
heid onderscheiding,
distinctie. Ook
wien dc
de WereldWereldOok de
de Mensch, in wien
geest bewust wordt,
geest
wordt, is
is een
eeneindelooze
eindelooze veelheid
veelheidvan
vancontrasten,
contrasten, en
en
alleen door
alleen
door zich
zichtetecontrasteeren
contrasteerenkan
kandedeenkeling
enkelingzich
zichhandhaven
handhaven
tegenover
schr.
tegenover de massa. Vandaar
Vandaarde
dedistinctiedrang,
distinctiedrang, waaromtrent de schr.
een reeks treffende opmerkingen maakt. Zoo komt zij
ûj (25) tot de
de paparadoxie:
mee-zijn, kan
kan op
op geen
geenenkele
enkelewijze
wijzetot
tot
radoxie :"de
„de Eenheid, die wij mee-zijn,
het besef
besef van
van zichzelf
zichzelfkomen,
komen,zonder
zondervoortdurend
voortdurend inincontrasten
contrasten
uiteen te vallen". Maar daar
daar de
de gebroken
gebroken Eenheid
Eenheid "zich
„zich in den mensch
mensch
van zichzeif
zichzelf bewust
bewust wordt,
wordt, wordt
wordtzij
ûj zich
zichook
ookvan
vanhaar
haargebrokenheid
gebrokenheid
reikt weer
weer naar
naar herstel,
herstel, naar
bewust en reikt
naar volmaaktheid
volmaaktheid van zichzelf
zichzelf
terug" (26). Dat
Datisishet
hetheimwee
heimweenaar
naarden
denHemel
Hemelvan
vanden
denvrome,
vrome,de
de
alle scheidingen wegnemende liefde
liefde van
van den
den wijze,
wijze, de
de extase
extasevan
van den
den
mystieken ziener, die tracht
tracht op te
te gaan
gaan in
in God.
God.Maar
Maar alle
alle opgang
opgang isis
ondergang, en het eenheidsstreven
eenheidsstreven is
is doodsverlangen.
doodsverlangen. Zoo
Zookomen
komenwij
wij
dan tot de formuleering (3o):
(30): In de
de zelfherkenning
zelfherkenningvan
vandedeEenheid
Eenheidligt
ligt
de zelfopheffing
zelfopheffing en andersom: De Eenheid behoudt
behoudt zich
zichdoor
doorzich
zichinin
gesteldheden te
te vergeten
vergeten en
enheft
heftzich
zichopopdoor
doorzich
zich
te herkennen. Tuste herkennen.
schen deze twee
twee bestrevingen
bestrevingen wordt
wordt de
de Mensch
Menschonophoudelijk
onophoudelijkheen
heen
en weer geslingerd: "de
tot stellen
stellen en
en de
de wil
wil tot
tot opheffen
opheffen verdeelt
verdeelt
„de wil tot
den mensch in
in zichzelf
zichzelfen
enverdeelt
verdeelt de menschheid
menschheid in tweeën".
tweeën". Met
Met een
een
eenigszins
verrassendewending
wendingwordt
wordtdan
dande
deeerste
eerstegekarakteriseerd
gekarakteriseerd
eenigszins verrassende
als dogmatisme,
als twiJfel.
historische processen
processen
dogmatisme, de tweede als
twijfel. Door alle historische
loopt deze lijn,
lijn, en
en de
de daarbij
daarbij betrokken
betrokken menschen zijn slechts de ininstrumenten der Eenheid, die
die steeds
steeds streeft
streeftnaar
naar zelfbewustzijn
zelfbewustzijn in
in de
de
verdeeling
terug naar
naar onbewustheid.
dit proces
proces zich
zich
verdeeling en
en terug
onbewustheid. Dus
Dus moet dit
overal en altijd laten aanwijzen, en
en zoo
zoo wil
wil de
de schr.
schr. „de
"de eindelooze
eindelooze ververscheidenheid
van feiten
feiten in
in het li
tterair-historisch gebied
gebied terugbrengen,
terugbrengen,
scheidenheid van
litterair-historisch
herleiden
tot het
hetoorspronkelijk
oorspronkelijk proces
proces der eeuwig in
in zichzelf
zichzelfverdeelde
verdeelde
herleiden tot
Eenheid,
waarmee dan
dan meteen
meteendedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
van het
het conconEenheid, waarmee
flict en de
de ondenkbaarheid
ondenkbaarheid van
en een
een verzoening
verzoening zal
zal
van een einddoel en
zijn aangetoond" (34).
(34).
Het is hier,
hier, waar
waar wij
wij van
van de
de metaphysica
metaphysicaovergaan
overgaan naar
naar de
de werkewerkelijkheid,
de bedenkingen
bedenkingen te
te bespreken,
bespreken; die
die
lijkheid, misschien
misschien de plaats om de
Dr. Bierens de Haan (Tijdschrift v. Wijsb. 192o
I920 afl. 4, 375) tegen
tegen den
den
philosophischen
grondslagvan
van Prometheus
Prometheuste
te berde
berde brengt. Het
Het komt
komt
philosophischen grondslag
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hem voor,
voor, dat
datdedeEenheidsleer
Eenheidsleerhier
hiermin
minofofmeer
meereen
een„hors
"horsd'oeuvre"
d'oeuvre"
niet organisch
organisch samenhangt
samenhangt met
metde
dekern
kernvan
vanhet
hetbetoog,
betoog, waarwaarvormt, niet
van het eigenlijke onderwerp
onderwerp is "het
„het menschbegrip". Voorts zou
2:0u z.
Z. i.i.
de tweeledige
streving
der
Eenheid
„de
gelijkwaardigheid
der
beide
tweeledige streving der Eenheid "de gelijkwaardigheid der beide
impliceeren", terwijl
terwijl toch
toch de
de sympathie
sympathie der
der schr.
schr.naar
naar
bewegingen impliceeren",
zelfopheffinguitgaat.
uitgaat.En
Eneindelijk
eindelijkvraagt
vraagt hij,
hij, wat
wat het
het zich
zichopheffen
opheffen
de zelfopheffing
beduidt: ,,Alles
"Alles kan in de Eenheid
Eenheid worden
worden opgeheven,
opgeheven,alal
der Eenheid beduidt:
biz;ondere in het
het algemeene,
algemeene, maar
maar de
de Eenheid
Eenheid isis Universum".
Universum".
het bizondere
bedoeling der
der schr.,
schr.,zooals
zooals ik
ik die
diebegrijp,
begrijp,nader
nader
Laat ik trachten, de bedoeling
toe te lichten.
lichten. Het
Het isis zonder
zonder twijfel
twijfel juist,
juist, dat
dat Prometheus
Prometheus handelt
handeltover
over
der Menschheid, zooals
den ontwikkelingsgang der
zooals die
die zith
zièhafspiegelt
afspiegeltinin
de litteraire
litteraire kunst. Daardoor
Daardoor wordt echter eene het
het geheele
geheele UniverUniversum omvattende
omvattende wijsgeerige
wijsgeerige beschouwing aa priori
priori uitgesloten.
uitgesloten. Van
Van
levenswil en doodsbestreving, van liefde en
en haat
haat in de natuur
natuur is, zoozoover ik zie, slechts
an (9)
slechts eens
eensininhet
hetvoorbijga
voorbijgaan
(9) sprake.
sprake. Wij
Wij vernemen
vernemen
Carry v. Br,
Br. zich
zich de
de verhouding
verhouding van
van de Eenheid
Eenheid tot
tot het
het
dus niet, hoe Carry
en dat
dat isis natuurlijk
natuurlijk een
een gaping
gaping in
inhaar
haar levensbeeld.
levensbeeld.
Heelal voorstelt, en
Maar als ik haar
laten, omdat
omdathet
hethaar
haar
haar wel versta, kan zij die ter zijde laten,
alleen te doen is om die verbijzondering der Eenheid, waarin
waarin zij,
zij, d.
d. i.i.
de
Rede tot
tot bewustzijn
bewustzijn komt,
komt, en dat
dat isis de
deMenschheid.
Menschheid. Voor
Voor dit
dit
de Rede
ideaal: de
de Mensch
Mensch als
als belichaming
belichaming der
der Hoogste
Hoogste Rede
Rede in
in het
hetHeelal
Heelal
is het dat Prometheus in gloed
"is
gloed staat".
staat". Wat
Wat verder
verder de
de „gelijkwaardig"gelijkwaardigheid"
levensstrevingenaangaat,
aangaat, dient
dient vooreerst
vooreerst opgemerkt,
opgemerkt,
held" der twee levensstrevingen
dat de schr. niet alleen beide
beide als
als gelijk-gerechtigd
gelijk-gerechtigd en
engelijk-noodzakegelijk-noodzakelijk beschouwt, daar immers UIt
Leven
tut de wisselwerking van beide het Leven
zedelijk
volkomen
gelijk
der Menschheid zich
zich opbouwt,
opbouwt, maar
maar ook
ook als
als zedelijk volkomen gelijk
o.) Het
Het verschil
verschil in
in waardeering
waardeering zit alleen hierin, dat
(329 V.
v.o.)
dat de
de IndiviIndividualist,
hoogedualist, als
als instrument
instrument der
der zelfopheffing van de Eenheid, een hoogeren
graad van
een volmaakter
volmaakter beeld van
van de
de
ren graad
van Redelijkheid,
Redelijkheid, m.
m. a.
a. w. een
Rede
vertegenwoordigt, dan
is, wijsgeerig
wijsgeerig gegeRede vertegenwoordigt,
dande
de Collectivist.
Collectivist. Dit
Dit is,
Gegeven is niet de
sproken,
haak, want:
want! Gegeven
de Eenheid
Eenheid
sproken, volkomen
volkomen in den haak,
maar
de voorvoormaar de
de Veelheid
Veelheid der
der dingen;
dingen; dat
datisis het
het uitgangspunt
uitgangspunt en
en de
waarde
die duizenden
duizenden afzonderlijk,heden,
afzonderlijk,heden, die
die
waarde van
van ons denken; van die
elk
een miniem
miniem onvolmaakt
onvolmaakt deel der
der Rede
Rede belichabelichaelk voor
voor zich slechts een
men,
op tot
tot de
de voorstelling
voorstelling van
van het
het Absolute,
Absolute, volvolmen, heft de geest zich op
maakte,
begeerte naar
naar dit Ideaal
Ideaal is
is de
destuwkracht,
stuwkracht, die
die
maakte, Eene;
Eene; en de begeerte
de trage
trage massa
En hieruit
hieruit volgt
volgt vanzelf
vanzelfhet
hetantantmassa in beweging brengt. En
woord
Natuurlijk kan
kan de
woord op de vraag naar
naar de
de opheffing der Eenheid. Natuurlijk
Eenheid nooit opgeheven worden;
worden; het
het is
is slechts
slechts een
eenstreven,
streven,nooit
nooittete
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verwezenlijken, zooals
zooals de
de schr.
schr. op
op blz.
blz. 489 zegt: „de
verwezenlijken,
"de weg
weg der
der zelfopzelfopookweer
weerniet
niettot
tothet
het
heffing, dien de mensch,
mensch, dien
dien het
hetAbsolute
Absolutetoch
tochook
einde toe willen (=
kunnen==mogen)
mogen)gaan!"
gaan!"—
- en
ennog
nogeens
eensblz.
blz.732
732
(= kunnen
waar zij
zij spreekt van „de
g overwaar
"de schaal,
schaal, die
dienimmer
nimmerkan
kanen
enzal
zalen
enma
mag
overslaan". Trouwens, gesteld
gesteld al,
al, dat
dat het onmogelijke geschiedde,
geschiedde, dan
dan zou
zou
dat beteekenen
beteekenen de vernietiging
vernietiging van alle Zijn, en er
er bleef
bleef slechts
slechts een
een
„gegenstandslose" Idee,
Idee, die
die zou
"gegenstandslose"
zou verdwijnen
verdwijnen met
met den
dendenkenden
denkenden
Mensch.
Br.
Prometheus dan, de tegen Zeus
Zeus opstandige
opstandige Titaan,
Titaan,isisvoor
voorC.
C.v.v"Br.
het symbool van
van de
de Oppositie
Oppositietegen
tegenhet
hetGezag,
Gezag,van
vanEenheidsdrang
Eenheidsdrang
tegenover
Collectivisme.
tegenover Distinctiedrang,
Distinctiedrang, van
van Individualisme
Individualisme tegen Collectivisme.
In de collectiviteit, hetzij
Maatschappij, Kerk, Volk
Volk of
ofVolkenbond
Volkenbond
hetzij Maatschappij,
enz.
vergeet de
de Eenheid
Eenheid zichzelf
zichzelf tot
tot zelfbehoud;
zelfbehoud; ininhet
hetIndiviIndivienz. vergeet
dualisme herkent zij
Men ziet
ziet ook
ook hier:
hier: de
de diadiazij zich
zich tot zelfopheffing. Men
lectiek
der schr. beweegt
beweegt zich
zich steeds
steeds inintegenstellingen,
tegenstellingen,schijnbare
schijnbare
lectiek der
tegenstrijdigheden. Deze
Deze paradoxie
paradoxie wordt
wordt nu
nu met
met een
een overvloed
overvloedvan
van
feiten uit het
het leven
leven en
ende
dehistorie
historiegestaafd,
gestaafd,waarbij
waarbij de
demaatschappemaatschappelijke
d. menige
menige veer
veer moeten
moeten
lijke idealen:
idealen: vaderlandsliefde,
vaderlandsliefde,eer,
eer, deugd
deugd e. d,
laten. Bijzonderen
nadruklegt
legtde
de schr.
schr, op de —
laten.
Bijzonderen nadruk
- zelfs
zelfs door
door Hegel
Hegel
miskende -— tegenstelling
tegenstelling tusschen
tusschen Eenvormigheid,
Eenvormigheid,voorwaarde
voorwaarde voor
voor
elke collectiviteit,
Deze laatste
laatste isisniet
nietteteonderkennen
onderkennendan
dan
collectiviteit, en Eenheid. Deze
inde
is haar
haar tegendeel
tegendeel en
enspotvorm.
spotvorm.
in de Verscheidenheid,
Verscheidenheid, de Uniformiteit
Uniformiteit is
Overal
doet gelden,
gelden,
Overal in
inde
de geschiedenis,
geschiedenis, waar
waar het
het Eenheidsgevoel zich doet
is het ten koste
koste van de
de Eenvorrnigheid
Eenvormigheid (43).
(43). De
DeRedelijke,
Redelijke,RechtvaarRechtvaardige en Wijze
Wijze —
- Socrates!
Socrates! —
- isisde
devijand
vijandder
derMaatschappij,
Maatschappij,en
enhet
het
redelijk
ware (niet
(niet officiëele)
officiëele) philosophie
philosophie isisonmaatonmaatredelijk denken,
denken, de
de ware
schappelijk.
schaprielijk.
wij
Waar
nog eens
eens demonstreert
demonstreert aan
aan de
de kunst,
Waar de
de schr. dit nog
kunst, komen wij
in het
het hart
hart van
van haar
haar onderwerp.
onderwerp. Immers
Immers zij
zij wil
wil den
den strijd
strijd tusschen
tusschen
Individualisme
Collectivisme in
in de
de ontwikkeling
ontwikkelingder
derlitteraire
litteraire kunst
kunst
Individualisme en Collectivisme
aanwijzen. Daar
aanwijzen.
Daar echter
echter deze
deze onderscheiding
onderscheidingop
opde
degroote
grootemassa
massader
der
litteraire
zij zich
zich tot
tot de
debeperking
beperking gegelitteraire productie
productie geen
geen vat
vat heeft,
heeft, ziet zij
zoover zij
zijeen
eenzedelijk
zedelijkofof
intellectueel
karakter
draagt.
noodzaakt: voor zoover
intellectueel
karakter
draagt.
De stelling
stelling is
is dus:
dus: Alle
Alleechte
echte(groote)
(groote)kunst
kunstisisindividualistisch,
individualistisch,antiantimaatschappelijk,
de eerste
eerste plaats
plaats het
het drama
drama —
- weder
weder
maatschappelijk, en
en dit
dit geldt in de
met een restrictie:
restrictie: het
het werkelijke
werkelijke of
of ware
ware drama:
drama: de
de Grieksche
Grieksche tragetragedie,
Shakespeare, Lessing,
Byron, De
De Musset,
Musset,
die, Shakespeare,
Lessing, Goethe,
Goethe, Schiller,
Schiller, Byron,
Hebbel
....Aan
Aan de
de Oresteia
Oresteia toont
toont de
de schr.
schr. het
het wezen
wezen van
van het
het Tragische,
Tragische,
Hebbel....
moet
nl. in
in een
een tragisch
tragisch conflict
conflict de
de mensch
mensch moet
het „Pantragisme",
"Pantragisme", dat nl
,
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en, wat
wathij
hijook
ookkiest,
kiest,steeds
steedsontoereikend
ontoereikendkiest,
kiest,een
eengedachte,
gedachte,
kiezen en,
het slot
slot van
van het
hetboek
boektot
tothaar
haarvolle
volleontplooiing
ontplooiing komt.
komt.
die eerst aan het
zijn welsprekende
welsprekende bladzijden,
bladzijden, waarin
waarin zij
hoe dit
dit bebeHet zijn
zij aantoont; hoe
wustzijn van de
de ontoereikendheid ("das
(„das Unzulangliche"
Unzulängliche"zegt
zegtGoethe)
Goethe)
en relativiteit
relativiteit van
van alle
alle menschelijke
menschelijke denken
denken en
enhandelen
handelen(waaruit
(waaruitook
ook
de Humor
Humor voortspruit)
voortspruit)in
instrijd
strijdisismet
metde
destelligheden
stellighedender
derMaatschapMaatschappij. Evenzeer
Evenzeer de
de levendige
levendige schildering
schildering van
van de
de twee
twee Mensch-typen:
Mensch-typen:
de individualistische
egocentrische, die er
er nog
nog bij
bij gewonnen
gewonnen
individualistische en de egocentrische,
de antipathie
antipathie tegen
tegen den
denonwijzen,
onwijzen, zijn stokpaardjes
zou hebben, als de
berijdenden philister niet
Dittafereel
tafereel
niet zoo
zoo heftig
heftig doordraafde
doordraafde (Io8).
(108). Dit
algemeene maatschappelijke
maatschappelijke Zotheid,
natuurlijk en
en
van de algemeene
Zotheid, die toch natuurlijk
noodzakelijk, dus redelijk
redelijk is, geeft
geeft inderdaad
inderdaad het gevoel
gevoel van
van verheffing
verheffing
en bevrijding, waaraan
waaraan de
de schr,
schr. uit
uitde
dehoogte
hoogtevan
vanhaar
haarbesef
besefgetuigt.
getuigt.
Het maatschappelijk dogma, betoogt
betoogt zij
zij verder,
verder, is
is een
een product
productvan
van
Wat eens
eens levende
levende gedachte,
gedachte,redelijke
redelijkeonderscheiding
onderscheidingwas,
was,
verstarring. Wat
verstarring.
wordt door de behoudzucht
behoudzuchtder
dercollectiviteit
collectiviteitaan
aanden
deneeuwigen
eeuwigenstroom
stroom
der dingen onttrokken, ingekapseld,
leeftzoo
zoovoor
voor
ingekapseld, gemummifkeerd,
gemummifeerd, leeft
de volgende
volgende geslachten
geslachten als „eerwaardig",
"eerwaardig", „heilig"
"heilig" voort,
voort, totdat het
het
Eenheidsbesef weer ontwaakt en als zijne werktuigen opstaan de HerHerEenheidsbesef
wijzen, die
vormers. Deze zijn echter
echter nog
nog niet
niet de
de„opheffers",
"opheffers",dedewijzen.
diede
de
relativiteit van
van alle
alle stelligheden
stellighedenbeseffen,
beseffen,maar
maarzij
zij zijn "her-stellers";
„her-stellers";
deplaats
plaatsvan
van
verstardedogma
dogmaeen
eennieuwe
nieuwe
immers
zij ininde
immers stellen zij
hethetverstarde
desnoods tete
redelijkheid als
alseen
eenevangelie,
evangelie,waard
waarderervoor
voor tete lijden en desnoods
sterven. Rousseau
Rousseau is zulk
zulk een
een overgangst
overgangstype,
den eenen
eenen kant
kant
ype, naar
mar den
Don
Quihelderziend critisch, naar den
den
anderen
blind
geloovig,
een
anderen
blind
geloovig,
een
Don
Qui,
chote.
dezen vertegenwoordigt
vertegenwoordigt Hamlet
HamIet den
den boven
bovenalle
alle
chote. Tegenover dezen
stelligheid
verheven denker,
denker, den
den twijfelaar,
twijfelaar, die
diezich
zichonthoudt
onthoudtvan
van
stelligheid verheven
wijdus
dusinindedeWest-Europeesche
West-Europeeschecultuurwereld
cultuurwere1d
ingrijpen. Zoo
Zoo zien
zienwij
afwisselen:

Individualisme
Collectivisme
Collectivisme
Individualisme
Het oerkristendom
oerkristenqom
De middeleeuwen
middeleeuwen
Renaissance
Hervorming
Fransch Klassicisme
Klassicisme
Renaissance en Hervorming
18e
Reactie tot Juli-Revolutie.
Juli-Revolutie.
i8e eeuwen
eeuw en Revolutie
Daarop
groote keerpunt
keerpunt in
in het
het moderne
moderne denken,
denken, dat
dat
Daarop volgt
volgt het groote
nieuwe
vergezichten
in
de
toekomst
opent.
nieuwe vergezichten in
■.•••••■•.........■

..........

De Prometheus der Middeleeuwen, als oppositiefiguur opgevat,
is
opgevat, is
de
kenschetst beter het
het verschil
verschil tusschen
tusschen den
den GriekGriekde Duivel. Niets kenschetst
den Middeleeuwschen
Middeleeuwschen collectivistischen
collectivistischen
schen individualistischen en den
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geest, dan een
van den Duivel
geest,
een vergelijking
vergelijking van
Duivel met
met Prometheus.
Prometheus. De
De
Grieksche sage is in verschillende vormen overgeleverd;
overgeleverd; de opvatting
opvatting
wij slechts
slechts onvolledig,
onvolledig, omdat
omdatalleen
alleen
van den vromen
kennen wij
vromen Aischylos kennen
het eerste deel van zijn
zijn Prometheus-trilogie
Prometheus-trilogie bewaard
bewaard is, maar
maar dit
dit isis
toch duidelijk,
eenduidelijk, dat
dat de
de Grieksche
Grieksche wijsgeerige
wijsgeerigegeest,
geest,ver
vervan
van alle eenûjhet
hetook
ook
zijdige
Machtsaanbidding,het
hetnatuurlijke,
natuurlijke,noodzakelijke,
noodzakelijke,zij
zijdige Machtsaanbidding,
vergeefsehe,
verzet begreep,
begreep, en
en"een
eencompromis
compromis
vergeefsche, van
van Prometheus'
Prometheus' verzet
zocht tusschen de rechtmatige eischen van het Individu
Individu en
en de
de onbeonbeperkte
Ditveronderstelt
veronderstelt
perkte Macht,
Macht, door
door wederzijdsche
wederûjdsche toenadering.
toenadering. Dit
echter geen starre onveranderlijkheid
onveranderlijkheid van het
het Machtsbeginsel,
Machtsbeginsel, maar
maar
een
opneming daarvan
daarvan in den
den eeuwigen
eeuwigen stroom
stroom der
der dingen.
dingen. Hoe
Hoe
een opneming
anders is de verhouding van den Duivel tot God
God in de me. litteratuur,
litteratuur,
met name in het drama,
drama, maar
maar ook nog bij Milton en zelfs
zelfs bij
Klopbij Moptusschen God
Goden
enSatan
Satanisisin
in het
het christelijk
christelijk MonoMonostock! De hee1e
heele strijd
strijd tusschen
theïsme
onding, een
eengedachteloos
gedachteloos overgenomen
overgenomen
theisme welbeschouwd een onding,
De vroegere
vroegere evenknie
evenknie en
en tegenpartner
tegenpartnervan
van
rest van ouder dualisme.
dualisme. De
den Lichtgod
den
Lichtgod in
inhet
hetoude
oudewerelddrama
werelddrama is
is op
op het
het me.
me. tooneel
tooneel afafgedaald
machtelooze caricatuur
"Gods Aap",
Aap", een
een
gedaald tot
tot een machtelooze
caricatuur van
van God,
God, „Gods
in veiligheid
veiligheid
afzichtelijke
afzichtelijke clown, die slechts hoon en haat bij het, zich in
verkneuterende, publiek verwekt.
verwekt. Van
Van hooger
hoogerbeschaving
beschavingen
enedeler
edeler
smaak getuigen wel is waar de dichterlijke
dichterlijke ficties
ficties van
van Vondel,
Vondel, Milton
Milton
ûjn schoonschoonen Klopstock, waarop de gewezen
gewezen Engel een glans
glans van zijn
heid en grootheid
grootheid laat
laat vallen,
vallen, maar
maarde
deeenzijdige
eenzijdigeopvatting
opvattingvan
vanhet
het
De me.
me.
verzet
als uitvloeisel
uitvloeisel van het
het radicale
radicale kwaad
kwaad isis gebleven.
gebleven. De
verzet als
kunst, dienaresse en werktuig der Kerk,
Kerk, kon
kon natuurlijk
natuurlijktusschen
tusschenautoautoen oppositie
oppositie geen
geen andere
andere nuance
nuance zien
zien dan
dan goed
goed en
en kwaad.
kwaad.
riteit
riteit en
Verzet is steeds een uitvloeisel van verdorvenheid, en
en alle
alle ongehoorongehoor-Verztisdn
schr. wijst
wijst in
in dit
ditverband
verband(1(I60)
op Dante,
Dante,
zaamheid
zaamheid is
is misdaad. De schr,
6o) op
die Cassius en Brutus met Judas
Judas samenwerpt
samenwerpt in
in den
denmuil
muilvan
vanSatan,
Satan,
om te doen zien hoe de hoogste
autoriteitshoogste intelligentie
intelligentie der Me.
Me, door autoriteitsgeloof
was. Interessant
Interessant isisook
ookhare
hareopmerking
opmerkingover
overhet
het
geloof verblind
verblind was.
en
verband
tusschen duivelshaat
duivels haat en
endoktershaat
doktershaatininde
deme.
me.spelen
spelen en
verband tusschen
Duivelbracht
brachtdeZondeindewereld,deZondeden
boerden (I(I57):
57) : de Duivel
de Zonde in de wereld, de Zonde den
Dood, dien de dokter
dokter niet
niet kan
kan overwinnen,
overwinnen, terwijl hij
hij zich
zich toch
toch gegen
ducht laat betalen!
betalen! Zij
Zij geeft
geeft toe
toe „dat
"datvele
veleantwoorden
antwoordenhier
hierdiene
dienen
kunnen", maar ik geloof, dat er één afdoend antwoord is: de genees-kune",mariglofdténeawordis:gnkunde werd beschouwd als duivelskunst en de
de medicus
medicus als
als duivelsduivelsDat de
de christelijke
christelijke me.
me. beschaving
beschaving natuuronderzoek
natuuronderzoekuituitkunstenaar. Dat
sloot en het ontleden van lijken verbood, is bekend. De
De Kerk
Kerk erkende
erkende
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slechts genezing
slechts
genezing door handoplegging,
handoplegging, gebed,
gebed, mirakel;
mirakel; geneesgenees- en
en
heelkunde werd op hare
hare scholen
scholen niet
nietbeoefend
beoefenden
enbleef
bleefovergelaten
overgelaten
aan Arabieren en
en Joden, die hunne
hunne „zwarte
"zwarte kunst"
kunst"(nigromancie)
(nigromancie)op
op
de scholen te Toledo,
Toledo, Montpellier
MontpeIlierof
ofSalerno
Sa1ernohadden
haddengeleerd.
geleerd.Deze
Deze
kunst behoorde
behoorde tot
tot het
hetcomplex
complexvan
vanocculte
occultewetenschappen:
wetenschappen:astroloastrologie, alchymie enz, die onder
onder verdenking
verdenkingstonden
stondenvan
vantoovenarij.
toovenarij.Geen
Geen
dat alle
alle medici
medici door
door het
hetdomme
dommevolk
volkmet
meteen
eenbijgeloovibijgelooviwonder dus, dat
gen angst werden
werden aangezien.
aangezien.
Het hier
hier gegeven
gegeven beeld van de in
in autoriteitsgeloof
autot'Ïteitsge1oof verstarde
verstarde Me,
Me.isis
uitteraard eenzijdig;
uitteraard
eenzijdig; de
de schr.
schr.zegt
zegttrouwens
trouwenszelf
zelf(162),
(162),dat
dathet
hetnieuwe
nieuwe
individualisme,
Reformatie tot
uiting zal
zal
individualisme,dat
dat als
als Renaissance
Renaissance en
en Reformatie
tot uiting
Me. is
is op
op te
te sporen.
sporen. Zij
Zij had
had misschien
misschien wel
wel op
op
komen,
komen, al
al diep in de Me,
eenige van die sporen kunnen
kunnen wijzen;
wijzen; immers,
immers, zooals
zooals zij
zij terecht
terechtopopmerkt, die groote
groote bewegingen
bewegingen zijn
zijn niet
nietop
opde
degebruikelijke
gebruikelijkewijze
wijzetete
der'Kerk;
Kerk; waren
waren zij
zij niet
niet altijd
altijd
verklaren als
als gevolgen van het bederf der
meer latent
latent aanwezig
aanwezig geweest,
geweest, dan zouden
zouden zij
zij ook
ook later
later niet
niet
min of meer
voor den dag
dag gekomen
gekomen zijn;
zijn; dat
datisis het
hetnoodzakelijk
noodzakelijkgevolg
gevolgvan
van de
de EenEenheidsgedachte: alles is in alles. Er
Er leeft
leeft in
inde
deMe,
Me.veel
veelmeer
meervrije
vrijegegecritische geest,
geest, dan
dan men
men doorgaans
doorgaans vermoedt;
vermoedt;men
mendenke
denke
dachte en critische
bijv.
vermetelheid, waarmee
waarmee door
doorAbaelardus
Abaelardusen
enzijn
zijnschool
schoolde
de
bijv, aan de vermetelheid,
grondslagen van het dogma
dogma werden
werden aangetast,
aangetast,aan
aande
dediepzinnige
diepzinnigeen
en
stoute speculaties der Mystieken,
Mystieken,aan
aanwie
wie de
de Eenheidsgedachte
Eenheidsgedachtewaarwaarlijk niet
buiten de
de wereld
wereld der
derKierken,
Klerken,inindedehoofhoofniet vreemd was. Ook buiten
poë.zie uitging,
uitging, wordt
wordtmen
men
sche kringen, waarvan
waarvan de
de Provenqaalsche
Provençaalsche poëzie
verrast door
dooreen
eenindividualisme,
individualisme,dat
datde
devrije
vrijepersoonlijkheid
persoonlijkheidvan
vanden
den
"edelman"
zonder
onderscheid
van
stand,
geboorte
of
geloof
als
„edelman" zonder onderscheid van stand, geboorte of geloof als
ideaal
Vooral echter zou hier
hier te
te vermelden
vermelden geweest
geweest zijn
zijn de
de
ideaal huldigt. Vooral
Albigenzen, die
die de
de
geweldige
geweldige volksbeweging
volksbewegingvan
vande
de Katharen
Katharen of Albigenzen,
Roomsche
hierarchie wilden
wilden omverwerpen
omverwerpenen
enhet
hetvrije
vrijepersoonlijke
persoonlijke
Roomsche hierarchic
Oer-Christendom
herstellen —
- temeer
temeer omdat
omdatdedeoorspronkelijke
oorspronkelijke
Oer-Christendom herstellen
grondslag van deze uit Oost-Europa
Oost-Europa ingevoerde
ingevoerde leer
leer het
hetoude
oudedualisdualisCzernebog).
me was
Zwarten God
God (Belibog
(Belibog en Czernebog).
was tusschen
tusschen den Witten en Zwarten
De geheele
geheele verbonden
verbonden KerkKerk- en
enStaatsmacht
Staatsmachtwas
wasnauwelijks
nauwelijks inin
staat, —
- men weet ten
ten koste
koste van
van hceveel
hcevee1 bloed
bloed —,
- , deze
deze beweging
bewegingden
den
in
te
drukken.
kop
kop
drukken.
Over Humanisme,
Humanisme, Renaissance
Renaissance en
en Reformatie
Reformatie isis zooveel
zooveel moois
moois en
en
grondigs
verwachten kan, nog
nog nieuwe
nieuwe iningrondigs geschreven,
geschreven, dat
dat men niet verwachten
zichten te ontvangen. Maar
Maar C.
C. v.
v. Br,
Br.weet
weethet
het bekende
bekendeininnieuwe
nieuwebebe2;00de
de
lichting te
te laten
laten zien
zien en
en door
door treffende
treffendebeelden
beeldenteteillustreeren;
illustreeren;zoo
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tegenstelling tusschen
tegenstelling
tusschende
deRenaissance-artisten
Renaissance-artistenen
ende
deonartistieke
onartistieke Hervormers :"zij
„zijwillen
willen de
de Sirenen
Sirenen niet hooren, maar
vormers:
maar hooren ook niet
niet
U ,
Bossuet als"kunstbloem
als„kunstbloem",
(189); de
de starre religie van Bossuet
den Nachtegaal" (189);
Protestantisme als
als "Natuurbloem
„Natuurbloem"tt (203);
het veranderlijke
veranderlijke Protestantisme
(203); de
de levenlevendige beschrijving
dige
beschrijving van het
het fatale
fatale verloopen
verloopender
dervrijheidsbestreving
vrijheidsbestreving
(205)
Renaissance en Hervorming
Hervorming herinnert
herinnert telkens
telkens aan
aan Fausts
Fausts
(205) van Renaissance
klacht I, 634:
klacht
634:

Dem Herrlichsten,
Herrlichsten, was
was auch
auch der
der Geist
Geisterupfangen,
empfangen,
Drangt immer fremd und fremder Stoff
Drängt
Stoffsich
sich an;
ani
Wenn wir zum Guten
Guten dieser
dieser Welt
Welt gelangen,
gelangen,
u·nd Wahn.
Dann heiszt das Bess're
Be::s're Trug und
Die uns
uns das
das Leben
Leben gaben,
gab en, herrliche
herrliche Gefiihle,
Gefühle,
Ersticken
Ersticken in
in dem irdischen GewÜhle.
Gewahle.
Waar wij
wij nu zulh:,n
zuilen hooren spreken over Individualisme
enOpposiOpposiWaar
Individualisme en
in dedeRenaissance-Litteratuur,
Renaissance-Litteratuur, is het
het eenigszins
eenigszinsverrassend,
verrassend, Tijl
tie in
Tiji
Uilenspiegel, Reinaert
Reinaert de
de Vos,
Vos, Macchiavelli's Principe
Principe en Morus'
Morus'
Uilenspiegel,
Utopia aaneengeschakeld
aaneengeschakeld te
te zien. Immers
Utopia
Immers Reinaert
Reinaert behoort met zijn
zijn
kan,
Latijnsche
Me. en
en Tijl
Latijnsche en
en Fransche
Fransche voorloopers
voorloopers geheel
geheel tot
tot de Me,
Tij1
evenmin als
als zijn
zijn prototypes,
Morolt en
de Pfaff
evenmin
prototypes, de me.
me. Mephisto
Mephisto Morolt
en de
Amis, tot de
de Renaissance-Litteratuur
Ren?.Ïssance-Litteratuur gerekend
gerekend worden.
worden. Maar
Maar wij
wij
Amis,
zagen zooeven,
anachronismen bij
bij C. v. Br.
zooe yen, hoe dergelijke schijnbare anachronismen
de beide
beide me,
me.schelmenverhalen
schelmenverhalen met
met den
den
te verklaren
verklaren zijn;
zijn; en dat de
Principe
in het
het licht.
licht.Zij
Zij rechtvaardigt
rechtvaardigt
Principe verwant zijn, stelt zij zeer goed in
tevens Macchiavelli tegen het gewone
gewone verwijt
verwijt van
van cynisme,
cynisme, door
door de
de
Vldjze goede Plato
Plato ook cynisc1
cyniscla moet
moet
snedige opmerking,
opmerking, dat
dat dan
dan de wijze
hij precies hetzelfde zegt,
zegt, als
als M., dat
genoemd
worden, aangezien
aangezien hij
genoemd worden,
macht en heerschappij
heerschappij met
met eerlijkheid,
eerlijkheid, rechtvaardigheid
rechtvaardigheid onvereenigonvereenigw~rkelijkheid af,
af, terwijl M.
baar
hij zich
zich van
van de
dewerkelijkheid
baar zijn
zijn -— alleen wendt hij
voor de daarin
daarin levende vorsten
vorsten en
en machthebbers
machthebbers onbeschroomd
onbeschroomd en
en
inde
deslechtheid
slechtheidder
der
eerlijk de conclusies trekt. Tegenover
Tegenover zijn
zijn inzicht
inzichtin
maatschappij doet zich
zich het
het verlangen
verlangen naar
naar een
een blijde
blijdewereld
wereldgelden
geldeninin
de Utopia.
Utopia. Dit
Ditberoemde
beroemdeboek
boekkomt
komter
erbij
bijeen
eenvergelijking
vergelijkingmet
metPlato's
Plato's
staat vrij
op den
den achachvrij slecht
slecht af;
af; Morus wordt als Individualist geheel op
tergrond gedrongen door de groote
grootc figuren
figuren van
van Plato
Platoen
en Macchiavelli.
Macchiavelli.
Van de Renaissance naar de eeuw van Lodewijk
Lodewijk XIV voeren ons de
twee prachtige portretten
portretten van
van Pascal,
Pascal, die
die met
metzijn
zijntwijfel
twijfelworstelt
worsteltom
om
het dogma te kunnen
kunnen aanvaarden,
aanvaarden, en
en Bossuet,
Bossuet,die
dieonvoorwaardelijke
onvoorwaardelijke
en volstrekte onderwerping aan elk gezag predikt. Hetzelfde beginsel
beginsel
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belichaamt
Louis XIV in
in den
den staat.
staat. Of
Of hij
hij het
het fameuze
fameuze „L'état
nVétatc'est
c'est
belichaamt Louis
moi" heeft uitgesproken,
uitgesproken, isis zeer
zeerde
devraag,
vraag, maar
maar het
het past
past volkomen
volkomenin
in
zijn mond en teekent zeer juist den geest des
des tijds.
tijds. Nooit
Nooitmisschien
misschien
heeft
het autoriteitsbeginsel
autoriteitsbeginsel op
op alle
alle levensgebied
levensgebiedonbeperkter
onbeperkter gegeheeft het
het Fransche
Fransche klassicisme
klassicisme met
met zijn
zijn wetgever
wetgever Boileau
Boileau
heerscht, en zoo is het
en zijn „grand
"grand tragédien"
tragédien" Corneille
Corneillezijn
zijnmeest
meestvolmaakte
volmaakteuitdrukking
uitdrukking
in de litteraire
litteraire kunst. Wanneer
Wanneer dus ,de
schr. de
detwee
tweemeesterstukken
meesterstukken
de schr.
van Corneille
den hooggeroemden
hooggeroemden Cid en Cinna uitkiest, om
Corneille:: den
om daaraan
daaraan
de minderwaardigheid dezer kunst uit een algemeen
algemeen menschelijk
menschelijk oogoogpunt tetetoonen,
toonen,dan
dantast
tastzij
zijhaar
haar naar
naar het
het hart.
hart. Menigen
Menigen minnaar
minnaar
van
Fr. poëzie zal
zaldie
diemeedoogenlooze,
meedoogenlooze,diep
diepinsnijdende
insnijdende ontleding
ontleding
van Fr,
van
wat zijzijvoor
voor
schoone,edele
edele
menschenbeelden gehouden
gehouden
van wat
schoone,
menschenbeelden
hebben, pijnlijk
pijnlijk aandoen; maar
maar de demonstratie
demonstratie van
van de
de holheid
holheiddezer
dezer
pompeus uitgedoste
uitgedoste en
en declameerende
dec1ameerende automaten
automatenisisvan
van onweerstaanonweerstaanbare kracht.
deze critiek
critiek van den
den Cid
met
kracht. Men moet deze
Cid eens vergelijken met
die van
van Corneille's
Corneille's Rodogune
Rodogune in Lessings
Lessings Hamb. Dramaturgie,
Dramaturgie, 3I.
31.
Stück,
om te
te zien,
zien,hoe
hoeC.
C.v.v.Br.
Br.bij
bijhaar
haargrooten
grootenvoorganger
voorgangerter
terschole
schole
Stack, om
is gegaan. In beide hetzelfde gegeven:
gegeven: een
een conflict
conflict niet
niet van
van binnen
binnen uit,
uit,
maar van
van buiten opgelegd door een combinatie
maar
combinatie ad
ad hoc
hoc van
van toevallige
toevallige
tegenstrijdigheden,
innerlijke oplossing toelaten. „Eravo,"
"Bravo,"
tegenstrijdigheden, die geen innerlijke
zegt Lessing, „das
"das nenne
nenne ich
ich doch
doch noch
nocheine
eineIntrigue!
Intrigue!Diese
DiesePrinzen
Prinzen
angekommen!. ••• Die Mutter sagt zu
zu ihnen:
ihnen: wer
wer von
von euch
euch
sind gut angekommen!....
regieren will, der ermorde seine
seineGeliebte!
Geliebte!Und
Unddie
Geliebtesagt:wel'
die Geliebte
sagt: wer
mich haben will,
will,ermorde
ermordeseine
seineMutter!
Mutter!EsEsverstehtsich,daszessehr
versteht sich, dasz es sehr
tugendhafte
müssenu •• wenn
wenn sie
siebeide
beidefein
feintugendhaft
tugendhaft
tugendhafte Prinzen
Prinzen sein
sein massen....
sind, so will
wil! keiner
keiner weder
weder die
die eine
einenoch
nochdie
dieandere
anderetotschlagen;
totschlagen;so
so
stehen sie beide habsch
hübschund
undsperren
sperren das
das Maul
Maul auf,
auf, und
undwissen
wissennicht,
nicht,
was
und das
das ist
ist eben
eben die
die Schiinheit
Schönheit davon."
davon/' En
En onze
onze
was sie tun sollen: und
schr. (295): „Dit
"Ditconflict
conflictvan
vanden
denschooljongen
schooljongenmet
metde
detwee
tweemeesters,
meesters,
die beiden wat
wat anders van hem willen,
willen, van
van den
den soldaat
soldaat met
met de
de twee
twee
chefs, die tegenstrijdige
tegenstrijdige orders
orders geven
geven en
en den
denarme
arme net
netzoo
zoolang
langlaten
laten
bibberen, tot een
een autoriteit
autoriteit den
den knoop
knoop doorhakt"
doorhakt" en (Io5)
(305) „Maar
"Maar als
als
nu Rodrigue en
en Chimène
Chimènezoo
zoostandvastig
standvastigzijn
zijnen
enelkaar
elkaartegelijkertijd
tegelijkertijd
liefhebben en haten, vervolgen
vervolgen en
en aanbidden,
aanbidden, zoodat
zoodat er
er geen
geen verwikverwikken aan is, hoe ter wereld moet
moet het
het drama
drama dan
~an eindigen?"
eindigen?"
Met dat al blijft C.
C. v.
v. Br,
Br. volkomen
volkomen objectief
objectieftegenover
tegenoverde
deveroorveroordeelde kunstwerken. Zij
Zij erkent
erkent de eerlijkheid
eerlijkheid en
en oprechtheid
oprechtheidvan
vanden
den
dichter en zijn publiek: „Er
"Er is grootheid
grootheid in
in de
de openhartigheid,
openhartigheid, waarwaarmee deze
deze grondvoorwaarde
grondvoorwaarde voor
voor de
de maatschappelijke
maatschappelijke orde....
orde ••••door
door
LXXXI
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een koning
koning wordt
wordt uitgesproken,"
uitgesproken," m..a.w.
m.a.w. zij
zij geeft
geefttoe,
toe,dat
datdeze
dezepoëzie,
poëzie,
heeft zij
zij geen
geenalgemeen
algemeenmenschelijke
menschelijke waarde,
waarde, toch
toch een
eengetrouw
getrouw
al heeft
geeft van
van het
hetzedelijk-aesthetisch
zedelijk-aesthetisch tijdsideaal.
tijdsideaal. Alle
Allegemeengemeenbeeld geeft
schapskunst berust op
op de
de aanvaarding
aanvaarding van
van het
heterkende
erkende dogma;
dogma;wie,
wie,
Shaw, het
het ongerijmde,
ongerijmde, onzedelijke,
onzedelijke, vooze
vooze van
van zulke
zulke conventies
conventies
als Shaw,
de
wordt als
als paradoxaal
paradoxaal of
of destructief
destructief gebrandmerkt.
gebrandmerkt. En de
blootlegt, wordt
illusie over,
over, dat
dat elke
elke gemeenschapskunst,
gemeenschapskunst,ook
ook
schr. maakt er zich geen illusie
allermodernste sociale
later nanade allermodernste
socialeof
of communistische,
communistische,voor
voor een
een later
geslacht precies zoo
"LeCid".
Cidtt.
zoo leugenachtig
leugenachtig zal
zal uitzien,
uitzien, als
als voor
voor ons
ons „Le
Vertoont Corneille ons
ons in dit
dit drama
drama dus slechts gedweeë
gedweeë creaturen,
creaturen, in
in
Cinna voert
voert hij
hij een
een opstandige
opstandige ten
tentooneele.
tooneele.Deze
Dezeheld
heldstaat
staattot
tot
tot Caesar,
Caesar,
Augustus in dezelfde verhouding als Shakespeare's
Shakespeare's Brutus tot
maar
welk een
een verschil van opvatting in deze
maar welk
deze twee
twee drama's!
drama's! OnbarmOnbarmhartig legt de
stumperachtig
hartig
de schr.
schr.bloot,
bloot,hoehoe
stumperachtigCorneille
Corneilleverschijnt
verschijnt
tegenover
tegenover de
degeniale
genialeconceptie
conceptievan
vanden
dengrooten
grootenBrit.
Brit.Jammer
Jammermaar,
maar,dat
dat
zij ook hier niet heeft
heeft kunnen
kunnen besluiten,
besluiten, een,
een,naar
naar het
hetmij
mij voorkomt,
voorkomt,
zij
met haar
haar eigen
eigenbeginsel
beginsel(de
(dewaarde
waardeder
derdaad
daad wordt
wordt bepaald
bepaald door
door het
het
motief) strijdigen uitval tegen den
den gehaten
gehaten philister
philister(319)
(3l9)teteschrapschrappen; het
bijbij
monde
van
Livia
verheerlijkte
pen;
het vonnis
vonnisover
overdede
monde
van
Livia
verheerlijktestaatsstaatsmoraal
minder vernietigend
vernietigend om
om zijn.
zijn.
moraal (333) zou er niet minder
wijininbijzonderheden
bijzonderhedenwilden
wildenaanaanHet zou ons
ons te
te ver
vervoeren,
voeren,als
alswij
wijzen, hoe
hoe het
het betoog
betoogder
derschr.,
schr.,naarmate
naarmatezij
zijvoortschrijdt
voortschrijd1ivaneeuw
van eeuw
eeuwen
onzen tijd
tijd nadert,
nadert, steeds
steeds breeder
breeder en
en dieper
dieper wordt,
wordt,zonder
zonder
tot eeuw
en onzen
iets van zijn kracht
kracht en scherpte te verliezen.
verliezen. Meesterlijk
Meesterlijk zijn de gegein hun
hun tegentegencompliceerde
l8e eeuw in
compliceerde stroomingen
stroomingen der
der veelbewogen 18e
strijdigheden
consequenties ontleed
ontleed:: de
opkomst van den
den wijswijsstrijdigheden en
en consequenties
de opkomst
geerigen
compromispogingen (Hobbes,
(Hobbes, Cartesius,
Cartesius, SpiSpigeerigen twijfel
twijfel en de compromispogingen
yle) -—het
het Deïsme,
het „maatschappelijk"
"maatschappelijk tt Christendom
Christendom en
en de
Bayle)
Deïsme, het
noza, Ba
burgerlijke
- het
het18e
l8c
burgerlijke moraal-litteratuur
moraal-litteratuurin
in Engeland
Engeland (Addison c.
c, s.) —
eeuwsche Individualisme
Individualisme en
en de
de Werther-stemming
Werther-stemming—
- de
deverhouding
verhouding
van philosophie
enleven,
leven,denken
denkenen
enhandelen,
handelen,ininEngeland,
Engeland,Frankrijk
Frankrijk
philosophie en
'en
Duitsche Pantheïsme
Pantheïsme en
en de
deAufkldrung,
Aufklärung, VolVol'en Duitschland
Duitschland -— het Duitsche
taire,
Lessing,
Frederik
II
dit
alles
uitloopende
in
een
algemeene
taire,
Frederik II — dit alles uitloopende in een algemeene
beschouwing over collectieve
collectieve moraal,
moraal, schijndeugd,
schijndeugd,zelfmoord,
zelfmoord,duel.,
duel,
oorlog, jachtvermaak, waarbij
Terugwaarbij links
links en
en rechts
rechts de slagen vallen! Terugkeerende tot de litteratuur, plaatst de schr.
schr. Lessings
Lessings Minna en Emilia
in een verrassend
verrassend licht door ze te
te contrasteeren
contrasteeren met den
den Cid. Zoo
worden ook Rousseau
'sB
éloise, de ,~J
ugendhelden tt van Schiller
Schiller ::Karl,
Karl,
„Jugendhelden"
Héloise,
Rousseau's
Fiesco,
Carlos, Posa,
Posa, voorts
Goethets Faust en Beaumarvoorts Goethe's
Fiesco, Ferdinand,
Ferdinand, Carlos,
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chais' Figaro tegen
elkaar geplaatst, om
om den
den groei
groei der
der vrije
vrije persoonpersoontegen elkaar
lijkheid te doen
doen zien.
zien.Wat
Watop
opblz.
blz.142
142vgg.
vgg.tetelezen
lezenstaat
staatover
overdie
dieeerste
eerste
gee~telijke
na het
hetmislukken
mislukkender
derbebegeestelijke wedergeboorte van Duitschland
Duitschland na
vrijding door de Reformatie, en
en de
de daaruit
daaruit getrokken
getrokken conclusie
conclusie—
- het
het
werd
drie jaren
jaren geleden
geleden geschreven
geschreven —
- getuigt
getuigtvan
vaneen
eenwaarlijk
waarlijk
werd drie
prophetischen blik.
Dat ik het niet overal met C. v. Br. eens
eens ben,
ben, zal
zal haar
haar zelf
zelf allerminst
allerminst
verwonderen.
eerste plaats
plaats wat
wat Molière
Molière betreft.
betreft. Het
Hetkomt
komtmij
mij
verwonderen. In de eerste
den
voor, dat zij
zij dezen
dezen dichter te laag schat,
schat, wanneer zij
zij in
in hem
hem slechts
slechts den
amuseur
de lalacour,
cour,den
denaanbidder
aanbidder van
van den
denZonnekoning,
Zonnekoning,bespotter
bespotter
amuseur de
nederigen en vleier der Grooten
der nederigen
Grooten ziet, en vooral hem op
op grond van
zijn Misanthrope
,, optimist" noemt. Dat is m. ii., alles slechts buiMisanthrope een ,.optimise·
tenkant; in zijn
zijn diepste
diepste wezen
wezen was
was Molière
Molière een
een melancholicus,
melancholicus, een
een
peinzer, die met een sceptisch oog op het gedoe der menschen, hun
hun
ijdelheid,
boosaardigheid en
kleinzieligheid neerzag,
een
ijdelheid, hun boosaardigheid
en kleinzieligheid
neerzag, met
met een
berusting. En dat vind
soort weemoedige
weemoedige berusting.
vind ik
ik juist
juist in
in den
den Misanthrope
Misanthrope
als eén
ernstigenondergrond
ondergrondvan
vanhet
hetluchtige
luchtigesalon-gedartel.
salon-gedartel.Alceste
Alceste
en ernstigen
is Molière zelf, die al de bitterheid
bitterheid van
van zijn
zijn eenzaam
eenzaam hart,
hart, naar
naarliefde
liefde
en trouw smachtend in een
een wufte
wufte schijnwereld, uitstort
uitstort en
engedoemd
gedoemd
- Een tweede punt
punt isis de
de cacais, dat te
te doen in een comédie de salon! —
tastrophe in Emilia Galotti
Galotti (502).
het
(5o2). Dat
Dat de plotselinge wending aan het
den
slot, waar Emilia aan haar
haar vader
vader den
den dolk vraagt,
vraagt, omdat
omdat zij
zij vreest
vreest den
verleider
kunnen weerstaan,
weerstaan, door
door bijna
bijnaalle
allebeoordeelaars
beoordeelaars isis
verleider niet te kunnen
ofzelfs
zelfs stuitend,
stuitend,isisalgemeen
algemeenbekend,
bekend,en
en
afgekeurd als ongemotiveerd
ongemotiveerd of
ik zelf heb er nooit iets anders dan
dan een
een salto
salto mortale
mortale naar
naar de
de tragiek
tragiek
in kunnen
~unnen zien: immers,
immers, volgens
volgens de door Lessing
Lessing in de
de 'Iamb.
Hamb. DraDramaturgie
van Aristoteles
Aristoteles IS
de ondergang
ondergangvan
vaneen
een
maturgie ontvouwde theorie van
is de
geheel vlekkeloozen
maar „gruwelijk",
"gruwelijk", en
endaarom
daarom
vlekkeloozen held
held niet tragisch, maar
was dus
duszeer
zeerverrast,
verrast,
moest Emilia die vlek
vlek aangewreven
aangewreven worden!
worden! Ik
Ikwas
zelf het métier
dat een
een intelligente
intelligente vrouw,
métier kennende,
kennende, het
het hier
hier voor
voor
vrouw, zelf
Lessing opneemt. Zij ziet er
er een
een bewijs
bewijs in,
in, „hoezeer
"hoezeerde
dediepzinnige
diepzinnige
Lessing in vele dingen zijn tijd is vooruit geweest". En wij
wij hebben er
deze dingen
dingen een
een kind
kind zijns
zijns tijds
tijds
juist een bewijs in gezien, dat hij in deze
was!
verstaan. Dat
Dat een
een hartstochtehartstochtewas! Laten
Laten wij
wij nu
nu trachten,
trachten, elkander te verstaan.
lijk,
fier meisje
meisje haar
haarfantazie
fantazie en
enzinnen
zinnenonweerstaanbaar
onweerstaanbaarbe-.
belijk, maar fier
koord gevoelt
gevoelt door
door een
eendemonisch
demonischwellusteling,
wellusteling,alsalseen
eenvogeltje
vogeltjegefasgefascineerd wordt
wordt door een slang, en geen kans ziende, aan die verstrikking
verstrikking
wij onmiddellijk.
onmiddellijk. Maar
Maar
te ontsnappen,
den dood
dood kiest,
kiest, dat
dat aanvaarden
aanvaardenwij
ontsnappen, den
hier hebben
hebben wij
wij een jonge vrouw, ons als een toonbeeld van deugd
deugd afaf-
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wier geliefde
geliefde en
envereerde
vereerde echtgenoot
echtgenoot(niet
(niet minnaar,
minnaar, zoozoogeschilderd, wier
C. v.v.Br,
Br.zegt!)
zegt!)op
ophaar
haarhuwelijksdag
huwelijksdagvoor
voorhare
hare oogen
oogengruwelijk
gruwelijk
als C.
vermoord is, en
en die
dienu,
nu,op
opdenzelfden
denzelfdendag,
dag,door
doorden
denaanstichter
aanstichtervan
van
moord wordt
wordt gevangen
gevangen gehouden
gehouden—
- dat
datdie
dievrouw
vrouwin
indie
diesituatie
situatie
dien moord
verleiding van
van den
denmoordenaar
moordenaar kan
kan vreezen,
vreezen, dat
dat gaat
gaat ons
ons begrip
begriptete
de verleiding
Vindt C.v.Br.
C.v.Br.inderdaad,
dat Lessing
Lessinghier,
hier,het
het„menschelijke"
"menschelij ke tt
boven. Vindt
inderdaad, dat
het ,;kunstmatige"
,;kunstmatige"heeftverkozen?de opmerking
opmerking
boven het
heeft verkozen? — Ten derde de
St. Preux
Preux(482),
(482).Zander
Zondertwijfel
twijfelheeft
heeft
over Werther, vergeleken
vergeleken met St.
Br. gelijk,
gelijk, dat
dat de
de tragiek
tragiek van Werther in zijn geheele wezen
wezen ligt,
ligt,
C. v. Br,
zij
waarvan de ongelukkige liefde slechts
slechts een
eenuitvloeisel
uitvloeiselis,is,maar
maardat
datzij
waarvan
voor hem „een
"een bijzaak"
bijzaak" was, dat gaat
gaat veel te
te ver.
ver. Die
Dienoodlottige
noodlottige
voor
zijzijn
zijnondergang
ondergangbewerkt,
bewerkt,
partstocht beheerscht hem
hem zoo
zoozeer,
zeer,dat
datzij
hartstocht
dat de
de tijdgenooten
tijdgenooten bijna
bijna zonder
zonder uitzondering
uitzondering het
het boek
boek als
alseen
een
en dat
liefdesroman lazen, zonder meer. Van
Van het
het onderhoud
onderhoud van
van Napoleon
Napoleon
liefdesroman
Goethe over
over Werther
Werther hebben
hebbenwij
wijgeen
geenbetrouwbaar
betrouwbaar verslag,
verslag,en
en
met Goethe
heeft zich
zichdaaromtrent
daaromtrent nooit
nooit ondubbelzinnig
ondubbelzinnig willen
willenuituitGoethe zelf heeft
laten,
vermoedt, dat
laten, maar men vermoedt,
dat de
de Keizer
Keizerjuist
juistdeze
dezeaanmerking
aanmerkingmaakte
maakte::
Goethe het
hetliefdesmotief
liefdesmotiefvertroebeld
vertroebeldhad
haddoor
doorerergekrenkt
gekrenkteereerdat Goethe
te vermengen!
vermengen!Het
Hetisisook
ookaapriori
priorionwaarschijnlijk,
onwaarschijnlijk,dat
datde
de
gevoel mee te
1808 belangstelling zou getoond
getoond hebberi
hebben voor het
het „de"deImperator in
Imperator
in 18o8
mocratische, rev
revolutionnaire
karakter van
Hij had
had „Wer"Werolutionnaire karakter
van Werther". Hij
ther"
gelezenals
als jong
jonggeneraal,
generaal,in
inden
deneersten
eerstengloed
gloed van
van zijn hartstocht
hartstocht
ther" gelezen
voor
trouwelooze schoóne
jaloezie en verterend
verterend
voor de trouwelooze
schodne Joséphine
Joséphine door jaloezie
niet bijgebleven zijn?
zijn?
verlangen gekweld
gekweld -— zal
zal die
die herinnering hem niet
untergehn:'
"Was
unsterblich im
im Gesang
Gesang soll
sollieben,
muszim
Lebenuntergehn."
„Was unsterblich
leben, musz
im Leben
Toen het
het vrijheidsideaal
vrijheidsideaalininde
destormen
stormender
der Revolutie
Revolutieen
en der Keizerheerschappij te
te gronde
gronde was
was gegaan, vond
het een
een toevlucht
toevluchtin
inde
depoëzie
poëzie::
vond het
de oude Prometheusfiguur
uit
Prometheusfiguur verrijst nu als Redder der Menschheid uit
den greep
greep der
dertyrannen.
tyrannen.Shelley
Shelleydoet
doetden
denbeslissenden
beslissendenstap;
stap;terwijl
terwijl
Goethets
slechts vrijheid
vrijheid eischt
eischt voor
voor zich
zich als
als scheppend
scheppend
Goethe's Prometheus slechts
kunstenaar en op die voorwaarde bereid
bereid is, zich
zich met
met Zeus
Zeus te
te verstaan,
verstaan,
ook
overwinning heeft
heeft kunnen
kunnen
ook Schiller
Schiller de
de helden
helden zijner jeugd niet ter overwinning
over den
den
leiden, verlost
verlost Shelley
Shelley Jen
cienTitaan
Titaan uit
uit zijn boeien en laat hem over
dit niet
nietter
terwille
willevan
vanzich
zichzelf,
zelf,zooals
zooals
Machthebber triomfeeren.
triorpfeeren. En dit
Byron
Lucifer-Prometheus,maar
maarter
terverlossing
verlossingder
derMenschheid,
Menschheid,aan
aan
Byron's's Lucifer-Prometheus,
wie
Dat is
is de Apotheose
Apotheose van
van Prometheus!
Prometheus!
wie hij
hij den
den geluksstaat
geluksstaat brengt.
brengt. Dat
De tijd der Reactie,
Reactie, van
van het
het Keizerschap
Keizerschap tot
tot de
deJuli-Revolutie,
Juli-Revolutie,inin
de
de Romantiek,
Romantiek, plaatst
plaatst
de litteratuur-geschiedenis samenvallende met de
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de
een ingewikkeld
ingewikkeld probleem;
probleem; in
inDuitschland
Duitschlandstrijdt
strijdt
de schr. weer voor een
de
klassieken Goethe en Schiller
Schiller tegen
tegen de
de
de vroege
vroege Romantiek
Romantiek met de klassieken
"Aufklärung",
de Fransche
FranscheRomantiek
Romantiekzich
zichjuist
juisttegen
deklasklas„Aufkldrung", terwijl de
tegen de
sieke traditie richt,
richt, die
die door
door Voltaire
Voltaire c. s. en zelfs door
sieketraditie
door.de
de dichters
dichters der
der
geëerbiedigd. Om
Om dit
ditteteverklaren,
verklaren,wijst
wijstzij
zijop
ophet
het eeneenRevolutie was geëerbiedigd.
zijdig
geestesleven der
der 1r8e
eeuw, vooral
vooral inin
zijdig intellectualisme
intellectualisme in
in het geestesleven
8e eeuw,
Frankrijk,
wis- en
en natuurkunde
natuurkunde
Frankrijk, begunstigd
begunstigd door de ijverige studie der wisIn dezen
dezen
en
strijd tegen dogmatisme
dogmatisme in Kerk
Kerk en Staat.
Staat. In
en den fellen strijd
strijd
den storm
storm der
der Revolutie
Revolutie putte
putte zich
zich de
de kracht
kracht van
van den
den
strijd en
en in den
Franschen geest
geest uit; deze "geweldige
„geweldige intellectuëele
Franschen
intellectuëele inspanning"
inspanning" ging
ging
gepaard
"verarming van
van het
het verbeeldingsleven".
verbeeldingsleven". Den
Deneerbied
eerbied
gepaard met
met „verarming
poétique verklaart de schr.
als
een
misvan Voltaire voor Boileau's Art
Art poétique
schr,
misverstand, dat nl.
verstand,
n1. „de
"de Alexandrijn
Alexandrijn schijnbaar
schijnbaar tot
tot de
de nalatenschap
nalatenschap der
der
mij nauwelijks
nauwelijksdenken,
denken,dat
dat
vurig vereerde Grieken
Grieken behoorde".
behoorde".Ik
Ikkan
kanmij
Voltaire zoo iets
iets geloofd
geloofdzou
zouhebben,
hebben,zelfs
zelfsalalversta
verstaikikonder
onder„Alexan"Alexandrijn" niet alleen het vers,
vers, maar
maar de heele
heele stijlkunst,
stijlkunst, die
dieer
er in
inligt
ligtopgeopgeverklaring vind ik hierin, dat het
sloten. De verklaring
het intellectualisme
intellectuàlisme(rationa(rationalisme) waarvan
waarvan de schr,
schr. gewag
gewag maakt,
maakt, in
in bijzondere
bijzondere mate
mate den
denFranFranschen geest
geest eigen
eigenis,
is,die
dieimmers
immersook
ookinindedekunst
kunstnaar
naarorde,
orde,regelmaat
regelmaat
en logische
logische helderheid
helderheid streeft,
streeft,en
endat
datdeze
dezegeestesrichting,
geestesrichting,versterkt
versterkt
door het
het Cartesianisme,
Cartesianisme, reeds
reeds in
in den
den „culte
"cultede
delalaraison"
raison" van
van Boileau
Boileau
en de door hem vastgestelde
vastgestelde poëtische
poëtische vormen
vormen tot
totuiting
uitingkwam.
kwam.VolVoltaire bleef dus aan
aan zich zelf
zelf getrouw,
getrouw, toen
toen hij
hij aan
aan die
die vormen
vormen niet
taire
Duitschland,waar
waar het
hetdoor
doorGottschéd
Gottschëdten
tentroon
troonverheven
verheven
raakte. In Duitschland,
raakte.
Fransche klassicisme "ein
„ein fremder Tropfen
Tropfen im
im Blute"
Blute"was,
was,gaven
gavende
de
ideeën van Rousseau den stoot tot de
de geweldige
geweldige opstuwing
opstuwing van
van IndiIndividualisme,
die in de
~,Sturm und
undDrang"
Drang"bekend
bekend
vidualisme, die
de litteratuur
litteratuur als
als ,,Sturm
staat. Hoe
Hoe dit
dit echter
echterzij
zij —
- dat
datde
deRomantiek
Romantiekoveral
overaleen
eenterugslag
terugslagwas
was
de verarming
verarming van het
het gevoelsgevoels- en
enverbeeldingsleven
verbeeldingsleven door
door het
het
tegen de
juist, en
en evenzeer,
evenzeer, dat
dat daarmee
daarmee een
een opopRationalisme, is ongetwijfeld juist,
koste
bloei van een mystiek-poëtisch Katholicisme gepaard
gepaardging,
ging, ten koste
Vrijdenkerij en Protestantisme.
Protestantisme. Tot
Totde
deromantische
romantischebekeerlingen
bekeerlingen
van Vrijdenkerij
behooren
Fr. en
en Dorothea
DorotheaSchlegel,
Schlegel,Schelling,
Schelling,Zach.
Zach.Werner
Werner(maar
(maar
behooreno.a.
o.a. Fr.
niet, zooals
zooals C.v.
C.v. Br.
Br. (563)
(563) meent,
meent, Brentano;
Brentano; die
die keerde
keerde in
in den
den schoot
schoot
Kerk terug,
terug, waarin
waarinhij
hijgeboren
geborenwas).
was). De
Deonechtheid
onechtheid van
van dit
dit
der Kerk
poëtisch katholicisme,
katholicisme, dat,
dat,uit
uitindividualisme
individualismegeboren,
geboren,een
eeninnerlijke
innerlijke
poëtisch
tegenstrijdigheid bevat,
heeft de
de schr.
schr. zeer
zeergoed
goedaangetoond.
aangetoond.Het
Het
tegenstrijdigheid
bevat, heeft
komt in Tiecks
Tiecks Genoveva
Genoveva en
en Oktavian
Oktavian even
even sterk
sterk uit,
uit, als
als in
in ChâteauCháteauMartyrs en
en Génie du
duChristianisrne.
Christianisme. In verband
verband hiermee
hiermee
briands Martyrs
briands
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mij een uitdrukking der
trof mij
der schr.,
schr., waar
wàar zij
zij (572)
(572) de
de korte
korte Reactie
Reactievan
van
180o tot
tot 1830
183o "een
„een laatste
tendentie der
I800
laatste en mislukte tendentie
derEenheid"
Eenheid" noemt,
noemt,
„om in een
"om
een collectiviteit
collectiviteit tot
tot zelfvergetelheid
zelfvergetelheid tetekomen".
komen".Zij
Zijbedoelt
bedoelt
daarmee een
een misgeboorte,
misgeboorte, zooals die in uitgeleefde,
tot steriliteit
daarmee
uitgeleefde, tot
steriliteit gedoemde geslachten voorkomen. "Het
Absolute poogt
poogt (daarin)
(daarin) als hethet„Het Absolute
ware voor
voor de laatste maal tot verschijning
ware
verschijning te
te komen",
komen", maar
maar te
te ververgeefs. Die bevreemdende
bevreemdende formule:
formule: het
het Absolute,
Absolute, de
de wereldgeest,
wereldgeest, die
die
maar niet slaagt, herinnerde
poogt, maar
biologische
herinnerde mij
mij aan
aan hetgeen
hetgeen ik in biologische
geschriften gelezen
geschriften
gelezen had
had over
over mislukte
mislukte pogingen
pogingen van
van de
de scheppende
scheppende
Natuur.
Onder de millioenen formaties,
formaties, die de
de geschiedenis
geschiedenis der
der ororNatuur. Onder
ganische wereld ons voor
voor oogen
oogen brengt,
brengt,zijn
zijner,
er,die
diezich
zichlevensvatbaar
levensvatbaar
hebben betoond en
hebben
en nog
nogsteeds
steedskrachtig
krachtigvoortplanten,
voortplanten,andere,
andere, die
die
slechts in weinige
weinige exemplaren
exemplaren hebben
hebben bestaan
bestaan en
en spoedig
spoedig aan
aan een
een ververis of
ofde
de Natuur
Natuuralle
allemogemogeborgen gebrek zijn te gronde gegaan. Het is
lijke combinaties
beproefden
endaarbij
daarbij vaak
vaak misgetast
misgetast had.
had. Daar
Daarhebben
hebben
combinaties beproefd
wij
hetzelfde idee
idee van
van de
de mislukte
mislukte poging.
poging. Zouden
Zouden wij
wij nu
nu niet
niet
wij dus hetzelfde
juister zeggen, dat
dat de scheppende
scheppende Geest
Geestvrij
vrij en
en onbeperkt
onbeperkt met
met de
de mamaterie speelt,
speelt, dat
dat hij
hij alle combinatIes
tot stand
standkan
kanbrengen,
brengen,alalworden
worden
combinaties tot
het „hybridische
kan inslaan en
"hybridische monsters
monsters en
en caricaturen",
caricaturen", alle wegen kan
wij dus
dus in
in zulke
zulke gevallen
gevallen niet
niet een
een mismisvolgen, en
en dat
dat wij
tot het einde toe volgen,
maar een
een noodzakelijken,
noodzakelijken, aa priori
priori gegeven
gegeven afloop
afloopvan
van
lukte poging, maar
een ontwikkelingslijn
ontwikkelingslijn moeten
moeten zien?
zien?
De
De triomf
triomf van
van Prometheus
Prometheus is
is ook
ook het
het „groote
"grootekeerpunt"
keerpunt" (589)
(589) in de
hij de
de Eenheid
Eenheideeneenmodernen Mensch.
Menseh. Heeft
Heeft hij
geschiedenis van den modernen
maal begrepen als eeuwige
eeuwige ontwikkeling,
ontwikkeling,dan
danisishij
hijvoor
voorgoed
goedbevrijd
bevrijd
geloof aan
aan de
de oude
oude stelligheden,
stelligheden,hetzij
hetzij Kerk,
Kerk, Staat
StaatofofMaatMaatvan het geloof
collectivisme en
enindividualisme
individualismebeide
beideinhaerent
inhaerent
schappij. Daar echter collectivisme
zij zich
zichvoortaan
voortaanin
inde
detegentegenmenschelijken geest,
geest, uiten
uiten zij
zijn aan den menschelijken
positieve (dogmatische)
(dogmatische) wetenschap
wetenschap en
enspeculatieve
speculatievewijswijsstelling van positieve
(twijfel). Daarmede
Daarmede isis de
destrijd
strijdvooreerst
vooreerstvan
vanhet
hetpraktische
praktische
begeerte (twijfel).
gebied overgebracht
overgebracht op
op het
het geestelijke,
geestelijke,en
ende
devraag
vraagrijst
rijst nu,
nu,in
inhoever
hoever
verzet en
en de
de triomf
triomfvan
van Prometheus
Prometheus redelijk
redelijk en
en gerechtigd
gerechtigd was.
was.
het verzet
Deschr.
schr.
Hoe stelt zich de moderne Mensch tegenover dit probleem?
probleem? De
onderscheidt in de
de litteraire
litteraire scheppingen
scheppingen dezer
dezerperiode
periodedrieërlei
drieërlei
onderscheidt
Hetstreven
strevenisisgerechtigd,
gerechtigd,maar
maarfaalt
faaltdoor
door
houding te
te dien
dien opzichte:
opzichte:z.1.Het
houding
zedelijke
d, i.i. schuld,
schuld, bijv. Hebbels
Hebbels Judith,
Judith, Ibsens
Ibsens
zedelijke tekortkoming
tekortkoming d.
Julianus enz.
enz. 2.
2. De
De held
heldfaalt
faaltniet
nietdoor
doortekortkoming,
tekortkoming,maar
maarzijn
zijn
"goede" daad
daad zelf
zelf leidt
leidt tot
totkwaad;
kwaad; Goed
Goeden
enKwaad
Kwaadzijn
zijnin
inhet
hetleven
leven
„goede"
niet van
(Brandt). 3. Alle
Alle zedelijke
zedelijke „schuld"
"schuld" isis
van elkaar
elkaar te
te scheiden
scheiden (Brandt).
,
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noodlot; Goed
Goed en
en Kwaad
Kwaadzijn
zijn beide
beideonvermijdelijk.
onvermijdelijk.Op
Opdit
ditstandpunt
standpunt
in intellectueëele
intellectueëe1eaanschouwing
aanschouwing
staat Goethe;
Goethe; hij
hij leeft,
leeft,zooals
zooalsSpinoza,
Spinoza,in
van
centrale Zijn, waar
waar alle
onrust verstild
verstild is tot
tot rust.
rust. Hebbel
Hebbel
van het centrale
alle onrust
daarentegen
aanschouwing der
het moreel
moreel
daarentegen paart
paart met
met de
de aanschouwing
der Totaliteit het
bewustzijn.
tegenstelling van
van Noodzakelijkheid
bewustzijn, en uit die tegenstelling
Noodzak~lijkheid en
enZedelijkZedelijkheid vloeit
vloeitzijn
zijntragisch
tragischbegrip
begripvoort.
voort.Zuiver
Zuivernegatief
negatiefisis Lorenzacciovan
Lorenzaccio van
Alfr. De
De Musset
Musset:: zijn
zijn daad is die van een Brutus,
Brutus, maar zijn gezindheid
gezindheid.
die van een hopeloozen
hope1oozen pessimist,
pessimist,zonder
zondereenige
eenigeillusie
illusieover
overhet
hetresulresul-echt
romantische Zerrissenheit!
Zerrissenheit!
taat, dat dan ook nihil
nihil blijkt
blijkt te
te zijn
zijn—
echt romantische
gde
Na een scherpe
scherpe kritiek
kritiek van
van het
het dogmatisch
dogmatischmaterialisme
materialismeder
der1 19de
eeuw,
voornamelijk tegen
het socialisme
socialisme gericht
gericht en
en hier
hier op
opneerneereeuw, voornamelijk
tegen het
komende, dat een
een proletarische„
proletarischettlnternationale
evenminooit
ooit een
een ProProInternationale"tt evenmin
metheus kan voortbrengen, als de oude collectiviteiten,
collectiviteiten,wendt
wendtde
deschr.
schr.
zijdaar
daar aanaanzich tot de litteraire
litteraire beweging
bewegingvan
van onzen
onzentijd,
tijd,voorzoover
voorzooverzij
knoopingspunten
Galsworthy, Shaw. De
De
knoopingspunten vindt:
vindt : Anatole
Anatole France,
France, Galsworthy,
eerste staat aanvankelijk
leven als
als een
een oplettende,
oplettende,
aanvankelijk tegenover
tegenover het bonte leven
geamuseerde, boven
boven alle illusies
illusies of
of idealen
idealen verheven
verheven toeschouwer.
toeschouwer.Van
Van
hij met
met een
een lichten
lichtenglimlach
glimlachneer
neer op
opden
den
de hoogte zijner
zijner ironie ziet hij
dwaas,
datgene wat
wat hij
hij goed en recht
recht noemt,
noemt, te
te
dwaas, die
die zich verbeeldt, datgene
kunnen
kwaad en onrecht, zonder
zonder te
te beseffen,
beseffen,
kunnen doen zegevieren over kwaad
dat elke daad
daad goed en kwaad te gelijk is en dat de wreker
wreker van het ononDatisishet
hetlot
lotvan
vanEvariste,
Evariste,
recht zelf gedoemd is onrecht
onrecht te plegen.
plegen. Dat
den held van Les Dieux
Dieux ont
ont soif.
soif. Deze Prometheus, die zich vermeet,
vermeet,
als Rechter
Rechter de schapen en de
de bokken
bokken te
te scheiden
scheiden en
en de
delaatsten
laatsten aan
aan
het slachtmes over te leveren,
leveren, moet
moet ervaren,
ervaren, dat
dat hij
hij noch
noch in
inzich
zichzelf,
zelf,
noch in zijne slachtoffers, de grenslijn tusschen
tusschengoed
goeden
enkwaad
kwaadkan
kanbebeen ondergaat
ondergaat consequent
consequent dezelfde
dezelfde straf,
straf, die
die hij
hij
palen en vasthouden, en
hun heeft opgelegd. Prachtig
Prachtig is deze
deze sombere
sombere dweper
dweper met den
den blijblijmoedigen epicurist
epicurist Brotteaux
Brotteaux gecontrasteerd,
gecontrasteerd, die,
die, evenals
evenals zijn
zijn geestegeestelijke vader,
omtrent de menschen
menschen maakt,
maakt, en
en weet
weet
vader, zich geenerlei illusie omtrent
dat zij geen offer
offer waard
waard zijn. En toch
toch deelt
deelt hij
hij zijn
zijn schrale
schrale loon
loonmet
met
zijn leven
leven om
om ongelukkigen
ongelukkigen en
de armen en waagt zijn
en vervolgden
vervolgdente
teredden!
redden!
Deze inconsequentie
weloverwogen
enmaakt
maaktjuist
juistzijn
zijnkarakter
karakter inininconsequentie isiswel
overwogen en
teressant:
wel gewacht,
gewacht, een
een kouden
kouden egoist
egoïsttete
teressant :A.
A. France
France heeft
heeft zich wel
teekenen, zooals
zooals Julius
Lucinde van Fr. Schlegel
Schlegel en
en de
deextravaextravateekenen,
Julius en Lucinde
Deschr,
schr.herhaalt
herhaalthaar
haar betoog:
betoog:
gante mode-helden van
van Oscar
Oscar Wilde.
Wilde. De
Iedere redelijke
redelijke (HamIet)
hervormer (Don
(Don Quixote)
Quixote)gege(Hamlet) is eerst een hervormer
weest, en
en zal
zal steeds
steedsonwillekeurig
onwillekeurigterugvallen
terugvallen tot
totrechtvaardigheid.
rechtvaardigheid.
De
Mensch kan
kan niet consequent
cynicus, noch
noch consequent
consequent
De ware, echte Mensch
consequent cynicus,
moralist
daarmede is ook de
de fundamenteele
fundamentee!e dwaling
dwaling van
van
moralist zijn. Maar daarmede
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den glimlachenden
glimlachenden Humorist
f.[umorist blootgelegd,
Zeus en
en
blootgelegd, dat er tusschen Zeus
Prometheus een derde
derde positie
positie mogelijk
mogelijk zou
zou zijn:
zijn:zich
zichonthouden
onthoudenvan
van
ingrijpen
- er
erisisook
ookhier
hiergeen
geenneutrale
neutrale grenslijn
grenslijn (de
(de „middle
"middle line"
line··
ingrijpen —
In zijn
zijn beruchte
beruchte Révolte
Révoltedes
desAnges
Anges heeft Fr.
Fr. dan
dan ook
van Galsworthy). In
deze houding
deze
houding laten
laten varen
varen en
enpartij
partijgekozen
gekozenvoor
voorPrometheusPrometheusSatan,
dus hier
hier als
als vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van het
het Goede
Goedetegenover
tegenover
Satan, die dus
Fr. leidt
leidt hem,
hem,
Zeus-Ialdabaoth als geest van het Kwaad
Kwaad optreedt.
optreedt. En Fr.
evenals Shelley,
maar met een
een plotselinge
plotselingewending
wending
Shelley, ter
ter overwinning,
overwinning, maar
laat hij
hij hem, in plaats
plaats van den tyran
tyran te
te vernietigen,
vernietigen, de
de hand
hand terugteruglaat
trekken,
trekken, in
in het besef,
besef, dat
dat hij
hij als
als overwinnaar
overwinnaar zelf
zelf de
de rol
rolvan
vanonderonderdrukker zou
zou moeten spelen.
!:lpelen. Ialdabaoth
Ialdabaoth is niet
niet buiten
buiten hem,
hem,maar
maarinin
drukker
hem zelf. „Wij
moeten,"
zegt
Fr.
„in
ons
zelf
en
in
ons
zelf
alleen
"Wij moeten/' zegt Fr. "in ons zelf en in ons zelf alleenden
den
Booze bestrijden
bestrijden en
en vernietigen."
vernietigen."
maar het is nog
nog niet
niet
Zoover zijn wij met Anatole France gekomen, maar
was het
hetvoorbehouvoorbehouhet einde. Aan den genialen
genialen Engelschen
EngelsehenMoralist
Moralistwas
den, den laatsten stap te
te doen
doen op
op den
denlangen
langenweg,
weg,waarlangs
waarlangs C.
C.v.v.Br.
Br.
ons geleid heeft. De
De laatste
laatste nog
nog overgebleven
overgebleven illusie
illusie is
is door
door hem
hem ververnietigd. Nooit
Nooitwas
wasde
de fundamenteele
fundamenteeleslechtheid
slechtheidvan
vanonze
onzemaatschappij
maatschappij
met zulk een scherpzinnigheid
en onverbiddelijke
onverbiddelijke consequentie
consequentieblootblootscherpzinnigheid en
in het
het drama
drama van
van Shaw.
Shaw. In
In het
hetfelle
felle licht
lichtvan
vanzijn
zijnsatire,
satire,
gelegd, als
als in
dat tot in de duisterste
duisterste hoeken,
hoeken, de
demeest
meestverborgen
verborgenvertakkingen
vertakkingenvan
van
onze belangengemeenschap
belangengemeenschapdoordringt,
doordringt,maakt
maakt C. v. Br. ons duidelijk,
duidelijk,
wij allen
allenmedeplichtig
medeplichtig
zijnaan
aanhethet
algemeene
kwaad
datwij
wijde
de
hoe wij
zijn
algemeene
kwaad
—- dat
verantwoordelijkheid
met A.
A.
verantwoordelijkheid daarvoor
daarvoorniet
niet kunnen
kunnen ontloopen
ontloopen door met
France van de Prometheus-rol af
af te zien,
zien, en
endat
datons
onsdus
dusniets
nietsanders
anders
over blijft, dan die algemeene schuld,
schuld, de
de Erfzonde,
Erfzonde, deemoedig
deemoedigop
opons
ons
te nemen en voortaan,
voortaan, zonder den steun
steun van
van Geloof
Geloofen
en Hoop,
Hoop,als
alseen
een
onafwijsbaarnoodlot
noodlot te
te dragen.
dragen. Deze „zelfaanvaarding",
zich
onafwijsbaar
"zelfaanvaardingU , die zich
boven
dwaasheid, redeloosheid
redeloosheid en
schuld verheft
verheft en die
die als
als
boven eigen dwaasheid,
en schuld
noodzakelijk
"glimlachende verzekerdheid
verzekerdheid van
van tevreden
tevreden
noodzakelijk erkent,
erkent, de „glimlachende
in het
hetmoderne
moderne
pessimisme"
voor C. v. Br.
Br. het
het laatste
laatste woord
woord in
pessimisme" is voor
Prometheus-probleem. Maar
Maar zij blijft
blijft rich
zich bewust
bewustvan
vanhet
hetbetrekkebetrekkeDe „Inn
"Innof
ofTranquillity",
Tranquillity",
lijke, vergankelijke,
vergankelijke, ook van
van deze
deze formule. De
waarin
toevlucht zoekt,
zoekt,isisvoor
voorhaar
haar slechts
slechtseen
eentijdetijdewaarin Galsworthy
Galsworthy een toevlucht
lijke rustplaats,
rustplaats, een
een "luwte
„luwte tusschen twee stormen",
lijke
stormen", de
de stormen
stormen van
van
Dedeur
deurvan
van het
hetVerleden
Verledenen
endie
dienaar
naar de
de Toekomst
Toekomststaan
staan
den Geest. De
tegen elkander
elkanderopen,
open,en
en -— zegt
zegt zij
zij -— het trekt
fel in de
de „Inn
"Inn of
of
tegen
trekt fel
Tranquillity"
Tranquillity".•
Ja, het is de adem der
der Eeuwigheid,
Eeuwigheid, waarvan wij
wij dehuivering'voelen.
de huiverinivoelen.
Utrecht, Mei I921.
1921.
J. J.
J. A.
A.A.
A.FRANTZEN.
FBANTZEN.

MEA MEES-VERWEY,
MEA
l\lIEEs-VERWEY, Golfslag.
Golfslag. Bandtekening
Bandtekening
en
vignetten van
van Fokko
Fokko Mees.
Mees. Santpoort
Santpoort
en vignetten
C. A.
A. Mees,
Mees, 1921.
C.
Er is in dit drie-meezenboek toch ook nog wel heel wat "Verwey."
„Verwey." En dat niet
van de
de beste Verwey -— wat trouwens niet verwonderlijk
van
verwonderlijk is,
is, want in zake
zake kunst
zijn overnemingen
overnemingen -— al
al hebben
hebben die bij
plaats gehad -— zelden het
zijn
bij overerving plaats
van den oorspronkelijken,
beste, noch van
oorspronkelijken, noch van
beste,
van den second-hand bezitter. Zoo
eerste -— oudste -— verzen iets van die zekere Duitvinden we hier, vooral in de eerste
ache gewichtigheid, die bij nader beschouwing toch niet zoo veel "wijsheid"
sche
„wijsheid" blijkt
te bevatten, als de
de moeilijkheid
moeilijkheid en de
de ondichterlijkheid der verzen
beloven
verzen te beloven
„Geleerde" terminologie
schenen. "Geleerde"
terminologie ook
ook vinden we; bijvoorbeeld in de psychopsychologische omschrijving, van iemands "bekorend
jong wezen"!
wezen"l
„bekorend jong
Waaronder zoo moeilijk te peilen viel
Waaronder
De diepe
diepe gespletenheid van zijn ziel.
Dit komt voor in een gedicht,
gedicht, waarin,
waarin, in
in zeer
zeer slechte verzen, een specifiek moredeneerende huwelijks-beschouwing wordt gegeven;
gegeven;
derne en voortdurend
voortdurend erg
erg redeneerende
waarbij het slot:
Ik heb het gevonden, dit simpel verhaal,
In een vreemd, oud boek,
boek, in
in een
een vreemde
vreemdetaal,
taal,
En 'k heb het gegeven, zoals ik het vond,
En zoals
zoals mijn hart het trillend verstond,
verstond,
wezenlijk onwáár
onwáár aandoet. Want er is in
in dit alles
alles niets
niets van een „oud
"oud boek".
boek", Dat
Dat
onware
is het ergste. Nog
onware is
Nogerger,
erger, geloof
geloofik,
ik, dan dat een
een op zich
zich zelf
zelfwel
wellieve
lieve-zij
— zij
het
ver-vers-te —
emotie als die in "Het
het bier
hier en
en daar wel zeer
zeer zwak ver-vers-te
- emotie
draaiorgel" wordt
wordt
„Het draaiorgel"
gegeven,
gegeven,ook
ooknog
nogweer
weerdoor
door een drietal strofen
strofen zwaar-zagende
zwaar-zagende beschouwing
beschouwing moest
moest
worden gevolgd.
blijkende onmacht,
onmacht, die tot
tot onbeduidende
onbeduidende
gevolgd. En dan die telkens blijkende
rijmlappen
— b.v.:
rijmlappenb.v.: „dan
"dan rijst een
een onrust, die
die worden
worden wil
wil I)"
I)" —
- of,
of, naar
naar vaderlijk
vaderlijk
voorbeeld, tot
tot ongemotiveerde
ongemotiveerde conjunctieven voert....
voert .... 2).
2),
Dit
Dit is
is allemaal
allemaal heel
heeljammer.
jammer.Want
Want onder
onder al dezen
dezen druk
druk van
van wichtig-onbewichtig-onbeduidende
zoo iets
iets door
door een
een
duidende en
en ondichterlijke
ondichterlijke redeneerderigheid
redeneerderigheid—
- helaas
helaaswordt
wordt zoo
eerbiedige
eerbiedige schare
schare schoolmeesters veelal
veelal als diepzinnigheid
diepzinnigheid aanbeden
aanbeden —
-.daardaaronder bloeit
iets_waarachtigs.
waarachtigs. Ik
Ik denk
denk aan
aan 't't gedicht
gedicht „De
"De
bloeit iets liefs
liefs en
en moois; iets
andere
andere Zoon",
Zoon", aan
aan 't't goede
goede in
in „Zondagmorgen",
"Zondagmorgen", aan
aan „De
"De stervende
stervende zwaan"
zwaan"
vooral,
vooral, —
- dat
dat geheel,
geheel, en
en héél,
héél, mooi
mooi is;
is; —
- aan
aan 't't lief-leuke
lief-leuke „Klein
"Klein nieisje"....
meisje"....Ja,
Ja,
vooral
vooral in
in de
de latere
latere verzen
verzen isis éen
éen en
en ander
ander dat
dat hoop
hoop geeft,....
geeft, ....als
als die
die latere
latere in
in 's's
hemelsnaam
nu ook
ook chronologisch
chronologisch de
de laatste
laatste maar
maar zijn!
zijn!
hemelsnaam nu
J.. L.L.WALCH.
WALCH.
1)Blz.
1) Blz. 3g.
39.
2)
2) B.v.
B.v. blz.
blz. 32
32:: Geen
Geen grootheid
grootheid brengt
brengt die
die ieder
ieder zich
zich wens',
wens', waar
waar „wenst"
"wenst"
bedoeld
bedoeld is. En
En blz.
blz. 36
36 omvang'
omvang' —
- voor
vooromvangt.
omvangt.Beide
Beide in
in rijm.
rijm. L.,l..pp dezelfde
dezelfde
bladzij
"hoord'" voor „hoorde".
"hoorde". 06k
Oók in
in rijm.
rijm.
bladzij 36 „hoordm
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EUG
Hendrik Conscience
OpEuG DB
DEBOelt,
Boci, Hendrik
Conscience en
en de Opkomst
vandedeVlaamsche
VlaamscheRomantiek.
Romantiek. Antkomst van

werpen, „De
Sikkel"; Amsterdam.
werpen,
"De Sikkel";
Amsterdam. Em.
Em.
Querido. Z. j.
De
heer de
deBock
Bockheeft
heeftnu,
nu,na
naeen
eenkorter
korterproeve
proeveop
opdit
ditgebied
gebiedin
in 1912 I),
De heer
l ), het
het defidefitevreden mee
mee
nitieveboekoverConsciencegeschreven,
dat wij er zeer tevreden
nitieve boek over Conscience geschreven, en ik geloof,
geloof, dat
mogen zijn. Het werk is
is gebazeerd
gebazeerd op
op een
een uitvoerige
uitvoerige bronnen- en litteratuurstudie;
litteratuurstudie;
waaromtrent het
het "Vooraf"
„Vooraf" ons onlicht, en waarvan
waaromtrent
waarvan de inhoud van het
het boek
boek zelf
zelf
ons voortdurend bewijs geeft.
geeft. En
En niet
nietalleen
alleenkennis,
kennis,maar
maarook
ookeen
eenjuist
juistoordeel
oordeel
stond dezen
dezenlevensbeschrijver
levensbeschrijverten
tendienste.
dienste.
Hijverrichtte
verrichttededeeerbiedwaardige
eerbiedwaardige
I-Iij
hemblijkbaar
blijkbaar
praestatie, zich jaren
jaren lang
langte
te verdiepen
verdiepen in
in een zeer sympathiek, ja, hem
dierbaar,
en door
door al
al de
de vleiende
vleiendegetuigenisgetuigenisdierbaar, auteur,
auteur, zonder
zonder ~oor
door al dat meeleven, en
sen van anderen,
anderen, zich
zich te
telaten
latenverblinden.
verblinden.Al
Alzijn
zijngenegenheid
genegenheidvoor
voorConscience
Conscience
belet hem
waar hij
hij hem,
hem, soms
somszeer
zeerhartelijk,
hartelijk,
hem niet,
niet, diens
diens zwakheden
zwakheden te
te zien; en waar
prijst, heeft die lof
lof nog
nogmeestal
meestaleen
eenrelatief
relatiefkarakter;
karakter; hij
hij verheugt
verheugt zich
zichover
overmeermeertemoeilijk
moeilijkaanvaardaanvaardvan zijn
zijn fouten, waarvan een den
der bedwang van
den modernen
modernen alal te
baar
is. Maar
Maar ook
ook bij
bij het
hetveroordeelen
veroordeelen van
vandie
diefouten
fouten
baar optimisme
optimisme wel de grootste is.
houdt hij de juiste
juiste maat;
maat; hij
hij vestigt
vestigt de
de aandacht
aandacht op
op de
dewel
welwezenlijk
wezenlijkzeer
zeerververschillende
gemoeds- en
engeestesgesteldheid
geestesgesteldheidwelke
welketoen-ter-tijd
toen-ter-tijden
enthans
thans het
het
schillende gemoedsVlaamsche
vijftiger jaren
jaren der
dervorige
vorige
Vlaamsche landvolk
landvolken
ende
debevolking
bevolkingvan
vanhet
het- -- in de vijftiger
eeuw
nog zeer
zeerprovinciale
provinciale -- Antwerpen
Antwerpen eigen
eigenwaren.
waren. Kortom,
Kortom, hij
hijtoont
toont
eeuw nog
wewenschen
wenschenin
inden
denkunstkunstwel de
de verschillende
verschillende eigenschappen
eigenschappen te bezitten,
bezitten, die
diewe
historicus,
beschrijving van
een persoon
persoon
historicus, maar
maardie
diewe,
we,vooral
vooralwanneer
wanneerhet
het de beschrijving
van een
of een
een tijdvak
tijdvak uit een
een nabij
nabij en
ennog
nogininsterke
sterkemate
mateemotionneerend
emotionneerendverleden
verleden
betreft,
aantreffen: een
groote kennis
kennis van
vanhet
heteigenlijk
eigenlijk
betreft, te
te zelden
zelden vereenigd
vereenigd aantreffen:
een groote
onderwerp, een behoorlijk
betreffende cultuurtoestanden,
cultuurtoestanden,een
eenevenevenbehoorlijk besef van de betreffende
zeer historisch als
als artistiek
artistiek gevoel
gevoel voor
voor de
debehandelde
behandeldekunstwerken;
kunstwerken; een
een wetenwetenschappelijke
zuiver begrijpen,
begrijpen,
schappelijke omzichtigheid,
omzichtigheid, die voortdurend meer streeft naar zuiver
„potig" oordeel.
dan naar
naar "potig"
oordeel.
Dealgemeenheden
algemeenheden
Natuurlijk blijft
stof tot
tot détail-opmerkingen.
détail-opmerkingen. De
Natuurlijk
blijft er
er nog wel stof
waarmee
maar zullen voor
voor de
de
waarmee de auteur zijn studie aanvangt, zijn juist bedoeld, maar
meeste
lezers voor
voor wie dit
dit boek
boek bedoeld
bedoeld schijnt,
schijnt, en
en voor
voor wie
wie het
het
meeste van
van de
de lezers
overigens
lezers, die
die geen
geenspeciale
specialestudie
studiedan
dandedetweede
tweedehelft
helft
overigens zeer
zeer geschikt
geschikt is, lezers,
XVIIIe eeuw
eeuwhebben
hebbengemaakt,
gemaakt, volslagen
volslagen onduidelijk
onduidelijk zijn.
zijn. --- Op blz.
blz. 63
63
der
der XVIIIe
mij schijnt,
schijnt, de
deuitdrukking
uitdrukking „de
"dehanden
handenvoor
voorhet
hetaangezicht
aangezicht
wordt,
naar het mij
wordt, naar
drijvende"
verkeerden grond
grond veroordeeld;
veroordeeld; het
het geldt
geldthier
hierniet
nieteen
eenabsoluten
absoluten
drijvende" op verkeerden
naamval/maar
is is
transitief
bedoeld,
enenhanden
object.... Dat
Dat
naamval,`maar"drijven"
„drijven"
transitief
bedoeld,
handenisis 't't object....
van
Lennep de
devaderlandsche
vaderlandsche geschiedenis
geschiedenisals
alseen
een„bron
"bronvan
vanromantische
romantische
van Lennep
geestdrift" verwaarloost, 2) is
algemeenheid die
strijd is met
met de
de feiten.
feiten.
is een algemeenheid
die in strijd
echterhetgeen
hetgeeninindit
ditverband,
verband,even
evenvan
vantetevoren,
voren,gezegd
gezegdisisvan
vande
de
Uitmuntend
Uitmuntend isis echter
Vlaamsche romantiek
dat weinig
weinig beschaafd
beschaafd isismaar
maar
romantiek als "gedragen
„gedragen door een volk dat

v. G.
i ij. v.
I)
de t,Nederlandsche
Bibliotheek" (Amsterdam, ïv:ij.
G. en
en G.
G.
1) In
„Nederlandsche Bibliotheek"
In de
Lectuur).
Z)
Blz. 74.
2)Biz.
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dat geen pruikentijd heeft doorgemaakt"; terwijl ook
ook de
deaanwijzing
aanwijzingvan
vanHofdijk's
Hofdijk's
verwantschap
de zeer
zeergelukgelukverwantschap met
met Conscience
Conscience op
op de
de volgende
volgende bladzijde
bladzijde éen van de
Bockheeft
heeftvoortdurend
voortdurend
kige
verhelderende karakteristieken
karakteristieken is.
heer de
deBock
kige en verhelderende
is. De
De heer
Zuiden,ininFrankrijk,
Frankrijk,als
alsbij
bijons;
ons;en
en
gelet op de
zoowel in
in't'tZuiden,
de litteraire
litteraire stroomingen
stroomingen zoowel
de verdienste van zijn
politiek-litteraire beweging
beweging
zijn werk
werkis,
is, dat
dathij
hij de
de Vlaamsche politiek-litteraire
voortdurend
zorgvuldigafteekent
afteekentininhaar
haareigenaardige
eigenaardigetusschen-toestand;
tusschen':'toestand;
voortdurend zeer zorgvuldig
zich inspireerend
inspireerend nu
nuhier,
hier,dan
dandaar,
daar,telkens
telkensiningevaar
gevaardoor
doorpolitieke
politiekeverdeeldheid
verdeeldheid
harer leiders,
leiders, die
die deels
deels bang
bang zijn
zijn van
van Orangisme
Orangisme te worden
harer
worden beschuldigd,
beschuldigd, deels
deels
En in
in deze
deze eigeneigenmeer
katholiek of meer
meer liberaal
liberaal dan
dan Vlaamsch
Vlaamsch gevoelen.
gevoelen. 1)
1 ) En
meer katholiek
aardige
ender
dergeslingerde,
geslingerde,van
vanlinks
linksenenrechts
rechtsgedeukte
gedeuktewarrelende
warrelendemassa,
massa,
aardige her en
doet hij dan telkens met een
een fijn
fijn trekje
trekje de mentaliteit
mentaliteit van
van Conscience
Consciencegevoelen,
gevoelen,
Franschopgevoed,
opgevoed,en
enwien
wienhet
hetFransch
Franschaltijd
altijd- -- gelijk
gelijknóg
nog met
met de
Fransch
de meeste
meeste
Vlaamsche leiders het
Vlaamsche
het geval
gevalisis--- dedemeest
meestvertrouwde
vertrouwdetaal
taalblijft,
blijft,„volksch"
"volksch"van
van
wezen
toch, gemoedelijk
gemoedelijk maar
maar waarachtig
waarachtig Katholiek,
geneigd tot
tot
wezen toch,
Katholiek, weinig
weinig geneigd
politiek, telkens
genoopt; --- en
politiek,
telkens door armoe
armoe tot
tot zekere
zekere afhankelijkheid
afhankelijkheid genoopt;
enals
alshij
hij
„arrivé" is meteen al,
"arrivé"
al, door
doorde
desnelgaande
snelgaandemaatschappelijke
maatschappelijkeveranderingen,
veranderingen,ververouderd••••
ouderd
....
Zoo ben ik,
ik, doorpratende,
doorpratende,vanzelf
vanzelfweer
weerafgeraakt
afgeraaktvan
van mijn
mijn voornemen,
voornemen,détaildétailcritiek
leveren. Wel,
Wel,ikiklaat
laathet
hetererbij.
bij.IkIkwil
wildan
dannog
nogmaar
maarliever
lievereens
eensherhercritiek te leveren.
halen, dat dit een goed boek
boek is,
is, niet
niet het
het minst
minsthierom,
hierom,omdat
omdathet
hetons
onsConscience
Conscience
doet gevoelen als
als een
een in
inzekeren
zekerenzin
zinreprezentatieven
reprezentatievenman
manvan
vanhet
hetVlaamsche
Vlaamsche
volk!
tweededeel
deel
volk! Zoo
Zoo hier
hier nog
nog eenige
eenige critiek
critiekbij
bijmag,
mag,het
hetzou
zoudie
diezijn,
zijn, dat
dat het tweede
"en de
de opkomst
opkomstvan
vande
de Vlaamsche
Vlaamscheromantiek"
romantiek"toch
tocheigenlijk
eigenlijkwel
weliets
iets
van den titel „en
Endat
dathet
hetboek
boekwel
welwat
watalalte
te plotseling
plotselingeindigt,
eindigt,
meer belooft, dan
dan gegeven
gegevenwordt.
wordt.En
.....Doch
Doch
zonder
saamvatting en
zonder de saamvatting
en de
de definitieve
definitieveconcluzie
concluziedie
diewe
weverwachtten
verwachtten
goed hebben
hebben gelezen,
gelezen, wel
welonder
onderde
delectuur
lectuurisisingegeven!
ingegeven!
die ons evenwel, als
als we goed
J. L.
J.
L.WALCH
WALCH

A. DEFRESNE,
van „ Van
A.
DEFRESNE, De Psychologie
Psychologie van"
Van den
den
Reynaerde". Amsterdam, 1920.
vos Reynaerde".
(niet in den
1glo. (niet
handel).

kan vele
vele bezwaren
bezwaren tegen
deze studie
studie hebben
hebben --- ik
ik voor
voormij
mijheb
heb ze
ze
Men
Men kan
tegen deze
in zeer groot aantal-;
Defresne
aantal ----;maar
maarwe
wezullen
zullentoch
tochgaarne
gaarneerkennen
erkennen dat
dat de heer Defresne
schrijven,een
eenvoortreflijke
voortreflijketaak
taakoplegde.
oplegde.
zichzelf, toen
toenhij
hijzich
zichvoornam
voornamzezeteteschrijven,
- als
alsvermoedelijk
vermoedelijk alle
alle lezers
lezers met
met
Waarin
Waarin bestond
bestond die?
die? De
De heer
heer Defresne
Defresne is -eenigonderscheidingsvermogen
- getroffen
getroffendoor
doorde
de zeldzame
zeldzame fijn-psychologische,
fijn-psychologische,
eenig onderscheidingsvermogen—
1)
blz. 164
164vinden
vindenwewedeze
dezezeer
zeer
goede
saamvatting:„Een
,,Eenzekere
zekere popo1 ) Op blz.
goede
saamvatting:
litieke
in dit
dit voortdurend
voortdurenddoor
doorvreemden
vreemdenbeheerschte
beheerschte land
land
litieke opvoeding genoten in
alleen
de beperkte
beperkte kringen
kringen waaruit
waaruit de
deomwenteling
omwentelingisisvoortgekomen,
voortgekomen, en de
de
alleen de
politieke partijen
partijenbegonnen
begonnenzich
zichreeds
reedste tevormen,
vormen,
wanneer
Vlaamsch-gezinden,
politieke
wanneer
de de
Vlaamsch
gezinden,
uit oorzaak
oorzaak van
van de
deanti-Nederlandsche
anti-Nederlandschereactie,
reactie,nog
nogniet
niettottot
gezamentlijk
eeneen
gezamentlijk
optreden dierven
diervenovergaan.
overgaan. (Cursiveering
mij W.).
W.).
(Cursiveering van mij
De bepaald
bepaald politieke
politieke talenten
talenten onder
onder hen
hen hebben
hebbenzich
zichwillens
willensnillens
nillensbij
bijeen
een
van
de gevestigde
gevestigdepartijen
partijen moeten
moetenaansluiten,
aansluiten,waarin
waarin zoo
!i;QOweinig
weinigruimte
ruimteoverovervan de
algemeen Vlaamschgezinde
VIaamschgezinde principes".
principes".
bleef voor algemeen
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beeldende, en satirische
satirische qualiteiten
qualiteiten van
van ons
onsMiddeneeuwsch
Middeneeuwschdierenepos
dierenepos„Van
"Van
den Vos Reynaerde". Door de psychologische
qualiteiten in
in de eerste plaats, want
want
psychologische qualiteiten
de heer Defresne
heeft psychologie
psychologiegestudeerd;
gestudeerd;hij
hijmaakt
maaktons
onszijn
zijnprofessionalisprofessionalisDefresne heeft
me in dezen
dezen in
in zijn
zijn boek
boek kenbaar;
kenbaar; ik vrees zelfs op
op al
al te
te krachtdadige
krachtdadige wijze.
wijze. In
In de
de
psychologie van
van het
het stuk
stuk heeft hem voorts getroffen het
sociaal-satirische psychologie
het bovenboventijdelijke, het
het algemeen
ke, dat ze
tijdelijke,
algemeen menschelij
menschelijke,
ze kenmerkt.
kenmerkt. En
En hij
hijheeft
heeftbesloten
besloten
daarover te schrijven.
daarover
heeft hij
hijde
deeigenaardige
eigenaardigegenesis
genesis van
van het
het epos niet uit het
Daarbij heeft
het oog
oogverloren.
verloren.
wehier
hiervoor
vóor ons
ons hebben,
hebben,een
eensamensamenHij heeft er rekening mee gehouden,
gehouden,dat
datwat
watwe
vatting is op-een-bepaald-oogenblik
op-een-bepaald-oogenblik van een
een reeks
reeks meer
meer en
enmin
minoude
oudevolksvervolksverhalen;
I) eerst
eerst voor
vóor korten
korten tijd
tijd
halen; zij
zijhet
hetdat
datde
de ongemeen
ongemeen geestige
geestige tweede
tweede helft
helft I)
-.
door den geniaal-origineelen
geniaal-origineelen Aernout
Aernout was
was opgesteld.
opgesteld. 2)
Onze Reinaert-tekst -- blijkbaar
blijkbaarde
deeditie
editieder
derZwolsche
Zwolscheherdrukken
herdrukken-•-- diende
diende
den heer Defresne
Defresne dan
dan als
alsgrondslag;
grondslag;'al
'al geeft
geefthij
hij nu
nuen
endan
danenkele
enkeleverwijzingen
verwijzingen
naar
branches, en
ennaar
naarden
denYsengrimus,
Ysengrimus,enz.,
enz.,waar
waardie
dieverhalen
verhalen
naar oud-Fransche branches,
of wel,
wel,
een voor de psychologie
van eenig
eenigdiertype
diertypekarakteristieke
karakteristieke trekken toonden,
toonden, of
psychologie van
waar
moeilijkheid in de psychologische
psychologische
waar hij
hij die
die redacties
redacties noodig
noodig had
had om
om eenige moeilijkheid
verklaring
hierbij reeds
reeds bij
bij voorbaat
voorbaat willen
willenopmeropmerverklaring begrijpelijk
begrijpelijk te
te maken. Ik zou hierbij
ken, dat de verdringing van den wolf door den vos hem, als
als hij
hij Mullerts
inleiding
Muller's inleiding
had gelezen, belangrijk
belangrijk materiaal
en hem
hemzijn
zijnbetoog
betoog
materiaalzou
zou hebben
hebben verschaft;
verschaft;--- en
in niet geringe
geringe mate
mate zou
zou hebben
hebben doen
doenwijzigen.
wijzigen.
harevolle
vollebelangrijkheid,
belangrijkheid,tegen
tegendedewijze
wijzewaarop
waaropzeze
Zie ik
ik de
de taak
taakdan
danininhare
werd volvoerd, heb ik
ik nogal
nogal eenige
eenige bezwaren.
bezwaren.
In de
de eerste
eerste plaats
plaats heb
heb ikikeen
eenernstig
ernstigbezwaar
bezwaartegen
tegendedetaal
taalvan
vandit
ditboek.
boek.
er hier
hiervoortvoortVeel meer dan noodig is
is voor
voor het
het zorgvuldig
zorgvuldigvoelbaar-houden
voelbaar-houden dat
dat er
durend
durend op rubriceering
rubriceeringin
in bepaalde
bepaaldepsychologische
psychologischecategorieën
categorieën gelet
gelet wordt, isis
deze
taal zwáår-technisch;
zwáár-technisch; dik-Duitsch-geleerd.
of er
er gestreefd
gestreefd isis
deze taal
dik-Duitsch-geleerd. Het
Het is
is soms of
naar
zwaarst mogelijke
mogelijke omschrijving
omschrijving van
eenvoudige mededeeling;
mededeelingj en
en
naar de zwaarst
van een eenvoudige
hierbij
het bedenkelijkste,
bedenkelijkste, dat
dat de
de terminologie
terminologie bovendien
bovendien nog
nogaan
aanonnauwonnauwhierbij is het
keurigheid lijdt. Bijvoorbeeld:
Bijvoorbeeld:
De
rechtspraak van
van koning
koning
De schrijver zet in zijn jargon uitvoerig
uitvoerig uiteen, dat de rechtspraak
Nobel uitsluitend
uitsluitend geleid
geleid wordt,
wordt, niet
niet door
door de
deredelijkheid,
redelijkheid, maar
maar door
door de
de mate
mate
waarin
Hoe zegt
zegt
waarin hij
hij het
het delict
delict als een beleediging zijner hooge waardigheid voelt. Hoe
de heer Defresne
Defresne dit?
dit? Zijn
Zijn geheele
geheele uiteenzetting
uiteenzettingover
overtetenemen
nemenzou
zouteteveel
veelplaats
plaats
vergen, maar hier is het slot:
slot:
"Ieder
besluitof
ofwat
watdan
danook
ookvan
vanden
denkoning
koningvoldoet
voldoetslechts
slechtsininschijn
schijnvoor
voorzijn
zijn
„Ieder besluit
zich zelf
zelf bedriegend
bedriegend bewustzijn
bewustzijn aan
aan de
de redelijkheid,
redelijkheid, heeft
heeftinderdaad
inderdaad slechts
slechtsde
de
voortdurende
meerwaarde-bewijs ten
Iedere daad
daad of
of
voortdurende overtuiging
overtuiging van
van het meerwaarde-bewijs
ten doel. Iedere
wat dan ook van anderen voldoet
voldoetalalof
ofniet
nietaan
aanhet
hetredelijk
redelijkoordeel
oordeelvan
vanden
denkoning,
koning,
naar
minderwaardigheid in 's
ts konings
konings
naar gelang
gelangdie
diedaad
daadofofwat
watdan
danook
ookmeermeer- of minderwaardigheid

1751-3484.
I) Reinaert
Reinaert II 1751-3484.

2) Wat we van de wordingsgeschiedenis
van het
hetepos
eposweten,
weten,isisop
opvoortreflijke
voortreflijke
wordingsgeschiedenis van

wijze saamgevat door Prof. Dr.
Dr.J.
J. W.
W. Muller,
Muller,onzen
onzenopper-vossenjager;
zijn
opper-vossenjager; ininzijn
uitgave
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie
en
uitgave van
van 1914,
1914, voor
voor de Koninklijke
Academie voor
voor Taal- en
Letterkunde
Oosthoek). Eene
Eene uitgave
uitgave die,
die,
Letterkunde(Gent,
(Gent,W.
W. Siffer,
Siffer, Utrecht,
Utrecht, A. Oosthoek).
naar
Defresne schijnt
schijnt te
te
naar het
het mij
mij voorkomt,
voorkomt, niet
niet zonder
zonder schade
schade door den heer Defresne
tijn
zijn verwaarloosd.
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weten door
recht van
van den
den koning
koning en
enzijne
:;ijnerechtrechtdoor~jn
zijnvoelen
voelenbrengt.
brengt.Dit
Dit is het recht
spraak
graad van de door
door de
de tetebeoordeelen
beoordeelendaad
daadaangeaangespraak wordt
wordt geleid
geleid door den graad
Ende
dewraak
wraakvoor
voordat
datminderwaarminderwaartoonde minderwaardigheid
minderwaardigheid van
van eigen
eigen persoon.
persoon.En
in een
eenden
denkoning
koninggeruststellend
geruststellend meermeerdigheidsgevoel,
:;al zetten
zetten in
digheidsgevoel, die
die het om zal
waarde-gevoel,
is de
de straf,
straf, als
als strafrechterlijkheid
strafrechterlijkheid gestaafd
gestaafd en
engeplaatst
geplaatstin
inde
dewarwarwaarde-gevoel, is
rige wikkeling der maatschappelijke
maatschappelijke quasi-redelijkheid
recht uit
uit
quasi-redelijkheid uit
uit schijn van recht
schijn van oordeel."
zal opEx ungue
ungue leonem!
leonemlDat
Datis isdan
danininditditgeval:
geval:des
desleo's
leo'sbeschrijver!
beschrijver!Men
Men:;al
opmerken, dat dit
merken,
dit niet
nietalleen
alleenomslachtig,
omslachtig,akelig
akeliggeleerd
geleerdisisingekleed,
ingekleed,maar
maardat
datde
de
in deze
dezeangstig
angstignauwkeurig
nauwkeurighamerende
hamerende
terminologie ook
ook vaak
vaak onjuist
onjuist is.
is. En in
terminologie
qualificatie-reeksendoet
doethet
het gemoedelijk
gemoedelijk"of
„of wat
wat dan
dan ook"
ook" eenigszins
eenigs:;ins alal
qualificatie-reeksen
te familiaar aan. We vermelden
vermelden terloops,
terloops, dat
dater
er meer
meer van dien
dien aard
aard in dit
ditboek
boek
den
stijl verbreekt;
verbreekt; enkele
enkele uitdrukkingen
uitdrukkingen („schoftigheid")
("schoftigheid") en
enverschillende
verschillende
den stijl
soort ongegeneerde
ongegeneerde studentikoziteit
studentikoziteit z).
I).
voorbeelden hebben .een
een soort
voorbeelden
Uit
wat ik hier aangaf, kan men reeds mijn hoofdbezwaar tegen
tegen dit
ditboek
boekgevoegevoeUit wat
len. Er wordt hier
hier gestreefd
gestreefd naar
naar een
een psychologische
psychologischeverklaring
verklaringvan
vande
deverschilverschillende dieren als typen
menschen in
in de
de samenleving;
samenleving;en
endat
datvanuit
vanuiteen
eenspeciaal
speciaal
typen van menschen
ter beoordeeling
beoordeeling van
van deze
dezebeschouwingsbeschouwingspsychologisch standpunt.
psychologisch
standpunt. Laten we ter
wij:;e
even opmerken,
opmerken,dat
dateen
eenzoo
zoovoor
vóoralles
allesartistiek
artistiekwerk,
werk,ook
ookvoor
vóoralles,
alles,en
envoortvoortwijze even
Hetgevaar
gevaarnu
nubij
bijeen
eenbeschoubeschoudurend, als een
een kunstwerk
kunstwerk moet
moet worden
wordengezien.
gezien. Het
wing van een
een kunstwerk
kunstwer kdoor
door geleerden-op-ander-dan-kunsthistorisch
geleerden-op-ander-dan-kunsthistorischgebied,
gebied,isis
vooreerst dit: dat
vooreerst
dat zij
zijwat
watvoor
voorhen
henvan
vanbelang
belangis,is,buiten
buitenverhouding
verhoudinggroot
groot zullen
zuIlen
~en; ---- en dientengevolge
bij
zien;
dientengevolge de
de primaire
primairebehaag-elementen
behaag-elementenklein.
klein.Dat
Datze,
ze, om bij
dit object
object en bij
bij dit
dit subject
subject van
van beschouwing
beschouwing te blijven,
blijven, den Reinaert
Reinaert te:veel
teveel
:;ullen
~en als een psychologische
psychologische uiteenzetting.
uiteenzetting. Het
Hetgevaar
gevaar voor
voor scheef-zien
scheef-zienen
en
zullen zien
scheef-zetten
niet gering
gering voor
voor dergelijke
dergelijke auteurs;
auteurs; de
de Molière-studie
Molière-studie van
van de
de
scheef-zetten is niet
XVIIlde
enXIXde
XIXdeeeuw
eeuwkan
kanons
onsinindezen
de:;entot
totafschrikwekkend
afschrikwekkendvoorbeeld
voorbeeldstrekstrekXVIIIde en
ken. Men heeft van een tooneelspeler-tooneelschrijver,
tooneelspeler-tooneelschrijver,die
diezijn
~jnpubliek
publiekwilde
wildelaten
laten
lachen met voor
vóór alles
alles en
en bijna
bijna altijd-door
altijd-door kluchtige
- kluchtige
stukken
stukken •--kluchtige stukken
kluchtige stukken
schreefeen
eenfijn
fijnmensch
mensch
was,ininhun
hunkluchtschema
kluchtschema
die, doordat
doordat de man
man die
dieze:;eschreef
was,
prachtige "psychologie"
meedragen --- een
eenpsycholoog,
psycholoog,een
eenmoralist,
moralist,een
eenfilosoof,
filosoof,
„psychologie" meedragen
En al
al dat
dat beschouwen
beschouwen
een vizionnair
vizionnair poeët
poeët gemaakt;
gemaakt; een „gevoelig”
"gevoelig"man
man ook
ook --- En
en inliggend uitleggen, al
al dat
dat op
op het
hetwerk
werk gelegd
gelegden
eneigenlijk
eigenlijkniet
nietdan
dannaar
naaraanaanleiding van dat werk gedebiteerd geleerdheidsvertoon, is niet
niet zonder
:;onder invloed
invloed gegebleven op
op het
hetpubliek;
publiek; —
- en
en zelfs
zelfsop
opde
devertolkers.
vertolkers.Wie
Wietegenwoordig
tegenwoordigMolière
Molière
wil verstaan
verstaan en
en doen
doenverstaan,
verstaan,moet
moethem
hemloswikkelen
loswikkelenuit
uitalaldie
diekoek-en-korst
koek-en-korstvan
van
geleerdheid,
daaruit den
denspringlevenden
springlevendenoer-grappigen
oer-grappigenen
engeestigen
geestigenJan
JanKlaassen
Klaassen
geleerdheid, daaruit
losmaken; moet
vooral
moet alleen vragen
vragennaar
naarwat
watzijn
zijntijdgenooten
tijdgenootenervan
ervanzeiden,
zeiden, en vooral
hoe zijn
:;ijn tijdgenooten
tijdgenooten hem
hem speelden....
speelden ....
Zal het ook eens
eens zoo
zoomet
metonzen
onzengoddelijken
goddelijkenReinaert
Reinaertgaan?
gaan?IkIkvrees,
vrees,dat
datde
deheer
heer
Defresne een begin
begin maakt
maakt met de „inwikkeling"
"inwikkeling" —
- Bruun
Bruun het
het overvoede,
overvoede, IsenIsendan naar
naar aanleiding
aanleiding daarvan
of isis 't'tomgeomgegrijn
.... En dan
grijn het
het ondervoede
ondervoede type
type....
daarvan--- of
keerd?
uitvoerige beschouwingen
beschouwingenover
overbepaalde
bepaaldemaatschappelijke
maatschappelijke --- let
letwel:
wel:
keerd? --- uitvoerige
I)
Ditisiseen
eensoort
soortstijlslordigheid
stijlslordigheidvan
vanhoogere
hoogereorde,
orde,die
dievergezeld
vergezeldgaat
gaatvan
van
i) Dit
in kleinigheden blij
blijkende
drukfouten, een
eenmee
meerkende slordigheid;
slordigheid; ontzaglijk
ontzaglijk veel drukfouten,
rvoud „functionari"
"functionari" e. d. gg.....
.....
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specifiek
specifiek XIXde eeuwsch-maatschappelijke
eeuwsch-maatschappelijke --- typen,
typen,verklaard
verklaard uit
uit deze
deze mamaterieele
0, deze
dezeuiteenzettingen
uiteenzettingenhebben
hebbenongetwijfeld
ongetwijfeld veel
veel
terieele omstandigheden....
omstandigheden••.• 0,
leerzaams; al stel
stel ik
ikmij
mijvoor,
voor,dat
datover
overhaar
haar uitsluitend
uitsluitend materialistische
materialistischegrondslagrondslagen, en
mijmeer
meer
en haar
haar strakke
strakke dogmatiek
dogmatiek nog
nog wel
weltetepraten
pratenmoet
moetzijn;
zijn;maar
maarwat
watmij
hindert, is, dat
geïndividualizeerd beren-type, met
met zijn
zijnwaardigheid
waardigheid
dat het
het prachtig
prach,tig geïndividualizeerd
en zijn
zijn gemakzucht
gemakzucht en
enzijn
zijnvraatzucht,
vraatzucht, geheel
geheelonder
onderdeze
dezegrauwe
grauwetheorie
theorieververdwijnt; in het
het gezelschap
gezelschap van
vanden
denhongerigen
hongerigenproletarischen
proletarischen wolf....
wolf•••• dien
dien wolf,
wolf,
dwijnt;
mij het belangrijkste
belangrijkste in
in psychologisch
psychologisch opzicht
opzicht schijnt,
schijnt, dat
dat uit
uit hem
heminin
waarvan mij
kenner van
van en
enspeculeerder
speculeerder
den loop der eeuwen allengs de slimme Reinaert,
Reinaert, de kenner
zwakheden van
van zijn
zijn medemenschdieren,
medemenschdieren, isisgeboren.
geboren.
op de zwakheden
hoofdbezwaar• Ik mis de
de plaatsruimte
plaatsruimte om
om met
metde
deuitvoerigheid
uitvoerigheid
Ziehier mijn hoofdbezwaar.
onderwerp meermalen
meermalen zou
zou vereischen,
vereischen, de
dedétailbezwaren
détailbezwarenteteontwikkelen.
ontwikkelen.
die dit onderwerp
talrijk èn
ingrijpend. Om
Om éen
éen van
van de
de voornaamste
voornaamste te noemen:
noemen: ik
ik geloof
geloof
Ze zijn talrijk
in ingrijpend.
dat we
we haat
haat tegen zijn
zijn maatschappij
maatschappij als den grondslag
grondslag van
van het
het ReinaertReinaertniet, dat
type mogen
Dat mag
mag van
van zijn
zijnprototype
prototypeden
denwolf
wolfgelden;
gelden;maar
maarReiReimogen nemen.
nemen. Dat
naert's bestaan
bestaanis
is zoomin
zoominessentieel
essentieelhaat,
haat,als
alsdat
datbij
bij een
een linken
Enken jongen
jongen uit
uit de Jordaan,
Enmet
metdien
dienhaat
haat wordt
wordt zwaar geargumenvol rabauwigheid
rabauwigheid en
en poetsen,
poetsen,het
hetgeval
gevalis.
is.En
vol
geargumenHij wordt
wordt bijvoorbeeld
bijvoorbeeld gezien
gezienals
als de oorzaak,
teerd door den
den heer
heer Defresne.... Hij
waarom Reinaert
een woestenij,
woestenij,want
want
Reinaertniet
niet dadelijk
dadelijk naar
naareen
een woestijn
woestijn gaat-lees:
gaat -- lees: een
datbeteekent"wostine"I)-eneerstnog
doet om
om zich
zichstaande
staandetete
dat beteekent „wostine"x) -- en eerst nog allerlei pogingen doet
houden: pogingen die toch -— en dat moet zoo'n slimmerd
slimmerd wel
wel weten
weten --- met
metzijn
zijn
dan niet
nietkunnen
kunnenzijn,
zijn,dat
datieder
iederdagje
dagjedat
dat
nederlaag moeten eindigen.
eindigen. Maar
Maar zou
zou 't't dan
hij genoeglijk in de
de streken
streken waar
waar hij
hij graag verwijlt —
- en
en waar
waar zooveel
zoovee1in
intetepikken
pikken
valt ---- kan blijven leven, dat
dat dat
dat hem
hem dierbaar
dierbaar is, en
en dat
dat hij
hij zich
zichdáárom
dáárom weert
weert
zooIang
kan? En dan....
dan •••• isis de
debegeerte
begeertevan
vande
devertellers
vertellersom,
om,zij
zij het
het niet
nietin
in hooghoogzoolang hij kan?
ste instantie
te verantwoorden,
verantwoorden, verhalen
verhalen te
te doen;
doen;verhalen
verhalenover
overde
de sliminstantie logisch te
heid van
(want die is
hoofdzaak) isis dat
ook niet
niet een
een
is voor
voor hen
hen de
de hoofdzaak)
dat ook
van den vos (want
argument?
Defresne zegt
zegt ook
ookwel
welgoede
goededingen,
dingen,natuurlijk!
natuurlijk!Zijn
Zijnfijne
fijnewaardeering
waardeeringvan
van
Grimbeert, hoe akelig
akelig gecompliceerd
gecompliceerd ook
ookweer
weeronder
onderwoorden
woordengebracht,
gebracht,isiszeer
zeer
te waardeeren.
waardeeren. Maar
consequenties die
die erergetrokken
getrokkenworden
worden uit
uit
Maar de
de geweldige consequenties
"Tibeert
wijsende
endewel
welgheleert"
gheleert"enenuituit
den
indrukdien
dienTibeert
Tibeertondergaat
ondergaat
„Tibeert isiswijs
den
indruk
van een slecht voorteeken, zijn me weer veel te "dik".
Laten we toch
toch uitgaan,
uitgaan, niet
niet
„dik". Laten
van theorieën,
maar van
van de
defijne
fijneobservatie
observatievan
vande
dedieren
dierenzelf
zelfdoor
doorde
devertellers!
vertellers!Is
Is
theorieën, maar
een peinzende poes niet een filozoof,
filozoof, die
dieimponeert,
imponeert,en
enkan
kande
deaanduiding
aanduidingvan
vanhet
het
tweede détail
geestige notitie
notitie van
van zijn
zijn schichtige
schichtige nervoziteit
nervoziteit
détail niet
niet eenvoudig een geestige
wezen?
misschien isisook
ookdit
ditnog
nogtetever
vergezocht!
gezocht!Want
Wanthet
hetbijgeloof
bijgeloofwaarvan
waarvan
wezen? En misschien
Tibeert ten opzichte van Sinte-Martijns-vogel blijk
blijk geeft,
geeft, was
was heel
heel algemeen
algemeen in
in
de Middeleeuwen....
Middeleeuwen••••
I)
Begrijpt de heer Defresne het Middelnederlandsch
wel goed(
goed( Op
Op bladz.
bladz. 107
107
i) Begrijpt
Middelnederlandsch wel
citeert
hij een
een genitief
genitiefzonder
zonderhet
hetsubstantief,
substantief,waarvan
waarvan die
die afhangt,
afhangt, wat
wat allerallerciteert hij
zonderlingst aandoet:
aandoet:
Goeder
honich-raten
Goeder verscher honich-raten
coeVer harde groet).
groet).
Hebbic (n.l. coever
voor't
- toch
toch zeer
zeer bekende
bekendeZooiets, en de geregelde
fout van Manpertuis voor
't --—
geregelde fout
Maupertuis,
des auteurs.
auteurs.
Maupertuis, versterkenden
versterkenden twijfel
twijfel aan
aan de
de onderlegdheid des
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Inderdaad,
Inderdaad, dit schijnt mij het uitgangspunt
uitgangspunt bij
bij een
een poging
poging om
om„Van
"Vanden
denVos
Vos
nader aan
aan onze
onze tegenwoordige
tegenwoordige menschheid
menschheidtetebrengen.
brengen.We
Wemoeten
moeten
Reynaerde" nader
wijzen op de
verbeelding van
van de dieren zelf; --de karakteristieke
karakteristieke verbeelding
- en
en de
dealtijd
altijdzoo
zoo
fijne, en nooit allegorisch
allegorisch wordende
wordendemenschelijkheden,
menschelijkheden,en
enmaatschappij-menmaatschappij-menschelijkheden,
schelijkheden, die aan die dieren worden toegekend. Geenszins
Geenszins wil
wilikikde
desatire
satire
uitschakelen; de
de aanhef
aanhefvan
van't'tgedicht
gedichtreeds
reedsisisimmers
immersreeds
reedseen
eenblijkbare
blijkbareparodie
parodie
uitschakelen;
(het verwondert
verwondertmij
mijdat
datde
deheer
heerDefresne
Defresnedit
ditvoor
voorzijn
zijnbetoog
betoog
op de ridderromans (het
zoo
kostelijk argument nergens
zoo'kostelijk
nergens noemt).
noemt).Maar
Maardie
diesatire
satireisishet
hetwerk
werkvan
vanmeerdere,
meerdere,
en vooral van
vaneen
eentweetal,
tweetal, kunstenaarsgeesten;
kunstenaarsgeesten; wijze én
énhoog-humoristische
hoog-humoristische kunstekunste^P
naarsgeesten, vol
„volk",
het"
volk",dat
datde
deUrheber
Urhebervan
vandeze
dezegedichgei:iichvol van
van den
den humor
humor van
van het
dien humor
humor niet
niet enkel
enkel gebruikende
gebruikende voor hun
hun maatschappijbeeld,
maatschappijbeeld, dien
dien
ten is; dien
ondergeschikt makende
makende aan
aan een
een allegorie
allegorie van
van de
demaatschappij;
maatschappij;
humor allerminst ondergeschikt
maar dien
humor opvoerende
opvoerende in
in een
een prachtig
prachtig kunstwerk,
kunstwerk, dat zóó als
als het
het is,
is,zij
zij
maar
dien humor
met enkele
enkele goed
goed begrepen
begrepenaccentueeringen
accentueeringenen
enonderstrepingen
onderstrepingenvan
vanden
denvoorvoorhet met
een volkomen
volkomen genot
genot voor
voor ons
ons volk
volk kan
kan zijn.
zijn.
lichter, nog een
J. L. WALCH
].

Madeleine Bi
BöhtZingk.
Drama in
in vijf
vijf
Madeleine
htlingk. ASTRID. Drama
bedrijven, met
inleidendwoord
woord van Dirk
Dirk
bedrijven,
met een inleidend
Uitgevers
Cos
ter. —
- Nijgh en van Ditmar's UitgeversCoster.
Mpij., Rotterdam 1920.
-Mpij.,Roterdam192o.

De zinvolle
zinvollebedoeling
bedoelingvan
vandit
ditdrama
drama isis gewis
gewis niet
niet te
te onderschatten
onderschatten en
en Costers
Costers
er ons
ons alle
allediepte
dieptegeducht
geduchtvan
van beseffen.
beseffen. Zulk
Zulkeen
een„inleidend
"inleidend
voorwoord
voorwoord doet
doet er
woord"
zijn eigen
eigengevaar
gevaar en
enbezwaar
bezwaar mee.
mee. Het
Hetmaakt
maaktwat
watvolgt
volgtsoms
soms
woord" brengt zijn
een beetje
beetje onsympathiek,
onsympathiek, juist
juistomdat
omdathet
hetop
oponze
onzeeigen
eigenwaardeering
waardeeringvooruit
vooruit
loopt
en men
menheeft
heeftvervolgens
vervolgensmoeite,
moeite,niet
nietzoozeer
zoozeeraan
aande
desuggestie,
suggestie,als
alswel
wel
loopt en
wij dit
ditechter
echter
aan
ontkomen. Doen
Doenwij
aan den
den wrevel om
om die
die suggestieve bedoeling te ontkomen.
zoo nauwgezet
nauwgezet mogelijk,
mogelijk, dan
danvinden
vindeneen
eendramatisch
dramatischingericht
ingerichtgeschrift,
geschrift,dat
dat
ietwat
noordsch (Noorsch-Zweedsch-Deensch)
(Noorsch-Zweedsch-Deensch) aandoet
aandoet met
metzijn
zijnonpleizierig
onpleizierig
ietwat noordsch
(want niet heel gevoelig)
gevoelig) jambe-rythme,
jambe-rythme,dat
dataltijd
altijdmaar
maar gelijkmatig
gelijkmatig voorthobbelt.
voorthobbelt.
En de beide
beide personages, op wie
wie het
het overal
overal aankomt,
aankomt, Olaf,
Dlaf, de
de heilige
heilige koning
koning
en Astrid,
Astrid, dedehartstochtlij
hartstochtlijke
vrouw, heeft,
heeft, voor
voor mijn
mijn gevoel,
gevoel, de
deschrijver
schrijver niet
niet
ke vrouw,
tot leven
leven kunnen
kunnenwekken.
wekken.Zij
Zijblijven
blijvensymbolen,
symbolen,met
metallerlei,
allerlei,zeer
zeerheterogene
heterogene
als het
hetdrama
drama gespeeld
gespeeld werd,
werd,
flarden
Misschien, als
flarden van
van menschelijkheid
menschelijkheid omkleed. Misschien,
zou het toch'
tóch'blijken,
er meer
meer leven
leven in
insteekt,
steekt,dan
danmen
mengedacht
gedachthad,
had,en
enb.v.
b.v.
blijken, dat er
dan enkel
enkel „het
"hetontwakend
ontwakend geweten"
geweten" of
of wel
weldedetot
totinkeer
inkeerAstrid
Astrid meer
meer is
is dan
wie
wat
eigenlijk?
Vooral
komende
komende zondares.
zondares.En
En Dlaf
Olaf meer
meer dan.
dan ...• ••
, wie
enen
wat
eigenlijk
P Vooral
tegenover
menzich
zichvreemd.
vreemd.Soms
Somstoont
toonthij
hijhet
hetfanatisme
fanatisme
tegenover dezen
dezen heilige
heilige voelt men
van
groot-inquisiteur, als
onsterfelijke zieleenige
van een groot-inquisiteur,
als hij
hij -— tot heil hunner onsterfelijke
ziel -- eenige
vikings
injaagt. Dan krijgt
krijgt hij
hij een
eenbegin
beginvan
van
vikings op
op wrakke
wrakkeschepen
schepen den
den dood
dood injaagt.
levende menschelijkheid. Die
Dieinquisiteurs
inquisiteurswaren
waren n.l.
n.l. bij uitstek levend ••••
Maar
.... Maar
vervolgens
hij veel te verstandig-inzichtig
verstandig-inzichtig om een
een echte
echteheilige
heiligetete
vervolgens weer
weer schijnt hij
deemoed
zoozeer
eeneen
"hors
d'oeuvre"
••••
als
kunnen
kunnenzijn
zijnenenlijkt
lijkt~jn
zijn
deemoed
zoozeer
„hors
d'oeuvre"
.... En als
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moet eigenlijk
eigenlijkhet
hetechte
echtelijden
lijden voor
voor deze
deze twee
het slot komt,
komt, moet
twee menschen
menschen nog
nog
beginnen,
waarin zij
zij hun
hun zielegrootheid
zielegrootheid te
te toonen
toonen zullen
zullen hebben,
hebben, als
als NoorNoorbeginnen, waarin
wegen
weten zal,
zal, dat
datzijn
zijnhooge
hoogekoning
koningbijbijongeluk
ongeluk
een
verachtelijfeigene
lijfeigene
wegen weten
een
verachte
trouwde
trouwde ••••
....
Intusschen vindt
vin.:!t men
meninindit
ditziele
zieledrama-van-berouw,
drama-van-berouw,behalve
behalve het
hetalgemeen
algemeen
waarop een
veel bedoelingsvolle
bedoelingsvolletrekjes
trekjes
besef waarop
een drama
dramagebouwd
gebouwdmoet
moetzijn,
zijn, wel veel
Zoob.b.v.v.dat
datde
deziel
zielder
dermenschen
menschenvaak
vaakin
inde
de
en psychologische
psychologische fijnigheden.
fijnigheden. Zoo
verdrukking lieflijker
verdrukking
lieflijker bloeit
bloeit dan
danininden
denvoorspoed
voorspoed:: een
een waarheid,
waarheid, die men in
in
onze
O.W.-tijden bijna
bijna schier
schier dagelijks
dagelijks op
opstraat
straatkan
kanverifieeren.
verifieeren. En
En zoo
zoo isis
onze O.W.-tijden
er meer.
wij—
Doch het
het geheel
geheel maakt
maakt toch
toch allerminst
allerminst een
een bloeienden
bloeiendenindruk
indruk en
enzoo
zoowij
als de heer
heer Coster
Cos ter eenigszins
eenigszinsteteverstaan
vp.rstaangeeft
geeft—- hier
hierinderdaad
inderdaadmet
meteen
eennieuw
nieuw
„moment" van
"moment"
van den
den groei
groei van
van den
den Nederlandschen
Nederlandschen geest te
te doen
doen hebben,
hebben, dan
dan
wordt dit „moment"
wordt
"moment" verzocht
verzocht zich
zicheerst
eerstnog
nogbeter
beterinindedekleeren
kleerentetesteken.
steken.
Ethische processen
processen zijn
zijn belangrijk,
belangrijk, zeer
zeer zeker,
zeker,maar
maarder
derkunst
kunstkomen
komenzij
zij alleen
alleen
als zij
zij bovendien
bovendien levend
And~rs moet
moet
ten
goede, als
levend gemaakt
ten goede,
gemaakt en gehouden zijn. Anders
men
er liever
liever preken
preken van
van maken.
maken. Van slappe verbeeldingen, met of
of zonder
zonder
men er
moreelen
moreelen ondergrond,
ondergrond, hebben
hebben wij
wij eerder
eerder te
te veel
veel dan
dan te
te weinig in onze hedenhedendaagsche
het isisniet
niethaar
haarethischen,
ethischen,maar
maarhaar
haarlevenszin
levenszin dien
daagsche letteren
letteren en
en het
Madeleine 136thlingk
Böthlingk versterken moet,
moet, als
alszij
zijvoor
voorhet
hetdrama
dramaininhaar
haarland
landwerwerF. C.
kelijk
'
kelijk iets
iets doen
doen wil.
JOHAN DI
DE MEESTER

Goethe's Liefdeleven
Liefdeleven :I2 druk
Top
NAEFF Charlott.
von Stein.
Stein. Amsterdam,
TOP NAEFF
Charlotte von
E.
E. Querido-Ig::U.
Querido-192e.
In die, tot mijn
mijn aanmerkelijke
aanmerkelijke verluchting
ivoorblank gegeverluchting van dof bruin nu ivoorblank
worden kleine
kleine deeltjes
deeltjesder
derfirma
firmaQuerido
Queridozijn
zijndeze
dezebeide
beideGoethe-beschouwinGoethe-beschouwingen verschenen.
verschenen. Van De Meesters
Meesters boekje
boekje zelfs
zelfs al
al een
een 2e
2edruk,
druk, en
enhet
hetisismerkmerkwaardig
geschriftjes tetevergelij
vergelijken
omer,
er,niet
nietallereerst
allereerst Goethe,
Goethe, doch
doch de
de
waardig de geschriftjes
ken om
beide schrijvende
schrijvende kunstenaars
kunstenaars uit
uit teteherkennen.
herkennen.De
DeMeesters
Meestersboekje
boekjeisiswaarwaarschijnlijk
lezinggeweest:
geweest:de
dekorte,
korte,minder
minderdan
dananders
andersgewrongen
gewrongenzinnen
zinnen
schijnlijk 'een
een lezing
een vlotte,
vlotte, niet
nietbijzonder
bijzonderdiepe,
diepe,maar
maarhier
hier
wijzen
wijzen daarop.
daarop.Zijn
Zijnstudie
studie is
is een
en
daar toch
toch naar
naar 't'tons
onsvoorkomt,
voorkomt,treffende
treffendeopsomming
opsomming en
enkroniek
kroniekvan
van
en daar
Goethe's
liefdes. Top
TopNaeff
Naeffbehandelt
behandeltvoornamelijk
voornamelijkslechts
slechtsde
deepisode
episode
Goethe's vele liefdes.
DeMeester
Meester ten
tendeze
dezevanzelf
vanzelfde
de
van zijn omgang met Frau
Frau von
von Stein,
Stein,en
enterwijl
terwijl De
partij
schrijfster alles
vrouw, hoe:z;eer
ook
partij des
des mans
mans kiest,
kiest, voelt de schrijfster
alles voor
voor de vrouw,
hoezeer zij ook
poogt
het genie
genie des
deskunstenaars
kunstenaars tetegeven
gevenwat
wathet
hettoekomt.
toekomt.Der
Derschrijfster
schrijfster
poogt het
van Voor de
de Poort
Poort moest deze figuur
figuur der
der verfijnd
verfijnd intellectueele
intellectueele vrouw,
vrouw, wie het
het
wellicht
niet aan
aanhartstochtelijkheid
hartstochtelijkheid ontbrak,
ontbrak, zeer
zeeraantrekken.
aantrekken. Zij
Zij heeft
heeft gegewellicht niet
tracht
verhouding der
der twee
twe~ in
in haar
haar raadselachtigheid
begrijpen en
en
tracht de verhouding
raadselachtigheidtete doen begrijpen
aldus doende allicht
allicht de
de„edele
"edelevrouw"
vrouw"voor
vooronze
onzeoogen
oogenwel
welietwat
ietwatneergehaald,
neergehaald,
demensch,
mensch,dedearme,
arme,lijdende
lijdendemensch
menschwilde
wildetoonen.
toon en.En
Endit
ditisishaar,
haar,
omdat
omdat zij de
dunkt mij,
zoodat wij
wij ons
ons inderdaad
inderdaad met het
het volle
volle medemedemij, wel ongeveer gelukt, zoodat
zijhet
hethoogste
hoogsteniet
nietverkrijgen
verkrijgenkon,
kon,
lijden
voelen naderen
naderen tot
toteen,
een,die
dieomdat
omdatzij
lijden voelen
verzuimde te leven
leven en
endaarin
daarineerst
eerstlaat
laatleerde
leerdeberusten.
berusten.Dat
DatGoethe
Goethehier
hiereenige
eenige
F.C.
directe schuld
schuld zou
zou treffen,
treffen,kan
kanmen
menzeker
zeker niet
aiet inzien.
inzien.
F
.C.
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I.
sloeg vier uur
uur ininde
dekeuken
keukennaast
naasthet
hetslaapvertrek
slaapvertreken
enDons
Dons
Het sloeg
wakker. Hij telde
telde in
inzijn
zijnslaapbeneveld
slaapbeneveld brein
breinde
devagelijk
vagelijk gegewerd wakker.
hoorde
slagen nog
nog eens
hoorde slagen
eens na.... een....
een.... twee....
twee.... drie....
drie.... vier...,
vier •••, was
was
vier uur geslagen
werkelijk vier
geslagen had. Hij
Hij
meteen helder overtuigd
overtuigd dat
dat 't werkelijk
zuchtte, wreef zich de oogen,
oogen, kroop
kroop langzaam
langzaam uit het
het bed,
bed,waarin
waarin
gezicht tegen
tegen den
denmuur
muurgekeerd,
gekeerd,nog
nogeven
evenbleef
bleefdoordoorzijn vrouw, 't'tgezicht
slapen.
Op zijn eeltige
eeltige bloote
bloote voeten,
voeten,die
dieschraapten
schraaptenover
overden
dentegelvlocr,
tegelvloer,
keukentje en
en stak
stak er de
de stalstalkwam
hij door
door de
de binnendeur
binnendeur in
in 't keukentje
kwam hij
Bij
't
flauwe
naar
de
lantaren
aan.
flauwe
schijnsel
keek
hij
machinaal
op
naar
de
lantaren aan. Bij
ouderwetsche
wijzer vijf
vijf minuten
minuten over
over vier
vierwees
wees..
ouderwetsche klok,
klok, zag
zag dat de wijzer
broek en vest
vest aan.
aan. Zijn
ZijnHijgnteru
Hij ging terug in 'tkamertje,
't kamertje, trok
trok er zijn broek
en vroeg
vroeg of
of 't al vier uur
uur was.
wa~.
vrouw werd wakker
wakker en
-— 't Es
Es zjuust
zjuust geslegen,
geslegen, antwoordde
antwoordde Dons.
Dons.
zij slaperig.
slaperig.
-— 'K zal opstoan, zuchtte zij
Hij
Dat hoefde
hoefde ook
ook niet.
niet. Het
Hetsprak
sprakimmers
immersvan
nn
Hij zei verder niets. Dat
zelf,
de vrouw
vrouw het
het vuur
vuurzou
zouaansteken
aanstekenen
endedekoffie
koffiewarmen,
warmen,
zelf, dat de
terwijl hij in den stal
stal de
de beesten
beesten ging
ging verzorgen.
verzorgen. Hij
Hij vond
vondzijn
zijnklomklompen achter
achter het
het houten
houtenbeschot
beschotininhet
hetgangetje,
gangetje,waar
waarhijhijzezeden
denvorigen
vorigen
avond
gelaten en
de hand
hand ging
ging hij
hij naar
naar de
de
avond had
had gelaten
en met de lantaren in de
voordeur en ontgrendelde
ontgrendelde die.
die.
was koel
koel en frisch. De
De zuivere
zuivere lucht
lucht prikkelde
prikkelde
De Septembernacht
Septembernacht was
ging .het
alsof
gevroren had en heel
heel laag
laag in 't Westen ging
alsof het
het een ietsje gevroren
halve
hooge, donkere
donkere boomen
halve maantje
maantje achter
achter hooge,
boomen slapen,
slapen, terwijl
terwijl in 't't
midden
hemel een
een groote,
groote, eenzame
eenzame ster
ster hing,
hing,flonkerend
flonkerend
midden van
van den hemel
Dons' rechrechals
als een
een juweel.
juweel. De
De lantaren,
lantaren, licht
licht op en neer dansend in Dons'
terhand,
wierp even
even haar
haargele
gele schijnsel
schijnsel over
over de
de ruige
ruige schors
schors van
van enkele
enkele
terhand, wierp
oude boomgaardstammen
en bleef
bleef dan
dan rusten
rustenop
opde
degesloten
geslotenkoestalkoestalboomgaardstammen en
deur
groengeverfd was
was in
in den
den geelgekalkten
geelgekalkten muur
muur met
metzwarte
zwarte
deur,, die groengeverfd
~link op en trad binnen.
plint. Dons lichtte de klink
De beide jonge kalfjes
op, als
als 't't
kalfjes stonden
stonden oade1ijk
aadelijk van hun stroobed op,
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groeten. Zij
Zij loeiden
loeiden even,
even, en
en ontlastten
ontlastten zich
zich rustig,
rustig,
ware om hem te groeten.
den kop
kop naar
naar hem
hem gekeerd.
gekeerd. Dons
Dons klopte
klopte in
in 't voorbijgaan
voorbijgaan op hun
hun
stapte door
door naar
naarhet
hetbeschot,
beschot,waarachter
waarachterdedemooie
mooiemelkkoe
melkkoe
dijen en stapte
lag.
- Ala, Blesse, sloapkonte!
eenigszins verwonderd
verwonderd dat
datde
de
sloapkonte! riep hij, eenigszins
—
koe niet, evenals
evenals de
de kalfjes,
kalfjes, bij
bij zijn
zijnbinnenkomen
binnenkomenwas
wasopgestaan,
opgestaan,
koe
zij eiken
elken ochtend
ochtend deed.
deed.
zooals zij
Maar toen Dons
Dons met
metzijn
zijnlantaren
lantarenachter
achterdedeafschutting
afschuttingkwam.
kwam
Maar
bevuilde stroostroozag hij
hij geen koe, zag hij niets dan 't platgetrapte en bevuilde
beest gelegen
gelegen had.
had.
lager, waarop het beest
riep Dons
Dons Verbaasd
èerbaasd en bijna
En hij
hij holde
holde
-— Blesse!
Blesse! riep
bijna dreigend.
dreigend. En
in den
den stal
stal kwam,
kwam, niet
niet twijtwijnaar het voerkot, dat
dat met een
een binnendeur in
fe-lend
koe had
had zich
zich losgemaakt
losgemaakt en stond
stond zich
zich daar
daar tetegoed
gordtete
felend of de koe
doen.
Maar in het
het voerkot,
voer kot, evenmin
evenmin als
als in
in den
denstal,
stal,was
was iets
ietsvan
vande
dekoe
koe
ontdekken!
te ontdekken!
wonder ijl
ijl en vreemd in Dons
't Werd eensklaps
eensklaps wonder
Dons zijn
zijn hoofd.
hoofd. Hij
Hij
kreeg
gevoel alsof iemand hem een
een poets
poets gebakken
gebakken had
had die
diehij
hij
kreeg het gevoel
heelemaal
maar die
die zich
zich dan
danook
ookbliksemsnel
bliksemsnel ten
ten
heelemaal niet
niet aardig vond, maar
scheelgoede zou oplossen. Hij was wel boos
boos en zeer ontdaan, maar 't'tscheelde toch niet
niet veel
veel of
of hij
hij zou
zou ook
ook gelachen hebben:
hebben:ja,
ja,gewoon
gewoon gelachen
gelachen
om die wonderlijke flauwe grap van
van een
een zoo
zoo groot
groot beest
beestals
alseen
eenkoe,
koe,
die plotseling en spoorloos uit haar
haar stal
stal verdween.
verdween. Was
Was ze
zewerkelijk
werkelijk
weg,
hij soms
soms niet
niet goed
goed gekeken?
gekeken? Hij holde
holde terug,
terug, hief
hief met
met
weg, of had hij
gestrekten
keek achter
achter 't't schut,
schut, keek
keek in
inde
de
gestrekten arm
arm zijn
zijn lantaren
lantaren OF,
op, keek
hoogte, naar
naar de
de binten
hoogte,
bin.ten van
van het
het dak,
dak, keek
keek vorschend
vorschend tusschen
tusschen de
de
Er kwam
kwam als
als 't'tware
wareiets
ietsonnoozels
onnooze1sin
inhem
hem
beenen van de kalveren.
kalveren. Er
op: hij keerde, met een
een vork
vork in
in zijn
zijn bevende
bevende handen,
handen, het
hetstroolager
stroolager
om, alsof het beest daar kon onder zitten;
zitten; en
en hij
hij klom
k1c.>m met
met een
een ladder
ladder
op den hooizolder, in de
de gekke
gekke verwachting dat
dat hij
hij de
de reuzengestalte
reuzengestalte
daar onder
onder de
de pannen
pannenheen
heenen
enweer
weerzoude
zoudezien
zienloopen.
loopen.
Hij
sprong naar
naar beneden,
beneden, rukte
rukte de
de staldeur
staldeur open,
open, liep
liep in
in het
het
Hij sprong
erf,hardop
hardopschreeuwend:
schreeuwend:„Blesse!
"Blesse!Blesse!
Blesse! Kom,
Kom,
donker
donker rondom 't't erf,
nogmaals den
binnenrukkend vloog
vloog hij
hij naar
naar
Blesse!
Blesse! Kom!
Kom! En
En nogmaals
den stal binnenrukkend
moeten staan
staan en
engreep
greepzenuwachtig
zenuwachtig
de leege
leege plaats waar de koe had moeten
naar het halsterkoord
halster koord waarmee
waarmee het
het dier
dier steeds
steedsaan
aan zijn
zijn krib
kribgebonden
gebonden
stond.
Daar begonnen
begonnen alle
alle bei
bei zijn
zijn handen
handenvreeselijk
vreeselijk te
te beven
beven en
en
stond. Daar
zijn oogen
koord .... dat
dat
oogen spalkten zich, als
als van gruwel, wijd open. Dat koord....
koord
een slap,
slap, kort
kort stokje
stokje langs
langs de
de
koord was
was doorgesneden
doorgesneden en
en hing als een
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kril1!
Zijn mooie
mooie melkkoe
melkkoe was
was gestolen....
gestolen.... gestolen....
gestolen.... gestolen!
gestolen! Hij
Hij
kribl Zijn
hij liep
lieperel'als
alseen
eengek
gekmee
mee rond
rondzijn
zijn
riep het woord
woord in
in waanzin
waanzin uit;
uit; hij
hij herhaalde
herhaalde het
hetschreeuwend,
schreeuwend, snikkend,
snikkend, jammerend
jammerend op
opalle
alle
erf; hij
•••• hij
het in
in tt
tonen: gestolen!
gestolen! gestolen!
gestolen! gestolen!
't aangezicht
gestolen!....
hij brulde het
van
die angstig
angstig in
in de
deduisternis
duisternisnaar
naarhem
hemtoegeloopen
toegeloopen
van zijn vrouw die
hij gi.ng
gi,nghet
het uitgillen
uitgillenin
in de
de buurt,
buurt, van huis tot huis,
huis, van
van hoeve
hoeve
kwam; hij
erfweldra
weldra vol
vol menschen
menschen stond,
stond, die
die om
om den
denstal
stal
tot hoeve,
hoeve, tot zijn
zijn erf
heendrongen, als om de
de plek
plek waar
waar een
een moord
moordisisgepleegd.
gepleegd.
langzaam opgeklaard,
opgeklaard, opaaigrijs
opaalgrijs in
in tt
De dageraad
dageraad I was langzaam
mistig
't mlstlg
zonnegloren
een bladstillen
bladstillen herfstochtend
herfstochtend met
met roziggoud
roziggoud
zonneglorenvan
van een
over
de kruinen
kruinen van
vandedeboom
boomen;
ineengekrompen naast
naast
over de
en; enenineengekrompen
enteteschreien,
schreien,terwijl
terwijl
zijn haard
Dons van
van wanhoop
wanhoop te
te beven
beven en
haard zat Dons
steeds om den
de nieuwsgierigen
nieuwsgierigen steeds
den stal
stal opdrongen
opdrongen en
en daarna
daarna even
even
zoomogelijk,
mogelijk, Dons
Dons '
binnenkwamen
er meer
meer van
van tetehooren
hoorenen
enzoo
binnenkwamen om er
eenigen
praten. Zij
Zij voelden
voelden allen
allen sterk
sterk en
en solidair
solidair de
de
eenigen moed
moed in
in te praten.
zij er
er alien
allen rechtstreeks
rechtstreeks door
doorgetroffen
getroffenwerden.
werden.
misdaad; het was
was of
of zij
was kon
kon morgen
morgen bij
bij een
een van
van hen
hen voorvoorWat heden bij Dons
Dons gebeurd
gebeurd was
vallen; en zij uitten
uitten woeste
woeste verwenschingen;
verwenschingen; zij zouden de
de misdadimisdadigersi als
gers,.
als ze
ze die
die ooit
ooittetepakken
pakkenkonden
kondenkrijgen,
krijgen, levend
levend van
van elkaar
elkaar
ware verpletterd,
verpletterd, kon
kon
willen
als 'ttt ware
willen scheuren.
scheuren. Dons,
Dons, door
door de
de ramp
ramp als
geen
Hij bleef
bleef daar
daar somber-roerloos
somber-roerloos zitten,
zitten,
geen woord
woord meer uitbrengen. Hij
vol tranen
tranen en
en alleen
alleen zijn
zijn adem
adem hijgde
hijgde kort
kort
met zijn starende oogen
oogen vol
en zwoegde,
zwoegde, alsof hij
hij een
een overweldigende
overweldigende lichaams-inspanning
lichaams-inspanning had
had
gedaan.
vrouw, daarentegen,
daarentegen, herhaalde
herhaalde omslachtig
omslachtig voor
vooralalwie
wie
gedaan. Zijn vrouw,
als naar
naargewoonte
gewoonte
binnen kwam,
kwam, het gruwelijk
gruwelijk verhaal:
verhaal: hoe
hoe Dons
Dons als
was opgestaan,
opgestaan, hoe
hoe hij,
hij, zich
aangekleed en
licht
om vier uur was
zich had aangekleed
en 'ttt licht
hem
de
voordeur
had
hooren
ontgrendelen
en
ontstoken; hoe zij
zij
de voordeur had hooren ontgrendelen en
langs
den koestal
koestal toegaan;
toegaan; en
en hoe
hoe zij
zij kort
kort daarop
daarop
langs het plankier naar den
zijn wilde
wilde gillen
haar, als
als tt
ware krankzinnig van
gillen had gehoord, die haar,
't ware
schrik,
naar buiten
buiten hollen.
hollen. Zij
Zij begon
begondoorgaans
doorgaans haar
haar
schrik, hadden doen naar
zich meer
meer en
en n:eer
verhaal met betrekkelijke
betrekkelijke kalmte,
kalmte, maar zij wond zich
meer
emenzij
zij ein-·
heftig op onder
onder het
hetvertellen
vertellender
derschokkende
schokkendeincidentenl
incidenten'en
digde
een wanhopig
wanhopig en
enverwarde
verwardehuilgebrabbel,
huilgebrabbel,waarbij
waarbij
digde telkens in een
zij
krampachtig haar
hoofd achterover
achterover sloeg
sloeg en haar
haar vuisten
vuisten ten
ten
zij krampachtig
haar hoofd
een beroerte
beroerte werd
werdgetroffen.
getroffen.
hemel
hemel knelde, alsof zij plotseling door een
wet
De burgemeester kwam
kwam binnen, vergezeld
vergezeld door een
een van
van zijn
zijn vl'ethouders
door den
dendorpsveldwachter.
dorpsveldwachter • Het
Hetwas
was een rijke, dikke
dikke
houders en door
ook jenevef-stoker
jenever-stokerwas;
was;een
eengoede,
goede, jolige
rood gezicht,
gezicht, die
die ook
boer, met rood
-
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as en dronk en een
licht-ontvankelijk gemoed
man die heel veel at
een heel
heellicht-ontvankelijk
stonlme wan- had.ToenijDsrbzhadl
had. Toen hij Dons daar bij zijn haard als 't beeld der stomme
hoop
zag; en
entom
toenhij
hijhet
hetverhaal
verhaalder
dervrouw
vrouwhad
hadaangehoord,
aangehoord,
hoop zitten zag;
dat weder in een
een tranen-crisis
tranen-crisis eindigde,
eindigde, werd
werdhij
hijzóó
zóómeewarig-diep
meewarig-diep
en .ontroerd,
.ontroerd,dat
datook
ookhem
hemtranen
tranen
oogenkwamen;
kwamen;en
enhij
hij
bewogen en
inindedeoogen
met
dede
plechtigheid
van
riep uit,
uit, tot
totDons
Donsgekeerd,
gekeerd,
met
plechtigheid
vaneen
eeneedaflegging
eedaflegging::
-— 'n Schriem nie mier, Dons, 'k zal
zal ou helpen! Zeu woar of da 'k
hier stoa, 'k zal
zal ou
ou helpen!
helpen! As
As ge
ge binnen
binnen de
de drei
drei doagen
doagen ou
oukoe
koe nie
nie
weere gekregen
gekregen of gevonden
weere
gevonden hat
hêt zal
zal ik
ik perseunlijk
perseuniijk 'n omhoalijnge
doen veur
veur ou
ou in
in 't dorp
dorp om
om ou
ou 'n nieuwe
as ik
ik
doen
nieuwe koe
koe te
te keupen;
keupen; en as
krijge zal ik er 't te kort van 't mijne bijleggen!
nie genoeg 'n krijge
Dat waren
waren nog
nog eens
eens woorden!
woorden! Dat
Dat was
was nog
nogeens
eens ?esproken
Fesproken voor
een gemurmel
gemurmel van
vanontroerde
ontroerdebewondering
bewondering
een
burgemeester en een
een burgemeester
ging onder de
Dewethouder
wethouderknikte
kniktegoedkeurend
goedkeurend
ging
de toehoorders
toehoorders op.
op. De
met het hoofd
noofd en
en de
develdwachter
veldwachterbewoog
bewoogeven
evenzijn
zijnsabel,
sabel,als
als 't ware
om de belofte van zijn meester te bekrachtigen. En
de
burgemeesterEn de burgemeesterzelf,
eigen schoone
schoone woorden
woorden aangedaan,
aangedaan, ging
ging naar
naar Dons
Dons
zelf, door zijn eigen
hen beiden
beiden plechtig
plechtig en
en warm
warm de
de hand.
hand.
en zijn vrouw toe en drukte hen
De vrouw
vrouw begon
begon dadelijk
dadelijk weer
weer overvloedig
overvloedig te schreien;
schreien; Dons
Dons zei
zei
zijn adem
adem hijgde
hijgde zwaarder,
niets,
maar zijn
zijn handen
handen beefden
beefden en
niets, maar
en zijn
z‘arder,
alsof hij nog eens weer
weer een
een pak
pak te
teverzwoegen
verzwoegen kreeg.
kreeg. Een
Eennieuw
nieuwgegedrang
voordeur plaats;
plaats; en
en Dons'
Dons'broeder
broederdie
dieop
opeen
een
drang greep aan de voordeur
naburig
woonde en
en van
van de
de ramp
rampreeds
reedsgehoord
gehoordhad,
had,kwam.
kwam
naburig dorp woonde
De burgemeester
burgemeester trok
trok zich
zich met
metwetwethaastig en ontsteld naar binnen. De
veldwachter terug.
terug.
houder en veldwachter
De broer was
was hevig
hevig opgewonden. Hij
Hij riep
riep tot
totDons
Dons:: —
- Hoast
Hoast ou!
ou!
ou aan
aan en
engoat
goatdirekt
direktmee
meemet
metmij
mijnoar
noarde
destad!
stad! 't Kan geKliedt ou
makkelijk gebeuren
koe ginter
ginter ziet
ziet stoan,
stoan,op
opde
debiestemort!
biestemort!
makkelijk
gebeuren da g'ou koe
Dons hijgde
hijgde en
en sidderde.
sidderde. Waarachtig?
Waarachtig? Zou
Zou het
hetmogelijk
mogelijk zijn?
zijn?
Dons
glom eensklaps
eensklaps een wilde
wilde glans
glans van hoop
hoop in
in zijn
zijn oogen
oogen en
enhij
hij
Er glom
stond op,
op, spoedde
spoedde zich
zich naar
naar de
de slaapkamer,
slaapkamer, kwam
kwam na
na eenige
eenige minuten
minuten
op zijn
zijnzon
zondagsch
aangekleed. Zijn
Zijn vrouw,
vrouw, eensklaps
eensklaps aan
aan de
de
terug, op
dagsch aangekleed.
zelfde hoop vastgeklampt,
vastgeklampt, wilde
wilde hem met
met geweld
geweld eerst
eerst iets
ietsdoen
doen
zelfde
hij
maar hij
hij weigerde,
weigerde, hij
hij kon
konniets
nietsdoor
doorzijn
zijnkeelgat
keelgatkrijgen;
krijgen;hij
eten; maar
bevende haast
haasttwee
tweegroote
grootekoppen
koppenzwarte
zwartekoffie.
koffie.
dronk slechts in bevende
en 't erfje,
erfje, beiden met
met breede,
breede,
zijn broer
broer verliet
verliet hij
hij 't huis en
Naast zijn
vlugge schreden
boomgaard stappend.
stappend. Zij
Zij verdwenen
verdwenen inin
vlugge
schreden over den boomgaard
bocht van
van den
denlandweg,
landweg,door
tiooreen
eensleep
sleepnieuwsgierigen
nieuwsgierigengevolgd.
gevolgd.
een bocht
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In de stad, waar
waar zij tegen
tegen tien
tien uur
uurmet
methet
hetlocaaltreintje
aankwamen,
locaaltreintje aankwamen,
Hetwas
waserereen
eengeweldig
geweldig
begaven zij
zij zich
zich recht
recht naar de "biestemort
„biestemort". Het
en
geloei
gekrioel van
vehikels, maar Dons
Dons en
geloei en
en gekrioel
van allerlei
allerlei dieren
dieren en vehikels,
zijn broer zagen alleen
zijn
alleen de koeien,
koeien, die in
in dichte
dichte rijen
rijen naast
naastelkaar
elkaar
onder de boomen stonden,
stonden, met
metde
deveekoopers
vee koop ersin
inlange
langeblauwe
blauwekielen
kielen
er omheen. Zij
Zij liepen
liepen een
een vóór
vóór een
een de
delalange
rijen op
op en
enaf,
af,telkens
telkens
nge rijen
stilhoudend,
telkens met hartkloppingen,
hartkloppingen, meenend
meenend dat
dat zezeBlesse
Blesse
stilhoudend, telkens
zagen; en telkens
pen
telkens weer
weer teleurgesteld
teleurgesteld tot
totzijzijeindelijk
eindelijkwel
welbegre
begrepen
zagen;
hoop, die
die
dat ze dáár vooral
vooral 't gestolen
gestolen dier
dier niet zouden vinden. De hoop,
Dons zoolang
had begaf hem nu
Dons
zoolang nog
nog opgehouden
opgehouden had
nu ten
teneenenmale
eenenmale
hijgenenenweldra
weldrakwamen
kwamenook
ook
en
hij begon
begon weer
weer te
te beven
beven en
en'te'tehijgen
en hij
weer
der vertwijfeling
vertwijfeling in
in zijn
zijn oogen
oogen en
enzakte
zakte hij
hijmachtemachteweer de tranen der
loos
in elkaar.
elkaar. Een
Een groep
groep omringde
omringde hem
hemen
enkeek
keekhem
hem
loos op een bank in
met verwondering aan; en
en de
de broer
broervertelde
verteldeopgewonden
opgewondenhet
hetgeval,
geval,
waarnaar zij
zij allen met de
waarnaar
de grootste
grootste aandacht
aandachten
enbelangstelling
belangstellingluisluisterden. Een politie-agent
politie-agent kwam
kwam er zich bij
bij scharen
scharen en
en die
die ontnam
ontnam
allerlaatsteglimpje
glimpjehoop:
hoop:Geen
Geenkwestie
kwestievan,
van,
aan de twee broeders 't'tallerlaatste
volgens
dieven met
met de
de gestolen
gestolen koe
koe ter
ter markt
marktzouden
zouden
volgens hem,
hem, dat de dieven
àl tetenaïef:
naïef:waarschijnlijk
waarschijnlijk zat
zat het
het
komen;
ware toch
toch immers
immers al
komen; dat
dat ware
beest
ergens verstopt,
verstopt, misschien
misschien wel
bij hun huis
huis dan
dan
beest nu ergens
wel dichter
dichter bij
ze
vermoedden; en
en zou
zou daar
daarenkele
enkeledagen
dagenopgehouden
opgehouden worden,
worden,
ze 't't vermoedden;
tot de dieven
dieven de kans
kans schoon
schoon zagen
zagen om het
het over
over de
de Fransche
Fransche grens
grens
kwam herhaaldelijk
herhaaldelijk voor
voor den laatsten
laatsten tijd.
tijd.
heen te smokkelen.
smokkelen. Dat kwam
Dons
knikte langzaam
langzaam en
hoofd en ook
ook de
de
Dons knikte
en zwijgend
zwijgend met
met het
het hoofd
broer zei
nu geen
geenwoord
woordmeer.
meer.Beiden
Beidenwaren
warenzeer
zeergeimponeerd
geimponeerd
broer
zei nu
methelm
helm
door de besliste
besliste meening
meening van
van dien
dien steedschen
steedschen politieman
politieman met
en sabel en voelden
voelden zich
zich daar
daar klein
klein en
en machteloos
machteloos in
in hun
hunongeluk
ongeluk
enhet
hetonophoudend
onophoudend geloei
geloei van
van de
de
te
midden van al
al die
die drukte
drukte en
te midden
beesten.
as g'ulder
g'ulderkoe
koewil
wilweere
weerezien!
zien! raadde
raadde
-— Goa noar de
de grens
grens toe
toe as
heen beaambeaamde diender nog eens met nadruk aan en velen om hen heen
den
zijn woorden;
woorden; maar
maar de
de twee
twee broeders
broeders stonden
stonden rà4eloos:
ràdeloos: de
de
den zijn
grens,
het verre,
verre, het
hetvreemde,
vreemde, het
hetwijd-uitgestrekte
wijd-uitgestrekteen
engegegrens, dat was het
En wáárheen?
wáárheen? En
En
vaarlijk-onbekende!
daarheen? En
vaarlijk-onbekende!Hoe
Hoe moesten
moesten ze
ze daarheen?
voor hoeveel
hoeveel dagen
nachten? En met
met welke
welke kleine
kleine kans
kans dan
dan nog
nog
dagen en nachten?
al 't'tonmogelijke
onmogelijke van
vanzulk
zulkeen
een,onderne,onderneop welslagen?
welslagen? Zij
Zij beseften al
zij af,
af, wanhopig
wanhopigen
engeknakt,
geknakt,vaag
vaag hoofdhoofdming; en langzaam
langzaam dropen
dropen zij
tt •
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knikkend
raadgevingen, vast
op
knikkend onder
onder de
de raadgevingen,
vast besloten
besloten echter
echter die
die niet op
te volgen. Zij sukkelden terug naar
naar 't spoorwegje
gespoorwegje waarmede zij gekomen waren;
waren; en toen zij in de drukte
komen
drukte der
deroverige
overige reizigers
reizigers aan
aan het
het
dorpsstationnetje waren
warezich
zichschaschadorpsstationnetje
warenafgestegen,
afgestegen,sloegen
sloegenzij,
zij,als
als't'tware
mend,
eenzaam zijpad
om geen
geen menschen
menschen meer
meer te
te zien
zien en
en
mend, een eenzaam
zijpad in om
kwamen
omweg weer
boerderijtje.Dons
Donskoesterde
koesterde
kwamen langs
langs een
een omweg
weer op 't'tboerderijtje.
nog
vage schim
schim van hoop, dat
dat de
de koe
koe misschien
misschien toch
toch in
in
nog even
even een vage
wat een
eenheerheerzijn
afwezigheid teruggekomen
zijn afwezigheid
teruggekomen of
of gevonden
gevonden was.
was. Ol
0! wat
lijkbeid zou
zou dat
dat zijn en hoe
lijkheid
hoe zou
zou al
al zijn
zijn smart
smart en
enwanhoop
wanhoop als
als ijle
ijle
rook
de uitstraling
uitstraling van
vanzijn
zijngeluk
gelukverdwijnen;
verdwijnen; maar
maar hij
hij zag
zag
rook onder de
het reeds van
muren van
van zijn
zijn huisje
huisje dat
dat
van verre
verre als
als 't ware
ware aan
aan de muren
illuzie was;
was; en
en toen zijn
het een onmogelijke
onmogelijke illuzie
zijn vrouw
vrouw hem
hem op
op den
den
beiden aan
aan elkander
elkander niets
niets
boomgaard
kwam hoefden zij beiden
boomgaard te gemoet kwam
te vragen:
vragen: de
de wederzijdsche
wederzijdsche wanhoop
wanhoop stond
stond duidelijk
duidelijk genoeg
genoeg op
op
beider
aangezicht te
lezen. Neen
Neen neen:
neen: het
hetmooie,
mooie,kostbaar
kostbaar dier
dier
beider aangezicht
te lezen.
waren, was
was onherroepelijk
onherroepelijk verloren
verloren en
en de
de
waaraan
waaraan zij
zij zoo gehecht waren,
eenige
nog overbleef
overbleef was
was de
de belofte
belofte van
van den
den burgeburgeeenige troost die hen nog
meester:
plechtige, publiek-geuite
publiek-geuite belofte,
voor hen
hen in
in
meester: de plechtige,
belofte, dat
dat hij voor
't dorp een
een omhaling zou doen, en er
erdesnoods
desnoods van
van 't zijne bijpassen
tot zij
zij althans
althans materieel
materieel voor
voor de
degeleden
geledenschade
schadevergoed
vergoedwerden.
w~rden.
Zij
spraken daarover
daarover en
klampten zich
zich nu aan
aan die
die laatste
laatste hoop
hoop
Zij spraken
en klampten
hun vurig
vurigverlangen.
verlangen. De
De broer
broerwas
was weg
weg
vast, met al de
de kracht
kracht van
van hun
vast,
en Dons en
en zijn
zijn vrouw
vrouw zaten
zaten in
in de
de schemering
schemering weer
weer bij
bij den
denhaard,
haard,
de oogen
oogen starend
starend door
door de
dekleine
kleineraampjes
raampjes over
overden
denboomgaard,
boomgaard,
waar de stilte van den avond neerzeeg, in grijze
grijze wazigheid
wazigheiddoorzeefd
doorzeefd
in 't'tverre
verrewesten.
westen.Zij
Zijsomden
somdenop
opwie
wiezoo
zooalalinin
met rood en goud
goud in
De burgeburgeaanmerking zou
dragen. De
aanmerking
zou kunnen
kunnen komen
komen om
om iets
iets bij
bij te dragen.
meester
had gezeid:
meester had
gezeid: „onze
"onze gemeente
gemeente is rijk en
en zal
zal veel
veel geven"
geven" en
en
al die
die rijken
rijken en
en taxeerden
taxeerdenze
zevolgens
volgens rang,
rang,positie
positie
zij dachten nu
nu aan
aan al
verondersteld vermogen.
vermogen. Zonder
Zonder twijfel
twijfel mochten
mochten zij
zij vast
vast rekenen
rekenen
en verondersteld
pastoor en
en meneer
meneer de
de onderpastoor;
onderpastoor;op
opmeneer
meneerFitór
Fitór
op meneer de pastoor
en op
op meneer
meneer Triphon,
Triphon, die
diebinnen
binnende
dedorpsdorps"kasteelken en
van het „kasteelken"
kom van
van zijn goed
goed leefde.
leefde. De rijke
rijke juffrouw
juffrouw Toria
Toria van
van SchouwSchouwkom
broeck zou stellig niet
niet in
in gebreke
gebreke blijven,
blijven,evenmin
evenminals
alsde
dewelgestelde
welgestelde
juffrouwen van
en de
de niet
nietminder
minderwelgestelde
welgestelde juffrouwen
juffrouwen
juffrouwen
van Santen en
Er waren
waren heel
heelveel
veel rijke,
rijke,ongehuwde
ongehuwde juffrouwen
juffrouwen op
opDonDonDufour. Er
waren ook
ook veel
veel rijke
rijke boeren,
boeren,zooals
zooals de
deburgemeester
burgemeester
kerzele! En er waren
kerzele!
zijn beic14
beide wethouders;
zij herhaalden
herhaalden 't'tnog
nogeens
eens
en zijn
wethouders; en
en trouwens: zij
tt
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ter versterking van hun hoop:
hoop: de
de burgemeester
burgemeester had
had immers
immers plechtig
plechtig
in 't't publiek
publiek beloofd,
beloofd, dat
dat hij
hij het
hetererdesnoods
desnoods van
van 't zijne
zou
zijne bij zou
leggen,
te kort
kort zijn!
zijn!
leggen, mocht er iets te
stilzwijgend aan
Dons en zijn
zijn vrouw
vrouwstaarden
staardenelkaar
elkaareen
eenoogenblik
oogenblikstilzwijgendaan
als een
een zweem
zweem van
van
en, voor
voor het eerst sinds
kwam er iets
iets als
sinds de
de ramp, kwam
glimlach
glimlach over
over hun lippen.
lippen.
ne keer
keer tetevèle
vèlemoest
moestrondg'hoald
rondg'hoald worden!
worden! zei
zei eenseens-— Dat er ne
klaps de vrouw met een
een soort
soort angst.
angst.
vele! Te vele!
vele! schrikte
schrikte Dons
zijn beurt.
beurt. Joa
Joa moar
moar wa
wa
-— Te vele!
Dons op zijn
heet-e gij
gij te
te vele?
vele?
heet-e
-— Duuzen fran
fran,k bij
bij,veurbeeld,
aarzelde de vrauw.
vrouw.
veurbeeld, aarzelde
Ja, dat
dat zou
zou ook
ook werkelijk
werkelijk heel veel
veel zijn, heel
heel wat
wat meer
meer dan
dan de
de
koe,
hoe mooi
mooi ook,
ook, waard
waard was.
was. Dons keek
keek zijn
zijn vrouw
vrouw met
met spanspankoe, hoe
ning aan
aan en eindelijk
eindelijk verklaarde
verklaarde hij:
hij:
-— Da es
es nou
nou gelijk.
gelijk. Veel
Veel of
of weinig,
weinig, den
den burgemiester
burgemiester moe
moe ons
ons
toch alles geven dat hij veur
veur ons
ons van
van de
de meinschen
meinschenontvangt.
ontvangt.
Dat was
was
De vrouw
vrouw hoofdknikte,
hoofdknikte, onvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk goedkeurend.
goedkeurend. Dat
niet
tegen te spreken;
spreken; en
en dat
dat troostte.
troostte. Ja,
Ja,alalwas
wasererook
ookduizend
duizend
niet tegen
en meer,
meer, de
de burgemeester
burgemeestermoest
moest
frank, al was er twee duizend frank en
het hun
hun toch
toch alles
alles afdragen.
afdragen. Zij
Zijkregen
kregeneensklaps
eensklaps een
eengevoel
gevoel van
van
mildenoverweelde,
welde, in
weelde, iets
iets als
als een
een bron
bron die
die naar
naar hen
hen toe welde,
in milden
overvloed.
glimlach accentueerde
accentueerde zich
hun gezicht,
gezicht, hun
hunoogen
oogen
vloed. De glimlach
zich op hun
die nog
nog den
den ganschen
ganschen dag
dag haast
haast niets
nietsgegeten
gegeten
blonken
blonken en
en Dons, die
had, kreeg
kreeg plotseling
plotseling scherpen
honger en vroeg
vroeg aan
aan zijn
zijn vrouw
vrouw of
of
scherpen honger
zij
.
zij niets voor hem had.
Zij ververWel
en nog
nog wel
wel iets
iets heel
heel lekkers
lekkers ook.
ook. Zij
Wel zeker
zeker had ze wat, en
dween
even in 't slaapvertrek
kwam terug met
met een
een prachtig
prachtig
slaapvertrek en
en kwam
dween even
eind gedroogde
gedroogde worst.
worst.
-— Hoho!
als voor
voor een
een té
té groote
groote weelde.
weelde.
Hoho! Hoho!
Hoho! riep Dons, als
komterervan
vandoage
doage nie
nie op
opaan!
aan!
-— Tuttuttut! 't Mag
Mag er
er af; 't't 'n'nkomt
meende
vrouw.
meende de vrouw.
dronEn samen
samen aten
aten zij
zij 't't hee1e
heele eind
eind op,
op, in
in 't't schemerduister,
schemerduister, en dronken
daarbij een groote
groote kruik
kruik bier.
bier. Licht-duizelig,
Licht-duizelig, met
met een
een rustig
rustig
ken daarbij
bed.
gevoel
gevoel van
van voldaanheid, begaven zij
zij zich te bed.

lIl.
en
Een
tweede dag
dag verliep. De opgewonden nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid é:n
Een tweede
emotie
luwen en
en van
vande
dekoe
koe was
was nog
nog
emotie der menschen begon wat te luwen
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steeds niets
niets tete hooren.
hooren. Dons
Dons en
enzijn
zijnvrouw
vrouw hadden
hadden 't'tniet
nietgraag
graag
steeds
aan
hun buren
buren durven
durven bekennen,
bekennen, maar
maar in
in den
dengrond
grondvan
vanhun
hun
aan hun
hoopten zij
zij nu
nuheimelijk
heimelijk dat
datdedekoe
koemaar
maarniet
nietmeer
meerzoude
zoude
hart hoopten
tert,ggevonden worden.
worden. Zij
Zij leefden
leefden nog
nogalleen
alleen in
inde
deverwachting
verwachting
teruggevonden
van de
de omhaling
omhalingen
enDons
Donswas
wasvast
vastbesloten
beslotenden
denvolgenden
volgenden ochtend
ochtend
hemteteverzoeken
verzoekennu
numaar
maar
den burgemeester
burgemeester toe
toe tetegaan
gaanenenhem
naar den
dadelijk
zijn ronde
ronde aan
dadelijk zijn
aan te
te vangen.
vangen. Hij
Hij had
had zelf
zelfeen
eenplannetje
plannetje
opgemaakt; hij
lijstje in
in zijn
zijn hoofd:
hoofd:eerst
eerstbij
bijmeneer
meneer
opgemaakt;
hij droeg
droeg een
een lijstje
de
pastoor, daarna
daarna bij
bij .meneer
'meneer Fitór,
Fitór, daarna
daarna bij
bij juffrouw
juffrouw Toria
Toria
de pastoor,
van Schouwbroek,
Schouwbroek, daarna
meneer Triphon,
Triphon, enz+
enz. enz.
enz. en
en hij
hij
van
daarna bij
bij meneer
zou
met hem
zou den
den burgemeester
burgemeester voorstellen
voorstellen met
hem mee
mee te
te gaan
gaan op
op
als levend
levend slachtoffer,
slachtoffer, om
om het
hetmedelijden
medelijdenen
ende
devrijgevigvrijgevigzijn ronde, als
heid der
der menschen
menschen op
op tetewekken....
wekken....enenmeteen
meteentetezien
zienhoeveel
hoeveel
heid
werd opgehaald.
werd
opgehaald. Niet
Niet dat
dathij
hijden
denburgemeester
burgemeesterniet
nietvertrouwde;
vertrouwde;
maar
was
maar hij kon
kon hem
hem op
opdie
diewijze
wijzezijn
zijntaak
taakvergemakkelijken,
vergemakkelijken,alalwas
't maar
maar door
door direkt
direkt de
de voor
voor hem
hem gande
gelndebedragen
bedragenzelf
zelfteteincasincasseeren.
Weer was
was het
het avond,
avond, en
en weer
weer zat
zathij
hijmet
metzijn
zijnvrouw
vrouw
seeren. Weer
en teteredeneeren,
redeneeren,
naast
den haard
haard daarover
daarover teteprakkizeeren
prakkizeeren en
naast den
toen
zijn aandacht
aandacht plotseling
plotseling naar
naar buiten,
buiten, inindedebijna
bijnagansch
gans eh
toen zijn
enonverwacht
onverwachtgeluid
geluidwerd
werd
gevallen
een vreemd
vreemd en
gevallen duisternis,
duisternis, door een
afgeleid.
-— Wa es
datte? zei
zei hij
hij tot
tot zijn
zijn vrouw.
vrouw.
es dat? Heurt-e
Heurt-e datte?
even, roerloos,
roerloos, met
strakke, op de
de reeds
reeds
Samen
Samen luisterden
luisterden zij
zij even,
met strakke,
gesloten luiken gevestigde
gevestigde oogen.
oogen.
geluid opnieuw:
opnieuw: een
een soort
soort van
van dof
dofen
enklageklageDaar hoorden zij 't't geluid
lijk
boomgaard, in de
de richting
richting van
van den
denstal.
stal.
lijk gekreun,
gekreun, dáár,
dáár, op hun boomgaard,
zij vouwde
vouwde
-— Och Hiere
vrouw, doodsangstig;
doodsangstig; en
en zij
Were toch! schrikte de vrouw,
bevend
samen.
bevend haar handen samen.
vastberaden opstaande.
opstaande.
-— 'K goa zien! zei Dons, vastberaden
past toch
tochop!
op!Pakt
Paktou
ougeweire
geweiremee!
mee! smeekte
smeekte de
de vrouw.
vrouw.
-— 0,
0, past
Hij
zijn oud,
oud, verroest
verroest geweer,
geweer, dat
dat in
in den
denzwarten
zwartenschoorschoorHij nam zijn
steenmantel
haan over,
over, ging
ging sluipend, op
op zijn
zijn teenen
teenen
steenmantel hing,
hing, trok den haan
Devrouw
vrouwvolgde
volgde
naar
voordeur, die
die hij
hij voorzichtig
voorzichtig opende.
opende. De
naar de voordeur,
zijn
bewegingen met
star-verschrikte oogen.
klonk voor
voor de
de
zijn bewegingen
met star-verschrikte
oogen. Daar
Daar klonk
derde
maal, op
op den
denboomgaard,
boomgaard,het
hetakelig,
akelig,onheilspellend
onheilspellend geluid.
geluid..
derde maal,
Gebogen,
geweer gericht,
gericht, stapte
stapte Dons
Dons in
inhet
hetschemerduister
schemerduister
Gebogen, 't geweer
naar buiten.
Maar
bliksemsnel kwam
riep, met
met doffe,
doffe,
Maar bliksemsnel
kwamhij
hij weer
weer binnen
binnen en
en riep,
hartstochtelijke
opwinding:
hartstochtelijke opwinding:
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Fielemiene! Fielemiene!
Fielemiene!Wilt-e
Wilt-enou
nou ne
ne kier
kier wa
wa weten!
-— Fielemiene!
weten! 't Es
Es
Blesse!
veur de
destaldeure!
sta1deut'e!
Blesse! Z'es
Z'es doar weere! Ze stoa veur
1eüens! gilde de vrouw, alsof
alsof ze
ze voor
voor den
den gek
gekgehouden
gehouden
-— 't Zijn leiiens!
werd.
zijn gien
gien leuëns!
1euëns! riep
riepDons
Donsverontwaardigd.
verontwaardigd. Kom
Kom mee;
mee;
-— T'n zijn
toe,
toe, hoast ou, ge
ge zil
zi1 ze
ze zien!
zien! Opnieuw
Opnieuw weergalmde
weergalmde het
het geluid,
geluid, dat
dat
nu duidelijk op
op een
een dof
dofgeloei
geloei leek.
leek.
De vrouw holde met Dons
Dons naar
naar buiten.
buiten.En,
En,werkelijk,
werkelijk, daar
daar zag
zag
ze 't beest tegen de staldeur
staldeur staan,
staan, reusachtig-groot
reusachtig-groot in
in de
deschemeschemering, met naar
naar hen
hen omgekeerden
omgekeerden kop.
kop.
'nèsèsBlesse
Blesse niet!
niet! kreet
kreet de
de vrouw,
vrouw, terwijl
terwijl zij
zij er
er
-— Ha moar dat 'n
toch wel
Ble5se wezen
wezen kon.
kon.
toch
wel zeker
zeker van was,
was, dat het
het niet
niet anders
anders dan
danBlesse
gij zot, geleuf ik!
naar het
het beest
beest
-— Ge wor gij
ik! bromde
bromde Dons. Hij liep naar
toe, opende
toe,
opende vlug de staldeur
staldeur en
en de
dekoe
koetrad
tradbinnen,
binnen,zoo
zooklaar
klaarals
als
het maar kon bewijzend, dat
datze
zedaar
daarvolkomen
volkomen thuis
thuis was.
was. Zij
Zij stapte
stapte
recht naar haar
haar gewone
gewone plaats;
plaats; en
en de
de kalfjes,
kalfjes, die
die reeds
reeds lagen,
lagen, herherkenden
stonden blijde-loeiend
blijde-loeiend op,
op, en
en ontlastten
ontlasttenzich.
zich.
kenden haar, en stonden
-— Ha moar
moar jongens
jongens toch!
toch! Ha
Ha moar
moar meinschen
meinschen toch!
toch! Ha
Ha moar
moar
Hiere
Godheid
toch!
kreet
de
vrouw
als
krankzinnig
met
de
beide
Hiere
vrouw als krankzinnig
de beide
handen op haar
haar beenen
beenen slaande.
slaande.
-— Zwijg!
doffe stem.
Zwijg en hoalt de
de lanteirn.
lanteirn.
Zwijg! zei
zei Dons
Dons met
met doffe
stem. Zwijg
mijn geweire?
geweire? Hier!
Hier! 'K
de koe
koe hier
hier
Woar
Woar es mijn
'K. wille
wille weten
weten hoe
hoe dat de
weere gekomen
gekomen es!
es!
Hij
naar buiten,
buiten, liep,
liep, met
metgemikt
gemikt geweer,
geweer, het
het heele
heele erfje
erfje
Hij rende naar
rond, zag noch hoorde
hoorde iemand. Zijn
Zijn vrouw
vrouw kwam
kwam aan met de
de Ianlantaren;
achter zich
zich toe.
toe.
taren ; hij
hij volgde
volgde haar
haar in
in den stal, sloot de deur achter
Daar
Blesse, vuil
vuil en afgemagerd,
afgemagerd, den
gebukt naar 't't
Daar stond Blesse,
den kop
kop gebukt
stroolager,
gulzig knabbelde.
knabbelde. Het
Het dier
dierwas
wasblijkbaar
blijkbaar
stroolager, waaraan
waaraan zij
zij gulzig
volvoer
voeren
engooide
gooide 't
uitgehongerd; Dons
Dons liep
liep haastig
haastig om
omeen
eenkorf
korfvol
in de krib. De
De koe
koe begon
begon te
te eten,
eten,zonder
zonderophouden,
ophouden,als
alseen
eenmalende
malende
machine.
Zij
lantaren rondom
rondom het dier
dier en
en bekeken
bekeken het
het
Zij drongen
drongen met
met hun lantaren
van
alle kanten. Ach!
Ach! ach!
ach! wat
wat zag het arme
arme beest
beest er
erdroevig
droevig uit!
uit!
van alle
.zijngevangenis
gevangenis bevrijd;
bevrijd; het
hetdroeg
droeg
Het had
had zich
zich blijkbaar
blijkbaar zelf
zelf uit
uitzijn
geen
halster om
den strot
strot en
en op
ophet
hetlinker
linkervoorbeen
voorbeen
geen touw
touw noch
noch halster
om den
gaapte
bloedige wonde,
wonde, alsof
alsof het
het zich
zich aan
aanscherpen
scherpenprikkelprikkelgaapte een bloedige
vrouw begon
begon van
van smart
smart te
te snikken
snikken en
en tete
draad
bezeerd had.
draad bezeerd
had. De vrouw
kreunen.
kreun en.
dat Dons,
Dons, noch
noch zijn
zijn vrouw,
vrouw,
Het wonderbaarste
wonderbaarste was echter,
echter, dat
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blijdschap voelden.
voelden. Zij
Zij waren
waren geheel
geheel en
en alaldoor
doorhet
hetgeval
geval
bepaalde blijdschap
overdonderd. Zij
telkens en
en telteloverdonderd.
Zijliepen
liepengejaagd
gejaagdheen
heenenen weer,
weer, telkens
af en
en toe
toe ook
ook rende
rende Dons
Donsnog
nogeens
eens
koe bekijkend;
bekijkend; en af
kens weer de koe
de duisternis
duisternis met
met zijn
zijn geweer
geweer rondom
rondom het
het erf,
erf,waar
waar hij
hij den
denindruk
indruk
in de
kreeg alsof
alsof het spookte.
spookte. Eindelijk
Eindelijk kwamen
kwamen zij
zij iets tot
tot bedaren
bedaren en
en
kreeg
zij eenigszins
eenigszins rustiger
rustiger de
degebeurtenis
gebeurtenisoverwegen.
overwegen.
konden zij
- T'n
Tn zal
zal nou
nou zeker
zeker nie
nie neudig
neudig zijn
zijn dat
datden
denburgemiester
burgemiesterzijn
zijn
—
zei eenklaps
eenklaps de
de vrouw.
vrouw.
.
omhoalijnge doet, zei
den blik
blik strak
strak op
opde
dekoe
koegevestigd,
gevestigd,gaf
gafniet
nietdadelijk
(!adelijkeen
een
Dons, den
scheen diep
diep na
na te
te denken,
denken, tetewikken
wikken en
entetewegen.
wegen.
antwoord. Hij scheen
- 'T es te zeggen....
zeggen .... begon
begon hij
hij eindelijk,
eindelijk, met
met aarzeling.
aarzeling.
—
Aandachtig
keek de
de vrouw
Aandachtig keek
vrouw hem roerloos
roerloos aan.
aan. Zij
Zij dronk
dronk als
als 't
ware de woorden
woorden uit zijn
zijn mond.
mond.
ware
die bieste
'T es
es tetezeggen....
zeggen .... hernam
hernam hij....
hij .... wa
wa zal
zal .die
bieste nou
nou nog
nog
- 'T
—
zijn? Da
Da moeten
moetenw'w'afwachten.
afwachten.Hoeveel
Hoeveelverlies
verlies'n'neseserernou
noualal
weird zijn?
ze gien
gien ziekte
ziekte opgedoan?
opgedoan? Zal ze niet
niet deud
deud goan
goan van
van de
de
nie op? Hè ze
gevolgen .. ..?
gevolgen....?
zweeg; en zij
zij keken
keken elkander vragend
vragend aan. Er
Er ontstond
ontstond een
een
Hij zweeg;
stilte.
lange, ingespannen stilte.
burgemiester heurt
heurt dat
dat de
de koe
koe weere
weere gege- Joa
Joa moar....
moar .... os den burgemiester
—
.... vreesde de vrouw.
vrouw.
komen es
es....
Als gesard
gesard schudde
het hoofd
hoofd en
enzijn
zijnwenkbrauwen
wenkbrauwen troktrokAls
schudde Dons het
ken
ken zich fronsend samen.
nou nog
nog nie
nie weten!
weten! zei
zei hij
hijeensklaps,
eensklaps, op
op bebe-— Hij 'n moe
moe hij da nou
slisten
slisten toon.
-— Ha joa moar, toch .... !1 schrikte de vrouw.
vrouw.
-— Niemand
.... ging
ging Dons
Dons met
met gedempte
gedempte stem
stemvoort,
voort,zijn
zijngedachte
gedachte
Niemand....
zien
komen;
en
'n
hè
z'
hier
weer
op
't
hof
zien
en
volgend,
....
niemand
volgend,.... niemand 'n hè hier weer op
zij,
die ze
ze gestolen
gestolen hèn,
zillen het
het natuurlijk
natuurlijk nie
nie uitbrengen
uitbrengen dat
dat
zij, die
hèn, 'n zillen
weet er, da we
ze ze weere
we ze
ze weerom
weerom
weere kwijt
kwijt zijn.
zijn. Niemand, dus, 'n weet
van den
den oavend
oavend nog
nog ne
ne kier
kier noar
no ar mijn
mijn broere
broere
hèn
....! As
hèn....!
As ik
ik nou van
tbe
'k hè
hèmijn
mijnkoe
koeweere,
weere,
en hem
hem zei:
zei: Stien,
Stien, luister
luister ne
ne kier,
kier, 'k
toe ging en
op stal
stal
moar
moar z'es ziek
ziek en ze zal
zal misschien
misschien deudgoan.
deudgoan. Da 'k ze bij ou op
mocht
dat den
den burgemiester
burgemiester hier
hier in
in de
de gemiente
gemiente
mocht zetten,
zetten, Stien, binst dat
zoe d'r achterdenken
achterdenken op hèn
hèn
zijn omhoaIijnge
niemand 'n zoe
omhoalijnge doet,
doet, niemand
en
w'e zoen
zoen keunen
keunen afwachten
afwachten hoe
de dijngen
dijngen leupen....?
leupen ....?
en we
hoe dat de
De
vrouw sloeg
handen in
elkaar. Ja, dat
dat was
was een
een goede
goede
De vrouw
sloeg haar
haar handen
in elkaar.
gedachte.
althans probeeren.
probeeren. Voor
Voor die
die paar
paardagen,
dagen,
gedachte. Men
Men kon
kon 't't althans
terwijl de burgemeester
burgemeester zijn
zijn omhaling
omhaling deed,
deed, zou
zou het
het geen
geenargwaan
argwaan
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wekken. Maar dan moest
moest de
de koe
koe ook
ook dadelijk
dadelijk weer
weer weg,
weg, van
van nacht
nacht
wekken.
nog, naar het naburig
naburig dorp,
dorp, op
op Stien's
Stien'sboerderijtje.
boerderijtje.
nog,
sebiet noartoe!
noartoe! zei
zei Dons.
Dons.
- 'K
'K,goa
—
,goa d'r sebiet
tien minuten
minuten later
later was
was Dons
Dons
Sluipend verlieten
Sluipend
verlieten zij
zij den
den stal
stal en tien
reeds
bed,maar
maarDons
Dons
reeds op weg,
weg, naar zijn
zijn broer
broer toe.
toe. Stien
Stien lag
lagalaltetebed,
klopte hem op en
en terstond
terstond kregen
kregen zij
zij accoord:
accoord: Stien
Stienzou
zouonmiddelonmiddelklopte
als belooning
belooning zou hij
hij de
de helft
helft krijgen
krijgen
lijk de koe
koe komen
komen halen
halen en als
lijk
dat de
de burgemeester
burgemeestervoor
voorDons
Donsophaalde.
ophaalde.
van 't bedrag dat
Oostenrozigde,
rozigde, stond
stondde
dekoe
koeheimeheimevóór de dageraad in 't't Oosten
Nog vóór
Stien's boerderijtje
boerderijtje verstopt.
verstopt.
lijk en veilig op Stien's

IV.
Iv.
in de
de vroegte,
vroegte, ving
ving de
de burgemeester
burgemeester
Dien zelfden ochtend, al van in
zijn ronde aan.
aan. Zijn
Zijn solidair
solidair gevoel
gevoel van
van medelijden
medelijden en
enzijn
zijnblakende
blakende
ijver
geval waren
waren ook
ook wel,
wel, in
in die
dietwee
tweedagen,
dagen,eenigszins
eenigszins
ijver voor
voor het geval
gezakt, maar hij had het
gezakt,
het nu
nu eenmaal,
eenmaal, ten
tenaanhoore
aanhoorevan
vanvelen,
velen,plechplechals burgemeester
tig beloofd en .als
burgemeester moest
moest en
en wilde
wilde hij
hij ook
ook zijn
zijnbelofte
belofte
gestand doen.
Hij
zijn naasten
naasten buurman,
buurman, den
denrijken
rijkenbaas
baasBaete.
Baete.
Hij begon met zijn
Baas
woonde op
op een
een groote
groote hoeve,
hoeve,
Baas Baete
Baete was
was een oud vrijgezel en woonde
meiden. Hij had
had den
den naam
naam van
vaneen
eenzeer
zeerwijs
wijs
met veel
veel knechts
knechts en meiden.
en bezadigd
bezadigd man, zóó
zóó wijs,
wijs, zóó
zóó bezadigd,
bezadigd, dat hij
hij zelfs
zelfs nooit
nooit had
had
willen
uitmaken van den
den dorpschen
dorpschen gemeenteraad,
gemeenteraad, wat
wat hem
hem
willen deel
deel uitmaken
lijf met
met
toch
herhaaldelijk gevraagd
toch herhaaldelijk
gevraagdwas.
was.Hij
Hij had
had een
een kort
kort en dik lijf
afzakkende
schedel,
afzakkende schouders
schouders en
en een
een bleek-bol
bleek-bol gezicht
gezicht met
met kalen
kalen schedel,
was buitengewoon
buitengewoon traag
traag in al
al zijn
zijn woorden
woorden
als
vetblaas. Hij was
als een vetblaas.
en bewegingen,
bewegingen, zoodat
tijd moest
moest hebben
hebbenwanneer
wanneer
zoodat men
men goed den tijd
handelen.
men iets met hem
hem wenschte
wenschte af te handelen.
leunstoel naast
de burgeburgeBaas
Baas Baete
Baete zat
zat in
in zijn
zijn leunstoel
naast den haard toen de
meester
kwam. Hij
Hij groette
groette vaag,
vaag, met
meteen
eenlangzaam
langzaamgebaar
gebaar
meester binnen kwam.
van de hand, en
en wees
wees den
den bezoeker
bezoeker een
een stoel.
stoel.En,
En,toen
toendeze
dezegezeten
gezeten
was,
heel trage
trage woorden:
woorden:
was, vroeg
vroeg hij,
hij, met heel
.... van
.... ouen....
ouen .... dienst....
dienst .... burge....
burge .... miester?
miester?
-— Wa es
es er
er....
van....
De burgemeester zette hem
hem het
het doel
doel van
vanzijn
zijnbezoek
bezoek uiteen.
uiteen.Baas
Baas
Baete
roerloos, zonder
zonder dat
datiets
ietsop
opzijn
zijnbleek-bol
bleek-bolgezicht
gezicht
Baete luisterde roerloos,
eenige
toen de
de bezoeker
bezoekér reeds
reeds
eenige gewaarwording
gewaarwordingverried.
verried. En
En eerst
eerst toen
een ruime poos had uitgesproken vroeg hij,
hij, met
met hopelooze
hopeloozetraagheid:
traagheid:
-— Bur
.... gemiester,....
gemiester, .... zoedt-e....
zoedt-e .... nie
nie 'n....
·n ....halveken....
halveken ....pakken?
pakken?
Bur....
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De burgemeester had niets
niets geen
geen lust
lust om
omzoo
z;oo vroeg
vroeg reeds
r~eds jenever
jenevet:
te drinken,
drinken, maar
maar hij
hij durfde
durfde niet
nietweigeren,
weigeren, uit
uitvrees
vreesbaas
baasBaete
Baetetete
mishagen.
z;oe percies gien kwoad
kwoad doen,
doen, meende
meende hij.
hij.
-— Ha
.... 'n halveken 'n zoe
Ha....
Met inspanning stond Baete
Baete op
op en
en slofte
slofte naar
naareen
eenouderwetsche
ouderwetsche
glaz;en
ka'st, die tegen
tegen den
den muur
muur stond.
stond. Hij
Hij haalde
haalde er
ereen
eenflesch
flesch uit
uit
glazen kast,
en twee glaasjes en schonk
schonk die
die langzaam
langz;aam vol.
vol.
San....tus,
-— San
....tus, zei
z;ei hij,
hij, met
met den
denburgemeester
burgemeester aanklinkend.
aanklinkend. En
En
toen
hij zijn
ûjn glaasje
glaasje in
in één
éénlangzamen
langz;amen teug
teuggeledigd
geledigd had
hadkeerde
keerde
toen hij
hij z;ich
ineengez;akt, sleepvoetend,
binnen.
zich om en ging, ineengeza.kt,
sleepvoetend, een ûjvertrek
zijvertrek binnen.
voorschijn en
en stak
stak den
denburgeburgeNa geruimen tijd kwam
kwam hij
hij weer
weer te
te voorschijn
meester met gesloten hand iets
iets toe,
toe.
-— Neem
...., burge....
burge .... meester,
meester, zei
z;ei hij.
hij.
Neem...
Het was een zilveren
ûlveren tweefrankstuk!
tweefrankstuk! Gapend
Gapend van
van verbouwereerdverbouwereerdheid keek
keek de burgemeester op; en het
het, ontsnapte
ontsnaptehem
hemonwillekeurig:
onwillekeurig:
vele, boas
we'r
-— 'T 'n es nie stijf vele,
boas Boate!
Boate! Op
Op die
die manier
manier 'n
'n goan
goan we'r
nie komen!
komen!
Langz;aam
Baete met het hoofd
hoofd en,
en, op
opeen
eentoon
toonvan,
van
Langzaam knikte
knikte bàas
baas Baete
groote wijsheid, terwijl
terwijl zijn
z;ijn doffe,
doffe, waterzakkige
waterz;akkige oogen
oogen even
even opleefopleefdez;e verbluffende
verbluffende woorden
woorden hooren:
hooren:
den, liet hij deze
z;ele, hè dertienhonderd....
dertienhonderd .... vijf
vijf en
cn tsjeventig....
tsjeventig .... inin-— Donker
.... zele,
Donker....
weuners
.... As iederen inweuner....
inweuner .... geeft....
geeft ....gelijk
gelijk ikke....
ikke .... zilt-e
zilt-e geld
geld
weuners....
te veel hèn
.... om Dons
Dons 'n nieuwe
.... te keupen....
keupen ....
nieuwe koe
koe....
hèn....
-— Ha joa moar, boas
boas Boate,....
Boate, .... sakkérdzju!
sakkerdz;ju! viel
burgemeester
viel de
de burgemeester
opgewonden
hij begreep
begreep wel
wel dat
dat het
hetvruchtelooze
vruchtelooz;e moeite
moeite
opgewonden uit.
uit. Maar hij
z;ijn toorn
toorn en
en verliet
verliet met
met een
een korten
korten
was; hij drong niet aan, bedwong
bedwong zijn
groet de ouderwetsche
ouderwetsche boerenkeuken,
boerenkeuken, terwijl
terwijl baas
baas Baete,
Baete, zuchtend
z;uchtend
van'
inspanning, met
metafzakkende
afz;akkendeschouders
schoudersnaar
naarzijn
ûjnleunstoel
leunstoel
van ' de
de inspanning,
terugslofte
terugslofte.•
. -— Wacht
beetsen; 'k z;al
doen! bromde de
de
wel anders goan doen!
Wacht 'n beetsen;
zal 't wel
burgemeester
"an 't erf stapte. En
En met
met groote
groote
burgemeester woedend
woedend toen
toen hij van
naar de boerderij
boerderij van
van Guust
Guust De
De Wade,
Waele,
passen spoedde
passen
spoedde hij
hij z;ich
zich naar
z;ijn
eerste wethouder,
wethouder, die niet verre
verre daar
daar vandaan
vandaan woonde
woonde en
en die
die
zijn eerste
met hem bij
bij Dons
Dons geweest
geweest was
was op den
den ochtend
ochtend dat de
de diefstal
diefstal werd
werd
ontdekt.
z;oo begon hij dadelijk,
dadelijk, zoodra
z;oodra hij binnen
binnen was,
was, 'k ben
-— Guust, zoo
op
mijn ronde,
ronde, ge
ge weet
weet wel,
wel, veur
veur die
die koe
koe van
van Dons,
Dons, en
en 'k kome
op mijn
gegeen het. Mag ik ou
ou
van boas
boas Boate,
Boate, die
die mij
mij vijf en twintig fran gegeen
euk veur zeuveel
z;euveel opteekenen?
opteekenen?
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De Waele was een oude,
oude, sluwe,
sluwe, geslepen,
geslepen, voorzichtige
voorzichtige boer,
boer, die
die
niet voor gewoonte had over
over een nacht
nachtijs
ijs tetegaan,
gaan, terwijl hij daarentegen
zich te branden.
branden. Hij
Hij had
hadeen
een
tegen wel
wel angst
angst had aan koud water zich
geelbruin
vooral om
om zijn
zijn diepdiepgeelbruin gezicht
gezicht vol
vol kleine
kleine rimpels,
rimpels, die zich vooral
liggende,
zijn tronie
tronie
liggende, kleine
kleine schitteroogjes
schitteroogjessamentrokken
samentrokkenenenaan
aan zijn
een uitdrukking gaven of hij aldoor de grootste en innigste pret
pret had.
had.
Hij schrikte
Hij
schrikte hevig
hevig van
van 'stsburgemeesters
burgemeesters woorden
woorden en
enzijn
zijnoogjes
oogjes
verdwenen haast geheel
al onder hun rimpels;
rimpels; maar
maar hij
hij herstelde
herstelde
verdwenen
geheel en al
zich
hij keek
keek den
denburgemeester
burgemeestereven
evenheel
heeldiep-ernstig
diep-ernstig
zich terstond; hij
aan en begon dan
dan dadelijk
dadelijk weer
weer te
te rimpellachen;
rimpellachen; en
enhij
hijantwoordde
antwoordde
heel druk, met gulle,
heel
gulle, vriendelijke
vriendelijke stem:
-— Ha, burgemiester, vijf en twintig
twintig fran
fran es
es natuurlijk
natuurlijkstijf
stijfvele;
vele;
en boas
boas Boate
Boate es veel
veel rijker
rijker as ik en
en hij
hij tn
kinders op te
'n hèt
hèt gien kinders
kwieken;
ala, 't es
kwieken; moar ala,
'n ongelukkig
ongelukkig geval
geval en we zillen
zillen doen
doen da
da
es 'n
we
zet ou
ou tn
Weet-e watte,
watte,
we keunen.
keunen. Zet ou, zet
'n beetsen, burgemeester. Weet-e
'k goa
kier mee
mee de
de vreiw
vreiw over
over klappen.
klappen. Z'es
Ztes doar
doar zjuust
zjuust noar
noar
goa d'r
d'r ne kier
goa d'r direkt achter
't land gegoan. 'K goa
achter leupen.
leupen. Binnen
Binnenvijf
vijfmenuten
menuten
ben ik
ik weere!
wee re!
Hij liet den burgemeester
burgemeester geen
geen tijd
tijd nog
nog iets
iets in
in 't midden te brengen; hij riep naar
naar Fálderie,
Fálderie,zijn
zijnoudste
oudste dochter,
dochter, die
die met
mettwee
tweeemmers
emmers
ze den
denburgemeester
burgemeester eventjes
eventjes in
in huis
huismoest
moest
uit den
den stal
stal kwam,
kwam, dat
dat ze
gezelschap
borrel, presenteeren;
presenteeren;
gezelschap houden
houden en
en hem
hem een glas bier of een borrel
en weg
weg was
was hij,
hek uit, het
het veld
veld in,
in, in
ineen
een oogwenk
oogwenk buiten
buiten
hij, het hek
bereik en zicht.
zicht.
heel wat
wat langer
langer weg
weg dan
dan vijf
vijf minuten
minutenen
entoen
toenhij
hij
Hij bleef echter heel
eindelijk
kwam zag
zag men weer
weer bijna
bijna geen
geen oogen
oogen meer
meer in
in zijn
zijn
eindelijk terug kwam
gezicht
gezicht van
van al
al de rimpels die hij trok.
-— Da zijn nou
nou toch
toch dijngen!
dijngen! jammerde
jammerde hij.
hij. 'k
tk Miende
Miende dat 'ttt wijf
wijf
Vloaksken zeg
ze verder
verder op
op getrokken
getrokken
op 'ttt land was en Vloaksken
zeg mij
mij doar da ze
es noar 't dorp toe,
toe, om
om commissies
commissies te doen.
in het
het gezelschap
gezelschap van
van de
de knappe
knapp.e FálFálDe burgemeester, die zich in
verveeld had,
had, keek
keek lachend
lachend op
op en
enantwoordde:
antwoordde:
derie niet verveeld
- Ha joa moar, we'n hèn
hèn wij
wij moeder nie neudig, Guust,
Guust, Fálderie
Fálderie
—
kan da euk
euk wel
wel doen.
doen.
kan
Waele rimpellachte
rimpellachte tegen,
tegen, maar
maar keek
keek zijn
zijndochter
dochterveelbeteeveelbeteeDe Waele
kenend aan.
- 'K
'K zoe
zoe 't heur toch
toch eerst
eerst wille.vroagen.
wille.vroagen. Z'es
Ztes 't zij, die heur die
—
aantrekt; es
es 't nie woar, Fálderie?
Fálderiei' zei
zei hij.
dijngen aantrekt;
beaamde dat moeder
moeder zich
zich uitsluitend
uitsluitend met
met die
diesoort
soortvan
van
Fálderie beaamde
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kwesties
bepaaldkwalijk
kwalijk nemen
nemen zou
zou als
alseen
een
kwesties bezighield
bezighield en
en dat ze 't't bepaald
Erwas
waseen
eenkorte
kortestilte.
stilte.Zij
Zijkeken
keken
van hen het in
in haar
haar plaats
plaats deed.
deed. Er
elkaar wantrouwig aan.
ge
-— Weet-e watte, burgemeester,
burgemeester, kom
kom morgen
morgen ne
ne kier
kierweere;
weereige
zil beschied hèn, zei
zei eindelijk
eindelijk de
de sluwe
sluwe boer.
boer.
De burgemeester
burgemeester grijnsde.
voelde dat
voor den
den mal
mal gegegrijnsde. Hij
Hij voelde
dat hij voor
Het eenige
eenige wat
wat hem
hem met
met
houden
hij niets
niets krijgen
krijgen zou.
zou. Het
houden werd,
werd, dat hij
het plan
plan van
van terug
terugtetekomen
komeneenigszins
eenigszinsvergoende,
ve~oende, was
was het
het vooruitvooruitzicht dat hij
hij de
de knappe
knappe Fálderie,
Fálderie, die
die hij
hij eventjes
eventjes in
in de
de dij
dij geknepen
geknepen
haar alleen
alleen was,
was, misschien nog eers zou
zou kunnen
kunnen
had terwijl hij met haar
DeWaele
Waele
pakken.
Bezwaarlijk daarentegen
gedachte dat
dat De
pakken. Bezwaarlijk
daarentegen was
was de
de gedachte
misschien
dat"t
bedrog
misschien wel
wel met
met baas
baas Baete
Baete zou
zou gaan
gaan praten
praten en dat
''t bedrog
daardoor
uitkomen. Hij
op, teleurgesteld
teleurgesteld en toch
toch niet
niet
daardoor zou
zou uitkomen.
Hij stond
stand op,
den volgenden
volgenden ochtend
ochtend zou
zou
heelemaal
heelemaal ontevreden;
ontevreden; hij
hij zei
zei dat
dat hij den
terug keeren,
keeren, drukte
Fálderie de hand, om
om nog
nogeens
eens even
even iets
iets van
van
drukte Fálderie
haar te
te voelen;
voelen; en
ende
deWaele,
Waele,rimpellachend
rimpellachendmet
metzijn
zijnschitteroogjes,
schitteroogjes,
of De
De
begeleidde
Nauwlijks was
begeleidde hem
hem ovér
over het
het erf.
erf. Nauwlijks
was hij
hij de
de deur uit of
Waele's
van haar
haar man
man in
in 't achterhuis ve
verWaele's vrouw,
vrouw, die
die zich op raad van
r -.
stopt gehouden
gehouden had,
had, kwam
kwam de
de keuken
keuken binnen
binnen en
enzei
zeiop
opzeer
zeerbeslisbeslisten toon tot Fálderie:
Fálderie:
os hij
hij morgen
morgen uchtijnk
uchtijnkweere
weere
-— Niets geven, zille; giene
giene eens! En os
thuis!
komt 'n es er niemand thuis!

v.
V.
Toen
De Waele's
Waele's hof
hofverlaten
verlaten had,
had,vroeg
vroegde
deburgemeester
burgemeester
Toen hij De
zich
ernstig af of
of hij
hij nog
nogwel
weleenige
eenige verdere
verdere poging
poging zou
zouwagen.
wagen.
zich ernstig
Die malsche
malsche kneep in Fálderie's
Fálderie's dij
dijwas
waseigenlijk
eigenlijkde
deeenige
eenigeaangeaangezijn onderneming
onderneming had
had ontontname
gewaarwording, die
name gewaarwording,
die hij
hij van heel zijn
houden. Terwijl
Terwijl hij
hij daarover
daarover liep na
na te
te denken
denken en
en tetepiekeren,
piekeren,zag
zag
hij
van verre,
verre, onder
onder het
hetgouden
goudenherfstloover
herfstloover der
derpopulierendreef
populierendreef
hij van
die hij volgde, meneer de
de pastoor
pastoor in
inden
denmullen
mullenzandweg
zandwegnaar
naarhem
hem
was nu niet
niet precies
precies een
eenontmoeting
ontmoeting waarnaar
waarnaar hij
hij
toekomen.
toekomen. Dat
Dat was
z'eer
haperde een
een beetje
beetje tusschen
tusschenmeneer
meneerde
depastoor
pastoor
zeer verlangde. Het haperde
en hem. Dat
Dat kwam
kwam naar
naar aanleiding
aanleiding van
van een
eennieuwe
nieuwe Communie-bank
Communie-bank
die
de pastoor
pastoor van
vande
degemeentelijke
gemeentelijke overheid
overheidininzijn
zijnkerk.
kerk
die meneer de
ve~langde,
daarin accoord
accoord met
met zijn
zijn gemeengemeenverlangde, en die de burgemeester, daarin
teraad,
bleef weigeren.
weigeren. Weigeren
Weigeren is
wellicht te
te kras
kras uitgedrukt,
uitgedrukt,
teraad, bleef
is wellicht
maar
burgemeester talmde,
talmde, stelde
stelde uit, beweerde
beweerde dat
dat er
ernog
nog
maar de burgemeester
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geen geld
geld genoeg
genoeg in
in kas
kas was.
was. Niemand
Niemand in
in het dorp, behalve
geen
behalve dan
dan de
de
pastoor en enkele
pastoor
enkele rijke
rijke kwezels,
kwezels, was
was trouwens
trouwens overtuigd
overtuigd van
van de
de
oude
dringende
een nieuwe
nieuwe Communie-bank.
Communie-bank. De oude
dringende behoefte
behoefte aan
aan een
stond daar nu
stond
nu alalzooveel
zooveel lange
lange jaren
jaren en
enzoo
zooontelbaar
ontelbaarveel
veelgoede
goede
geloovigenhadden
hadden daar
daar aangezeten
aangezeten en
en waren
waren er
er mede op weg naar
geloovigen
naar
nu ineens
ineens niet
niet meer
meer deugen
deugen
den
waarom zou die nu
den Hemel gebracht; waarom
en ten koste
koste van
van groote
groote sommen
sommen gelds,
gelds, die
die de
debelastingsschuldigen
belastingsschuldigen
zouden moeten
moeten betalen
betalen en
en die
zouden
die de
de gemeente
gemeente wel
wel nuttiger kon
kon bebesteden,
nieuwe moeten
moeten vervangen
vervangen worden?
worden? Maar
bleef
steden, door een nieuwe
Maar 't't bleef
een
strijd tusschen
tusschen pastoor
pastoor en burgemeester:
burgemeester: de
de eerste
eerste liet
liet niet
niet
een strijd
los, de tweede
los,
tweede gaf
gaf niet
niet toe;
toe; en
entelkens
telkensals
alszijzijelkaar
elkaarontmoetten
ontmoetten
hadden ze 't daar onvermijdelijk weer
weer over.
over.
Nu ook weer. Zoodra
Zoodra meneer
meneer de
de pastoor
pastoor den
denburgemeester
burgemeesterherherken4 had, kwam
kenp
kwam hij
hij naar
naar hem
hem toe,
toe, bleef
bleef midden
inidden in
in den
den landweg
landweg
vóór hem
vóór
hem staan, stak
stak zijn
zijn rond
rond buikje
buikje naar
naar voren,
voren, glimlachte
glimlachte en
en
begon:
Scheun weer,
-— Scheun
weer, hè, burgemiester!
burgemiester! Zij-je
Zij-je ne kier op ou
ou ronde.
ronde.
Joajik, menier
menier de páster;
-— Joajik,
páster; 'k ben bezig
bezig mee
mee mijn
mijn omhoalijnge
omhoalijnge
te doen; ge
ge weet wel, veur die koe van Dons, antwoordde
antwoordde de
de burgeburgemeester.
•••• da es
es 'n goe
de
-— Haaa
Haaa....
goe wirk, 'n goe
goe wirk,
wirk, herhaalde meneer de
pastoor
zalvende overtuiging....
overtuiging •••• 'K ben blije,
blije, burgemiester,
burgemiester,
pastoor met zalvende
nou mee
mee de
de
da
g'ou mee
mee goeje
goeje wirken
wirken bezighoudt....
bezighoudt •••• Hoe
da g'ou
Hoe zit
zit da nou
Communiebank!
al ne
ne kier
kierserieus
serieusop
opgepeisd?
gepeisd? Es
Es
Communiebank! Hè-je
Hè-je doar
doar nou al
er al
al nen
nen dag
dag bepoald
bepoald om
om die
die kwestie
kwestie op
op de
dedagorder
dagorder van
van de
degegemienteroad
brengen? 't Begint
Begint tijd
tijd teteworden,
worden,burgemiester.
burgemiester.
mienteroad te
te brengen?
D'r es
es hoaste
ho~ste bij.
bij. 'K zoe hem geiren tegen Kerstdag
Kerstdag hèn.
hèn.
D'r
burgemeester, die
even van
van plan
plan was
was zelf
zelf aan
aan den
denpastoor
pastoor
De burgemeester,
die even
iets te vragen
vragen voor
voor de
de koe
koe van
van Dons,
Dons,voelde
voelde rich
zichdadelijk
dadelijk uit
uit 't
iets
durfde nu
nuniet
nietmeet..
meer.
veld geslagen. Hij durfde
da 'k kan;
kan, menier
menier de
de páster,
páster, antwoordde
antwoordde hij
hij ontont-— 'K zal doen da
prestige van het
het geestelijk
geestelijk kieed
kleed gelmgeïmwijkend, als
door 't prestige
wijkend,
als altijd door
zonder moed
moed om
om voor
voor zijn
zijn eigen
eigen meening
meening uit
uittetekomen.
komen.
poneerd en zonder
peilend in
de oogen
oogen aan
aan en
en
geestelijke keek
De geestelijke
keek hem
hem strak
strak en
en peilend
in de
zijn buikje
buikje als
als 't ware dreigend naar hem
hem toe.
toe.
puntte zijn
- Joa
Joa moar, burgemiester,
burgemiester, ge
ge zegt da
da nou
nou alalsedert
sedertmoanden,
moanden,
—
voer hij op
op ietwat
ietwat verwijtenden
verwijtenden toon voort.
voort. Wannier
Wannier komt
komt er
er nou
nou
ne kier
kier 'n
'n bepoalde
bepoalde doate
doate
eindelijk ne kier iets van?
van? Keunt-e mij nou ne
zeggen?
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- 'K 'n ben
ben nie
nieallien
allienom
omdoarover
doarovertetebeslissen,
beslissen,deernoedigde
deemoedigde
burgemeester, moar
moar 'k zal
zal mijn beste
beste doen;
doen; 'k beloof on
ou da
da 'k
de burgemeester,
zal van
van spreken
spreken op
op d'iets
d'ietskomende
komendevergoarijnge.
vergoarijnge.
er zal
- Zal 't zéker zijn? vorschte de
de geestelijke.
geestelijke.
—
- Zeker,
Zeker, hèul
hèul zeker!
zeker! Ge meugt
meugt er
er op
oprekenen!
rekenen! beloofde
beloofde nog
nog
—
burgemeester.
eens de burgemeester.
pastoor liet hem
hem eindelijk
eindelijk los en diep
diep zijn
zijn pet
pet afnemend
afnemend ververDe pastoor
burgemeester zijn
zijn weg.
weg.
volgde de burgemeester
- Sakkernondidzju! bromde hij in
in zich
zich zelf.
zelf.
—
Nu had
had hij
hij heelemaal
heelemaal geen
geen moed
moed meer om nog verder
verder te
te gaan
gaan
bedelen.
Hij was
bedelen. Hij
was nu wel
wel ten
ten volle
volle overtuigd
overtuigd dat
dat hij
hij zoo
zoo goed
goed als
als
niets zou
zou ophalen
ophalenen
endat
dathij
hijheel
heelalleen
alleenzou
zoustaan
staanmet
metzijn
zijngekke,on
gekke,onhet noodige
noodige bij
bij te
te passen.
passen. Hoe
Hoe had
had-bezonplchtig
bezonnen-plechtige belofte
belofte er het
zelfde met hem.
hij
zoo oer-dom
oer-dom kunnen
kunnen zijn!
zijn! 't Was altijd 't zelfde
hem.
hij toch zoo
veel te
te licht
licht bewogen;
bewogen; was
was altijd
altijdveel
veel tetegoedhartig,
goedhartig,deed
deed
Hij werd veel
maar
beloften die hij toch,
toch. niet houden kon.
kon. Wat
Wat moois
moois die
die
maar steeds beloften
weer! Bijpassen!
Bijpassen! Hij
juist alles
álles mogen
mogen bijbijlaatste
laatste belofte nu weer!
Hij zou er juist
Was tóch
gek! Dat kon
kon toch
niet! Hij dacht
dacht daarover
daarover
passen! 't't Was
passen!
toch te gek!
toch niet!
na, met
met bezorgdheid
bezorgdheid en
en inspanning,
inspanning, breed
breeden
enopgewonden
opgewondenschrijschrijdend door den
den landweg,
landweg, onder
onder het
hetgouden
goudenloover
loover der
derherfstboomen.
herfstboomen.
Bijpassen!
niet bij
bij tetepassen,
passen,aangezien
aangezien
Bijpassen! Maar,
Maar, verduuveld,
verduuveld, er
er was niet
hij
ontvangen had!
had! Die
Die twee
twee frank
frank van
vanBaete
Baetetelden
teldenimmers
immers
hij niets ontvangen
niet mee. Hij zou
zou ze
ze teruggeven.
teruggeven. Hij
Hijbleef
bleefstaan,
staan,roerloos-ingespanroerloos-ingespanhem op:
op: hij
hij had
had zijn
zijn plicht
plicht
nen denkend; en eensklaps
eensklaps juichte
juichte 't't in hem
gedaan,
belofte gehouden,
gehouden, niemand
niemand kon
kon hem
hem iets
ietsverwijten;
verwijten;
gedaan, zijn
zijn belofte
hij
maar zijn
zijn totaal
totaal mislukte
mislukte omhaling
omhaling staken en Dons
Dons laten
laten
hij zou nu maar
weten
hem speet,
speet, maar
maar dat
dat hij
hijtetevergeefs
vergeefs alalhet
hetmogelijke
mogelijke
weten dat het hem
had aangewend om hem de
de vergoeding
vergoeding te
te bezorgen.
bezorgen.
enhij
hijkeerde
keerdevlug
vlug613
op zijn schreden
schreden
Zijn besluit was
was vast
vast genomen
genomen en
nu maar
maar één
één angst
angst meer:
meer:dat
dathij
hij nog
nog iemand
iemandkon
kon tegentegenterug. Hij had
had nu
komen
hij aan
aan het
hetcollecteeren
collecteeren was,
was, hem
hemiets
ietsvoor
voor
komen die,
die, wetend dat hij
Dons
Langs allerlei
allerlei kanten
kanten en
en zijpaadjes
zijpaadjes sloop
sloop hij
hij naar
naar
Dons zou geven. Langs
zijn
boerderij terug; en,
en, zoodra
zoodra hij
hij thuis
thuiswas,
was,stuurde
stuurdehij
hijzijn
zijnkoekoezijn boerderij
wachter
twee frank
frank terug
terug naar
naarbaas
baasBaete
Baeteen
enverder
verdernaar
naar
wachter met
met de twee
het hoevetje
hoevetje van
den volvolvan Dons om
oii1dezen
dezenteteberichten
berichten dat
dat hij
hij hem den
genden
komen spreken.
spreken.
genden dag moest komen
Wat
te verwachten
verwachten antwoord
antwoord van De
De Waele
Waele betrof,
betrof, daar
daar
Wat het te
zou
naar toe
toe gaan
gaan en
en rustig
rustigaan
aanFålderie
Fálderiemededeelen,
mededeelen, dat
dat
zou hij
hij zelf naar
de
hebben.
de zaak
zaak geen verder verloop zou hebben.
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VI.
Dons schrikte geweldig
geweldig toen het
het koewachtertje
koewachtertje hem
hem kwam
kwam waarwaarschuwen, dat de burgemeester
burgemeester hem
hem den
denvolgenden
volgenden ochtend
ochtendverlangde
verlangde
te spreken.
spreken. Hij
Hij twijfelde
twijfelde geen
geen oogenblik
oogenblik of de list
list met
met de
dekoe
koewas
was
ontdekt.
vloog dadelijk
toe, die net
net zoo
zoo hard
hard
ontdekt. Hij
Hij vloog
dadelijk naar
naar zijn
zijn broer
broer toe,
schrikte en
en er met
koenog
nogdien
dienavond
avond
schrikte
met klem
klem op
op aandrong
aandrong dat
dat de
dekoe
werd
teruggehaald, om zelf niet
niet in
in moeilijkheden
moeilijkheden met
met het
hetgerecht
gerecht
werd teruggehaald,
verwikkeld
met nadruk
nadruk aan
aan
verwikkeldtete geraken.
geraken. Verder
Verder ried
ried hij
hij zijn
zijn broer met
niet te
te wachten
wachten tot
totden
denvolgenden
volgenden ochtend,
ochtend, maar
maarliefst
liefstzonder
zonder
niet
uitstel naar den burgemeester
burgemeester toe
toe te
tegaan
gaanom
omererzoo
zoospoedig
spoedigmogemogein elkaar
elkaar zat.
zat. Dons
Donsmoest
moest
lijk achter te komen
komen hoe
hoe de
de zaak
zaak eigenlijk
eigenlijk in
daar
verzinnen en er
er desnoods
desnoods op
op losjokken
losjokken en hoe
hoe dan
dan
daar maar wat verzinnen
ook zichzelf
zichzelf en
en zijn
zijn broer uit het
ook
het gevaar
gevaar en
en de
debenauwdheid
benauwdheid zien
zien
te redden.
Met een
een benepen
benepen hart
hart toog
toog Dons
Dons onmiddellijk
onmiddellijk naar
naar den
den burgeburgemeester toe. Hij trof
hem"nog
nog gelukkig
gelukkig op
op zijn
zijn hoeve
hoeve aan
aan en
enexcuexcumeester
trofhem'
De burgemeester
burgemeester had
had daar
daar
seerde zich over zijn
zijn voorbarige
voorbarige komst. De
echter geen bezwaar
bezwaar tegen en
en ontving
ontving Dons
Donsmet
meteen
eentoeschietelijktoeschietelijkheid
den bezoeker
bezoeker zeer
zeer bevreemdde.
bevreemdde. Hij
Hij begon
begon dadelijk
dadelijk over
over
heid die den
het treurig geval
geval en drukte er
er zijn
zijn innig
innig leedwezen
leedwezen over uit, dat
dat hij
hij
in 't't geheel
geheel niet
niet geslaagd
geslaagd was. Dons,
Dons,die
die zich
zich op
op zijn
zijn minst,
minst,aan
aanscherpe
scherpe
misschien wel
wel aan
aan ernstige
ernstigebedreigingen
bedreigingen verwachtte,
verwachtte,
verwijten'
verwijten en misschien
leefde
begreep terstond
terstond dat de
de burgeburgeleefde verademend
verademend weer
weer op.
op. Hij
Hij begreep
meester nog niets vermoedde en
en oordeelde
oordeelde het
het passend
passendeen
eengedrukgedrukDe burgemeester
burgemeester kon
kon daar
daar heel
heelgoed
goed
ten klaagtoon
klaagtoon aan
slaan. De
aan te slaan.
in komen
komen en jammerde
jammerde solidair
solidair met
met Dons
Donsmee.
mee.Zijn
Zijnlicht-geroerde
licht-geroerde
een pijnlijke
pijnlijke strijd
strijd
emotiviteit
pakken en een
emotiviteit kreeg
kreeg hem
hem weer
weer flink
flink te pakken
zijn binnenste.
binnenste. Zou
Zou hij
hij dat
datarm
armenenongelukkig
ongelukkigklein
klein
ontstond
ontstond in zijn
heelemaal ongetroost
ongetroost laten
laten vertrekken,
vertrekken, of
of zou
zou hij
hij toch
toch
boertje nu heelemaal
boertje
Gevoel
iets voor hem doen, ten
ten koste
koste van
van zijn
zijn eigen
eigen beurs
beursalleen.
alleen. 't'tGevoel
van
meewarigheid overwon
overwon dat van
vanzelfzuchtige
zelfzuchtige berekening.
berekening. Hij
Hij
van meewarigheid
zijn binnenzak,
binnenzak, haalde
haalde zijn
zijn portefeuille
portefeuille te
te voorschijn
voorschijn en
en
tastte
tastte in zijn
gaf Dons, met een
een soort
soort van
van wrong,
wrong, alsof
alsof het
het hem
hem toch
toch wel
wel groote
groote
moeite kostte om
krijgen, een
een bankbiljet
bankbiljetvan
vanvijftig
vijftig
om het van zich los te krijgen,
frank.
-— Neem, Dons, zei
zei hij; 'k doe wat ik kan.
kan.
inzijn
zijnoogen.
oogen.
Dons
nam
het
aan
en
dankte,
en
tranen
kwamen in
Dons
aan en dankte, en tranen kwamen
zijn smart
smarten
en tevens
Hij ging gebogen heen, gedrukt
gedrukt als
als 't ware door zijn
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de weldaad.
weldaad. De
Deburgemeester
burgemeestervergezelde
vergezeldehem
hemmet
mettroostw
troostwoordoor de
oormaar goed,
goed, dacht
dacht hij,
hij, dat
dat hij
hij 't't
tot aan
aan het
het hek.
hek. 't't Was toch maar
den tot
gedaan had,
had, al
al was
was het
het ook
ook een
een groote
groote som.
som. Hij
Hijmoest
moesttoch
tochook
ook
gedaan
Zou hem
hem ten
tengoede
goede komen
komen in
in
wel iets doen, als
als burgemeester.
burgemeester. 't Zou
wel
volgende verkiezingen.
toch op
op weg
weg was
was liep
liep hij
hij nog
nog
de volgende
verkiezingen. En
En nu
nu hij toch
De Waele
Waele en
enFálderie
Fálderiehet
hetverdere
verdere
door, om
om aan
aan De
een eindje verder door,
Datkon
konook
ookgeen
geenkwaad:
kwaad:zijzij
verloop der zaak
zaak bekend
bekend te
te maken.
maken. Dat
verloop
een goede
goede opinie
opinie van
van hem
hem hebben.
hebben.
zouden een
was ingevallen
ingevallen trok Dons
Dons naar
naar 't't boerderijtje
boerderijtje
de schemering
schemering was
Toen de
er de
dekoe
koeterug.
terug.Hij
Hijvertelde
verteldemaar
maar
van zijn broeder
broeder toe
toe en
en haalde
haalde er
van de
de vijftig
vijftig franken
franken die
die hij
hij van
van den
denburgemeester
burgemeester had
had
liefst niet van
was hij van plan
plan het
het wel
wel te
tezeggen,
zeggen, maar
maarhij
hijbedacht
bed2cht
gekregen. Eerst was
er dan
dan iets
iets van
van zoude
zoude moeten
moeten afstaan
afstaan en
en hij
hij
zich onderweg
onderweg dat hij er
had al
entijdverlies
tijdverlies geleden!
geleden! De
De broer
broer
al zooveel
zooveel schade,
schade, en
en smart,
smart, en
verkeerd verloopen
verloopell van
vande
dezaak,
zaak,welke
welke
jammerde geducht over
over 't'tverkeerd
jammerde
andere toch
toch blij
blij dat
dat
zich eerst zoo mooi liet aanzien, maar was ten andere
In de
deduisterduistergerecht zouden
zouden af
af te
te rekenen
rekenen hebben,
hebben. In
ze niet met het gerecht
nis ging hij een eindje
eindje met
met Dons
Dons en
en de
de koe
koe mee.
mee. Zij
Zij liepen
liepen langs
langs
nis
te gemoet.
gemoet.
gecompliceerde omwegen
gecompliceerde
omwegen en kwamen geen enkel mensch te
en even
even vóór
vóór elf
elf uur
uurstond
stond
Bij
kruisweg keerde
Bij een
een kruisweg
keerde de
de broer terug en
sta1. Met
Met de
de lantaren
lantaren liepen
liepen Dons
Dons en
enzijn
zijnvrouw
vrouw
de koe
koe weer
weer op stal.
de
ergoed
goed uitzag
uitzag en
en dat
dat
om
het dier
dier heen
heen en
enconstateerden
constateerden dat
dat het
het er
om het
de wonde aan het linkerbeen
linkerbeen zoo
zoo goed als genezen was.
Dekalfjes,
kalfjes,
was. De
die reeds sliepen, waren opgestaan en hadden zich
zich ontlast.
ontlast.
Dons
en gedrukt
gedrukt na
naalalde
degewelgewelDoris en zijn vrouw voelden zich moe en
toch wel
wel zeer
zeer tevreden
tevreden
dige
dagen. Zij waren nu toch
dige emoties
emoties dier
dier drie
drie dagen.
dat zij hun mooie
mooie koe
koe terug hadden,
hadden, maar
maar de
de hersenschim
hersenschim van
van het
het
profijt
je dat zij zich daarbij nog
nog hadden
hadden voorgesteld
voorgesteld vergalde
vergalde eenigseenigsprofijtje
vreugd. 't't Was
Was toch
tochalles
alles zoo
zoo raar
raargeloopen
geloopen met
met die
die heele
he de
zins
zins hun vreugd.
geschiedenis!
eindelijk die koe
koe gestolen?
gestolen? En
En hoe
hoe was
was
geschiedenis!Wie
Wie had
had nu eindelijk
wat zouden
zouden de
de menschen
menschen nu
nuzeggen
zeggen
ze
terug gekomen?
gekomen? En wat
ze dan terug
omdat
was? En,
Ent ja,
ja, wat
wat zou
zou de
deburgemeester
burgemeesterzeggen?
zeggen? Zou
Zou
omdat ze terug was?
zijn vijftig
vijftig frank
frank niet
niet terug
terugkomen
komenvragen?
vragen? Hoe
Hoemoest
moestheel
heel
hij
hij nu zijn
die
gespeeld?
die verwarde boel eigenlijk klaar worden gespeeld?
De boel speelde zich klaar en niet klaar.
klaar. Gedurende
Gedurendeverscheidene
verscheidene
dagen
bleven
Dons
en
zijn
vrouw
zoo
goed
als
onzichtbaar.
Zij
dagen bleven Dons
zijn vrouw zoo goed als onzichtbaar. Zij
hielden
voorzicht.;g in hun
hun huis
huis verscholen
verscholen en dat
dat trof
trofsamen
samen
hielden zich voorzichtig
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met
met het
het weer,
weer, dat
datplotseling
plotselingheel
heelslecht
slechtgeworden
geworden was,
VvétS, met
metwind
wind
regen en
en veel
veel slijk
slijk over
over de
de wegen,
wegen, mitsgaders
mitsgaders met
met den
den tijd
tijdvan
van
en regen
jaar, waarin
waarin de
dedagen
dagentelkens
telkenskorter
korterwerden
werdenenendedeschemering
schemering
't't jaar,
vroeger inviel.
een week
week lang
lang geen
ge;en
steeds vroeger
inviel. Zo'o
Zoozagen
zagenzij
zij meer
meer dan een
daar het
het koetje
koetje strikt
strikt op
opstal
stalgehouden
gehoudenwerd,
werd,was
was
enkel mensch en daar
er ook
ook nog
nog niemand
niemand die
dievan
vandeszelfs
deszelfsterugkomst
terugkomstiets
ietsvermoedde.
vermoedde.
Tot op
op zekeren
zekeren ochtend,
ochtend, na
na meer
meer dan
danveertien
veertiendagen,
dagen,het
hetgerucht
gerucht
Tot
eensklaps rondliep, dat Dons
Dons zijn
zijn koe
koe teruggekregen
teruggekregen had.
had. De
eensklaps
Deburen
buren
en nieuwsgierig
nieuwsgierig kijken
kijken en
en Dons
Donsdiende
diende
kwamen hoogst verwonderd en
allen het
het wonderlijk
wonderlijk verhaal
verhaal op:
op: hoe
hoede
dekoe
koedaar
daareensklaps
eensklap~op
op
aan alien
hun deur
deurstond,
stond,vele,
vele,vele
veledagen
dagennadat
nadatzezeweggestolen
weggestolen
een avond aan hun
werd;
werd; en
en hoe
hoe ze
ze gewond
gewond was,
was, en
enhoe
hoezijzijafgemat
afgematenenafgemagerd
afgemagerd
zoo,
dat
Dons
sommen
had
moeten
besteden
om
ze
eenigszins
\V<iS,
zoo,
Dons
sommen
had
moeten
besteden
om
ze
eenig~4ins
Was,
weer bij
bij te brengen.
brengen. Hij
Hij ging
ging er
el; nog
noggebukt
gebuktonder,
onder,beweerde
beweerde hij;
hij;
weer
zij zou
zou dat
dat jaar
jaar geen
geen kalf
kalfkrijgen;
krijgen; zij
zij zouden
zoudengeen
geenmelk
melk hebben;
hebben;
zij
zij waren half geruineerd....!
geruïneerd ... .!
zij
menschen sloegen
sloegen van verbazing hun
hun handen
handenin
inelkaar,
elkaar,spraken
spraken
De menschen
duivelsche streeken.
streeken. Anderen
Anderen glimlachten
glimlachten geheimgeheimvan tooverij, van duivelsche
zi.nnig, voelden
voelden er iets
iets anders
anders achter,
achter,vertrouwden
vertrouwden 't zaakje
zaakje zoo
zoo
zinnig,
maar half. De
De burgemeester
burgemeester kwam
kwam ook
ook zien
zien en
en hooren,
hooren,vergezeld
vergezeld
maar
De Waele,
Wade, die
die bijna
bijna geen
geen oogjes
oogjes had van 't't rimpellachen
rimpellachen
van Guust De
en van zijn
zijn rriooie
mooie dochter
dochterFálderie,
Fálderie,aan
aanwie
wievrouw
vrouwDons
Donsmet
metschr
schrille
ille
stem
heel 't't wonderlijk
wonderlijk geval
geval nog
nog eens
eens uiteendeed.
uiteendeed. Eerst
Eerst was
was de
de
stem heel
burgemeester
liet duidelijk
duidelijk genoeg
genoeg verstaan
verstaan dat
dat zijn
zijn
burgemeester vrij
vrij stug
stug en liet
gift van vijftig franken wel
wel zeer
zeer overbodig
overbodig was
was geweest.
geweest. Maar
Maar voor
voor
het bedroefde
bedroefde gezicht
gezicht en de
de rampspoedige
rampspoedige verhalen
verhalen van
van Dons
Dons en
en
zijn vrouwen
ook wel
wel door
door de
de tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van Fálderie
Fálderie
vrouw en ook
kreeg
pakken en
hij drong
drong niet
niet aan.
aan. De
De
kreeg de
de emotie
emotie hem
hem weer
weer te
te pakken
en hij
heele
werd al
al gauw
gauw
heele geschiedenis
geschiedenis was
was en
en bleef verward en troebel en werd
spreekwoordelijk
nu nog,
nog, wanneer
wanneer daar
daar een
een of
ofandere
andere
spreekwoordelijkinin 't't dorp; en nu
ingewikkelde
meer dan
dan eens,
eens,
ingewikkelde en
en duistere
duistere zaak
zaak voorkomt,
voorkomt, klinkt
klinkt het meer
met een ondeugend
ondeugend lachje
lachje en
en een
een oolijk
ooIijk geknipoog:
geknipoog:
zal misschien
nog wel
-— 'n Beetje
misschien nog
wel terecht komen,....
komen, ....
Beetje geduld; 't zal
gelijk
gelijk de
de koe
koe van Dons!
CYRIEL
CY RIEL BUYSSE.
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't verkiezingsdag
Heden is tt
•••• Verkiezing
steden, verkiezing
verkiezing
verkiezingsdag....
Verkiezing in de steden,
't heele land.
in de dorpen,
dorpen, verkiezing
verkiezing over
over tt
De zon straalt en
en de
de nachtegaal
nachtegaal zingt
zingt in
in 'tttjonge,
jonge,frissche
frissche boschboschhemel is
is blauw
blauw met
met glanzend-witte,
glanzend-witte, bolle
bolle wolkjes
wolkjes en
en tt
loover.
loover. De hemel
't
wassend
onder de
de lange
lange streelingen
streelingen van
van den
den
wassend koren
koren golft
golft en
en deint onder
de brem,
brem, goudgeel;
goudgeel; en
en '/
zachten
den Molenheuvel
Molenheuvel bloeit
bloeit de
zachten wind.
wind. Op den
in de
de boomgaarden
boomgaarden bloeien
bloeien de fruitboomen,
fruitboomen, met
met groote,
groote, witte
witte en
en
roze tuilen.
roze
Dat alles is iets als van ouds, als iets van vóór den oorlog. Maar
Maar de
de
oorlog is er geweest; dorpen
dorpen en
en steden
stedenzijn
zijnvernield;
vernield;gansche
ganschegewesgewesten zijn verwoest en duizenden en
en duizenden
duizenden lijken
lijken rusten
rustenin
invlaamvlaamsche aarde.
aarde. Is dat
of telt
telt het
hetvoor
voor niets
nietsmeer
meer
sche
dat alles
alles reeds
reeds vergeten,
vergeten, of
menschen weer
weer zie gaan als vroeger, pratend
pratenden
enlachend,
lachend,
mee, nu ik de menschen
hun Zondags-best
Zondags-bestgekleed,
gekleed,als
alsvoor
vooreen
eenfeest!
feest!
op hun
Ik heb dezer
dezer dagen
dagen nog
nog eens
eens de
de couranten
couranten gelezen,
gelezen, die
die ik
iksinds
sinds
weken
Wie kan
kan nu
nu nog
nog couranten
courantenlezen?
lezen? Althans
Althans de
de
weken niet
niet meer las. Wie
in de
de couranten?
couranten?Zóó
Zóólaag
laaggezonken
gezonkenvoelde
voelde ikikmij
mij
politieke rubriek in
politieke
wel
ontaarding werken
werken soms
soms als
als een
een aanaanwel niet, maar verwording en ontaarding
stekelijke
ze weer
weer eens
eens opgenomen.
opgenomen.
stekelijke kwaal
kwaal en
en ik heb ze
zooals ik
Niets isis veranderd;
veranderd;de
deoorlog
oorlogisis
Jawel;
Jawel; het was zooals
ik dacht. Niets
niets anders geweest
geweest als een intermezzo; de
de duizenden
duizenden lijken
lijken tellen
tellen
in den
den herfst.
herfst.Evenals
Evenalsde
devierjarige
vierjarige
niet meer dan
dan gevallen
gevallen bladeren
bladeren in
duitsche bezetting hier niet
niet het
het minste
minstepsychische
psychischespoor
spoorheeft
heeft achtergelaten,
woord, noch
noch in
in een
een gedachte,
gedachte, noch
noch in
in een
een
tergelaten, noch
noch in een woord,
gewoonte,
oorlog met
met al
al zijn
zijngruwelen
gruwelenook
ookgeen
geenschim
schim
gewoonte, zoo
zoo heeft de oorlog
gedachtengang en in het
het streven
streven
gewijzigd
gewijzigd in
in de
de mentaliteit,
mentaliteit, in den gedachtengang
van de politieke mannen.
mannen. Politiek
Politiek is een bedrijf
bedrijfop
op zichzelf,
zichzelf, dat
dat slechts
slechts
in schijn
schijn met
met het
hetleven
levenen
enstreven
strevenvan
vaneen
eenvolk
volkvereenzelvigd
vereenzelvigdis.
is.
Het staat feitelijk buiten
buiten en
en beneden
benedenalles;
alles;het
hetisisvan
vanheel
heelveel
veelminder
minder
allooi
beteekenis in de samenleving dan
dan b.
b. v.
v.een
eengroentewinkeltje
groentewinkeltje
allooi en beteekeiiis
of een schoenpoetsershokje
in
een
achterbuurt.
Eigenlijk
heteen
een
schoenpoetsershokje in een
Eigenlijk is het
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parasiet in 't't leven,
leven, iets
iets als
als de
de luis
luis of
ofde
devloo,
vloo, die
dieni_n
n-;._nweg
wegzou
zou
parasiet
willen krijgen
evenals de
luizen en
en
willen
krijgenen
en niet
niet weg
wegkrijgen
krijgenkan.
kan. En,
En, evenals
de luizen
bepaalde maanden
maanden het weligst
weligst tieren
tieren en
enwoekeren,
woekeren,
vlooien in bepaalde
de vlooien
zoo doen ook de politieke mannen in
inverkiezingsperiode.
verkiezingsperiode •.•
zoo
voornaamste bezigheid
bezigheid is
volk leugens op te
te hangen
hangen en
en
Hun voornaamste
is het volk
elkander uit te schelden.
schelden. Dat
Dat doen
doen ze
ze met
meteen
eenvirtuositeit
virtuositeitdie
dieboven
boven
vandaan en
en waarvandaan
waarvandaan
alle peil verheven is. Waar halen ze de kracht
kracht vandaan
den vloed van scheldwoorden?
moet toch
toch wel
wel zijn
zijn dat
datzulks
zulks
scheldwoorden? En het moet
Ja,
menschen amuzeert, want
want anders
anders zouden
zoudenze
ze 't niet dulden. Ja,
de menschen
dat
dàt is het:
het: een
een amusement,
amusement, een
een pretje.
pretje.De
Depolitieke
politiekemannen
mannenspuwen
spuwen
gezicht en
en het
hetvolk
volk lacht....!
lacht ••• .! Het
Het
elkaar, als
kermiskraaiers, in
elkaar,
als kermiskraaiers,
in 't gezicht
lacht, en gaat
gaat ter
ter stembus,
stembus, voor
voor of
of tegen
tegen de
de een
eenof
ofde
deander,
ander,—
- het
het
komt er niet
niet op
op aan,
aan, —
- als
als het
hetmaar
maareven
eveneen
eenuurtje
uurtjeopwindende
opwindende
komt
lol heeft. De uitslag
101
uitslag zal
zal zijn
zijn wat
wat hij
hij wil,
wil, die
die isisvan
vangeen
geenbeteekenis,
beteekenis,
het resultaat
resultaat blijft
blijft toch
toch hetzelfde:
hetzelfde: een
een groepje
groepje ambitieuze
ambitieuze kerels
kerels
massa van
van 't volk
zonder gewétensbezwaren
gewétensbezwaren aan
aan 't schoteltje
schoteltje en de massa
gefopt
bedrogen.
gefopt en bedrogen.
vrouwen (want
(want ditmaal
ditmaal
De verkiezing is afgeloopen.
afgeloopen. Mannen
Mannim en vrouwen
hebben
ook de
de vrouwen
vrouwen meegestemd)
meegestemd) komen
komen uit de
de kiesbureaux
kiesbureaux
hebben ook
in de
de herbergen
herbergen
en verspreiden zich slenterend langs de dorpstraat
dorpstraat en
en in
als
op kermisdagen.
kermisdagen. De
pijpen dampen,
dampen, de
de kleurige
kleurige linten
linten van
van
als op
De pijpen
In 't'tfrissche
frissche
hoeden
mutsen wapperen
wapperen om
om de
de roode
roode hoofden.
hoofden. In
hoeden en mutsen
bosch zingt steeds de nachtegaal en over de wijde korenvlakte drijven
drijven
voort de zachte strijkingen van den
den wind
wind door
doorde
dewiegelende
wiegelende halmen.
halmen.
Uit de
de herbergen
herbergen stijgt
stijgt eerst
eerst gejoel
gejoel en
enweldra
weldrawild
wildgezang
gezang op.
op.
Er is uitbundige
uitbundige vroolijkheid
vroolijkheid hoewel,
hoewel, volgens
volgens de
de nieuwe
nieuwe wet,
wet, geen
geen
sterke drank verkocht mag
mag worden.
worden. Wordt
Wordtererwerkelijk
werkelijk geen
geen sterken
sterken
drank
verkocht? Hoe
dat de
dekoppen
koppenzoo
zoovurigrood
vurigrood
drank verkocht?
Hoe komt
komt het dan dat
glimmen,
den oorlog
oorlog en
en dat
datkerels
kerelswaggelend
waggelend op
opstraat
straat
glimmen, net als vóór den
verschijnen?
waggelen en brallen luidkeels:
luidkeels:
verschijnen? Zij
Zij waggelen
„Zij zullen hem niet temmen
"Zij
Den fieren Vlaamschen
Vlaamschen leeuw!"
leeuw!"
Neen;
vandaag zullen
hem beslist
beslist niet
niet kunnen
kunnentemmen,
temmen,den.
den
Neen; vandaag
zullen ze hem
fieren, Vlaamschen
Vlaamschen leeuw;
leeuw; want,
want, niettegenstaande
niettegenstaande het sterken-dranksterken-drankEnmorgen
morgenisis
verbod,
toch jenever
jenever weten
weten te
te bemachtigen.
bemachtigen. En
verbod, heeft hij toch
hij waarschijnlijk ook nog niet te temmen,
want dan
dan werkt
werktde
dena-roes.
na-roes.
temmen, want
Het zal eerst dinsdag
dinsdag moeten
moeten zijn.
zijn. Dan
Dan isis hij
hij getemd,
getemd,mak
mak als
als een
een
lammetje.
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De
een eigenaardige
eigenaardige onrust
onrust over
over
Dc dag verloopt
verloopt en
en er komt iets van een
Demeeste
meeste bralzangers
bralzangers zijn
Zljn verder
verderafgezakt,
afgezakt, maar
maar de
demeer
meer
tt't dorp.
dorp. De
deftige
nu in
inbeweging.
beweging. Men
Menziet
zietden
dendorpsonderwijzer
dorpsonderwijzer
deftige lui
lui komen nu
gejaagd
pastoryy loopen
zenuwachtig aanbellen.
aanbellen. De
De
gejaagd naar de pastor
loopen en daar zenuwachtig
pastoor treedt te
te voorschijn,
voorschijn, praat
praat gewichtig
gewichtig met
met den
den schoolmeester,
schoolmeester,
gaat met hem naar
gaat
naar tt't kasteel
meneer de
de
kasteel toe.
toe. Weldra
Weldra vertoont zich meneer
baron in
in de straat
baron
straat en
en begeeft
begeeft zich,
zich, met
met pastoor
pastoor en
enonderwijzer,
onderwijzer,
naar tt't Gemeentehuis.
nieuws zijn over
over de
de verkiezing;
verkiezing;
Gemeentehuis. Er
Er moet
moet nieuws
wellicht
reeds de eerste
eerste uitslagen
uitslagen bekend.
bekend. Men
Menzou
zouzeggen
zeggen::
wellicht zijn
zijn reeds
huneigenlijk
eigenlijkschelen?
schelen? De
Debaron
baronhoort
hoortimmérs
immers in
in
wat
kan het
hethun
wat kan
zijn kasteel,
kasteel,de
de pastoor
in zijn
zijn
pastoor in
zijn kerk,
kerk, en
en de
deonderwijzer
onderwijzer in
in zijn
zijn
school.
ook zoo,
zoo, en nu is
is tt
school. Maar
Maar vóór
vóór den
den oorlog
oorlog was
was het
het ook
't weer
zoo: niets is veranderd.
Zou
nieuws soms
soms minder
minder goed
goed zijn:
zijn: minder
minder goed
goed voor
yoor den
den
Zou het nieuws
baron, minder
baron,
minder goed
goed voor
voor den
den pastoor
pastoor en
envoor
voorden
denonderwijzer?
onderwijzer?
zij de
demoreele
moreeleen
enmaterieele
materieelesteunpilaren
steunpilaren
Met hun
hun drieën
drieën vormen
vormen zij
van het dorp. En
En wat
wat zij
zij zijn
zijn op
ophiln
hundorp,
dorp,zijn
zijnhuns
hunsgelijken
gelijkenover
over
van
't heele
is de
de wereldsche
wereldsche macht,
macht, de
de pastoor
pastoor isis de
de spispitt
heele land. De baron is
ritueele
en de
de onderwijzer
onderwijzer is
is zoowat
zoowat als
als de
de trouwe
trouwe dienaar
dienaar
ritueele macht; en
van die beide machten. Zoo
Zoo was
was het
het vóór
vóór den
den oorlog;
oorlog; zoo
zoo is het
het nog.
nog.
't Geeft niets dat
dat het
hetkerkhof
kerkhofvol
vol gesneuvelde
gesneuvelde soldaten
soldatenligt,
ligt,onschulonschultt
dige
groot en
en schoon
schoon en
en
dige slachtoffers
slachtoffers die
die gevallen
gevallen zijn
zijn voor
voor iets
iets dat groot
dat isis van
vangeen
geen belang
belangmeer;
meer;het
het
edel
wezen moest;
is voorbij,
voorbij, dat
edel wezen
moest; dat is
eenige wat nog
eenige
nog van
van belang
belang is,
is,isisteteweten
wetenwelke
welkepolitieke
politiekemannen
mannen
in het
het land
land gekozen
gekozen zijn
zijn en
en welke
welke politieke
politieke partij nu
nu de
de kudde
kudde der
der
dupes zal
zal leiden en
en beheerschen.
beheerschen.
De bralzangers
bralzangers keeren
keeren terug
terugen
enzingen
zingennog
nogsteeds,
steeds,
De avond valt. De
heesch-wordende stemmen,
stemmen,dat
datzijzijhem
hemniet
nietzullen
zullentemmen,
temmen,den
den
met heesch-wordende
fieren Vlaamschen
Vlaamschen leeuw.
leeuw.
vanavond isis hij
hijheelemaal
heelemaalniet
nietmeer
meertetetemmen,
temmen,veel
veelminder
minder
Neen; vanavond
nog dan
dan dezen
dezen ochtend;
ochtend; en
niet; want
want hij
hij
nog
en morgen
morgenook
ook nog
nog niet;
alcohol gedronken,
gedronken, ondanks
ondanks het
het tapverbod
tapverbod en
en zal
zalerermorgen
morgen
heeft alcohol
weer drinken.
drinken. Eerst
Eerstovermorgen
overmorgenisishij
hijtam;
tam;dan
danzijn
zijnde
decenten
centenop
openen
werkt de kater.
kater.
Van op den
den Molenheuvel
Molenheuvel hoor
hoor ik het
het gebrul
gebrul en
en zie
zie onder
ondermij,
mij,
Van
Denachtegaal
nachtegaal
de benden
benden voorbijzwenken.
voorbijzwenken. De
over het struikgewas heen, de
stoort er zich
zich in
in 'ttt minst
minst niet aan;
aan; die
die zingt
zingt maar
maar lustig
lustig door,
door, al
al
stoort
heeft hij
hij geen
geen alcohol
alcohol gedronken.
gedronken.
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zon is
is onder
onder in
in een
een glorie
glorie van
van purper
purper en
en oranje,
oranje, de
de eerste
eerste
De zon
sterren twinkelen
twinkelen en
en de
de maan
maan komt
komt op,
op, rood
rooden
enrond
rondals
als'i een reuzensterren
reuzensinaasappel, boven het zwarte
zwarte sparrenbosch.
sparrenbosch.
sinaasappel,
nu gewonnen?
gewonnen? Wie is er getemd
getemd en
en wie
wie blijft
blijft er
er ononWie heeft er nu
tembaar?
tembaar? Zijn
Zijn het
hetdedeKatholieken?
Katholieken?dedeLiberalen?
Liberalen?dedeSocialisten?
Socialisten?
opmolenaar, die een filosoof
filosoof is,
komt langzaam
langzaam den
den heuvel
heuvel opMijn molenaar,
is komt
tot mii.
mij.
gestapt en nadert tot
gij iets?
iets? vraag ik hem.
hem.
- Weet gij
—
-— Weet gij iets, meneer?
meneer? is zijn antwoord.
antwoord.
Wij weten beiden
beiden niets.
niets. Wij
Wij hooren
hooren slechts
slechts het
hetheerlijk
heerlijkgalmen
galmen
Wij
van den nachtegaal
nachtegaal en
en het
hetalweer
alweer aftrekkend
aftrekkendgebral
gebralvan
vande
deleeuwenleeuwenontembaar is.
is.
bende die ontembaar
- Ik ga toch
toch eens
eens hooren,
hooren, zegt
zegt hij;
hij; en
en daalt
daalt door
door de
de struiken
struiken
—
het dorp
dorp toe.
toe.
van den heuvel, naar het
-— Welnu? vraag ik, als hij na een vrij lange poos
poos terugkomt.
terugkomt.
Niemand weet iets, meneer;
-— ~iemand
meneer; het
het schijnt
schijnt een
eenechte
echtewarboel.
warboel.
-— Maar die zingende
zingende benden...
benden ...., die
die ontembaren,
ontembaren, die zullen toch
wèl
hebben?
wèl gewonnen hebben?
-— Die hebben „dreupels"
"dreupels" gewonnen,
gewonnen, geweldig
geweldig veel „dreupels".
"dreupels".
Mijn molenaar filosofeert nog even door, gezeten
gezeten op
op een
een der
derververbrijzelde
mooien, houten
houten molen,
molen, dien
dien de
de duitsche
duitsche
brijzelde balken
balken van
van den mooien,
bruten
uit pure
pure barbaarschheid
barbaarschheid vóór
vóór hun
hun vlucht
vlucht lieten
lieten springen
springen
bruten uit
en daalt weldra den heuvel
heuvel af om
om·zich
zich ter
ter ruste
rustetetebegeven.
begeven.
meer weten,
weten, zegt
zegt hij,
hij, terwijl
terwijl zijn
zijn lange,
lange,
-— Morgen
Morgen zullen
zullen we
we meer
magere
als een
een schim
schim tusschen
tusschen de
dedonkere
donkereheesters
heestersververmagere silhouet, als
dwijnt.
De
is overheerlijk,
overheerlijk, zoo
het midden
midden van
van den
den
De nacht is
zoo zacht
zacht als
als in het
in 't korte gras
zomer
zomer en zoo
zoo heilig
heilig bladstil.
bladstil. Ik strek mij op mijn rug in
en kijk naar het
het oneindige
oneindige van
van den
densterrenhemel.
sterrenhemel.
De nachtegaal orgelt, de donkere heesters droomen
droomen en
en de
de miljoenen
miljoenen
sterren tintelen en
en twinkelen,
twinkelen, alsof
alsof zij dezen
dezen avond intenser dan
dan op
op
alldere
Zouden daar
daar ook
ookwerkelijk
werkelijk menschen
menschen op
op
andere avonden leefden. Zouden
die andere planeten
die
planeten wonen,
wonen, menschen
menschenals
alswij,
wij,die
dieoorlogen
oorlogenvoeren
voeren
en verkiezingen
verkiezingen houden? Zouden daar
daar ook
ook miljoenen
miljoenen jonge
jongewezens
wezzns
sneuvelen
zij niet
niet kennen
kennen noch
noch
sneuvelen voor
voor een
een doel
doel of voor een ideaal dat zij
begrijpen;
zouden de
de overblijvenden
overblijvenden hen
hen langzamerhand
langzamerhand ook
ook
begrijpen; en zouden
hun
graftomben
vergeten,
en
ontembaar
zingend
zooals
hier
langs
vergeten, ontembaar zingend zooals hier langs hun graftomben
voorbijtrekken
gunnen?
voorbijtrekken zonder ze zelfs een blik te gunnen?

136

DE LIEVE WERELD

De maan is hoog
hoog en licht
licht gerezen
gerezen in den
den reinen,
reinen, schoonen
schoonen hemel
hemel
en haar
haar witte
witte schijnsel
schijnsel valt,
valt, dwars
dwars over
over het
hetstruikgewas
struikgewas heen,
heen, op
op
't kleine
er bleek
bleek de
de
kleine kerkhofje
kerkhofje rondom
rondoni het kleine kerkje en verlicht er
kleine, zwarte kruisjes der
der gesneuvelden.
gesneuvelden.
Wat zijn er veel
veel en
en wat
wat staan
staan ze
ze dicht
dichtop
opelkaar!
elkaar! Er
Erisisniet
nietveel
veel
plaats voor gesneuvelde soldaten op de wereld.
wereld. De
De plaats
plaatsisisvoor
voorde
de
De dooden
dooden hinderen.
hinderen. De
De lelelevenden.
levenden. Die
Die moeten ruimte hebben. De
venden moeten
hun gemak
gemak zijn
zijn en
en kunnen
kunnenzwieren
zwierenen
enzingen;
zingen;
venden
moeten op hun
zij
moeteIl kunnen
en met
metrauwe,
rauwe,schorre
schorrekelen
kelen
zij moetera
kunnen lachen
lachen en drinken en
brallen van den leeuw
leeuw die
die niet
niet getemd
getemd zal
zal worden.
worden. Daarvoor
Daarvoorzijn
zijnalal
die
gestorven. Morgen
Morgen zal
zal het
hetresultaat
resultaatder
derverkiezingen
verkiezingen
die anderen gestorven.
bekend
dat isisvan
vanheel
heelwat
watmeer
meerbelang
belang dan
dan alal die
dielijken
lijken
bekend zijn
zijn en dat
kunnen zijn.
zijn.
daar, die van geen nut noch tel meer kunnen
het maantje
maantje zit
zit heel
heel hoog,
hoog,
De stilte van den nacht
nacht valt
valt over
over 't dorp;
dorp; het
héél hoog
endedemiljoenen
miljoenenschoone
schoone
héél
hoog en verre
verre van
van de
demenschen;
menschen; en
en bloeien.
bloeien. Alles
Alles rust
rust nu,
nu,alles
allesslaapt,
slaapt,om
ommorgen
morgen
sterren tintelen en
weder
te' herleven.
herleven. Alleen
Alleen de
de nachtegaal
nachtegaal blijft
blijft zingen,
zingen, ergens
ergens ververweder tè
scholen
donker der
der cypressen,
cypressen, niet
niet verre
verre van
vanhet
heteenzaam
eenzaam
scholen in
in het donker
kerkje, niet verre van de
de eenzame,
eenzame, dicht
dicht op
opelkaar
elkaar gedrongen,
gedrongen,zwarte
zwarte
kruisjes,
slapen die
die niet
nietmeer
meermoeten
moetenontwaken.
ontwaken.
kruisjes, waaronder dezen slapen
CYRIEL
BUYSSE.
CYRIEL BUYSSE.
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Et retrauva
retrouva
•••
Les senders
sentiers roses
rases de l'aurare
l'aurore...

De innerlijke verschuiving
verschuiving geschiedde,
geschiedde, terwijl hij zich bewoog door
de middagdrukte der
der groote
groote koopstad.
koopstad. Hij
Hijwas
wasderwaarts
derwaartsgekomen
gekomen
om zich te kwijten van een opdracht,
waarmede de
de handelsfirma,
handelsfirma, die
die
opdracht, waarmede
hem bond in dienstbetrekking
hem
dienstbetrekking hem
hem had
had belast.
belast. Na
Na het
hetininvolgorde
volgorde
uitspreken der tevoren bereide
bereide zinnen,
zinnen, begeleid
begeleid door
door een
een reeks
reeks tootooneelmatige gewoontehandelingen,
gewoontehandelingen, kon
kon hij
hij het hooge
neelmatige
hooge gebouw met de
de
verwarrend-vele
vertrekken bevrijd
bevrijden
enleeg
leeg verlaten
verlatenom
omin
ineen
eenneiging
neiging
verwarrend-vele vertrekken
tot het
het tegengestelde
tegengestelde de
de rijk-rumoerige
rijk-rumoerige verkeerswegen
verkeerswegen te
te betreden.
betreden.
Hij
merkte
zich
in
het
besef
te
bevinden
niet
langer
één
der velen
velen
Hij
besef bevinden niet langer één der
en hij
hij was
was de
de ander,
ander,die
dienaast
naasthen
hen
te zijn. Zij waren tot
tot één
één geworden
geworden en
voortging. Hij wist
wist zich
zich ondoordringbaar
ondoordringbaar:: de
de langs
langs hem
hemopwaaiende
opwaaiende
zijn straf-gerichten
straf-gerichten
geluidsvlagen
geluidsvlagen Vlelen
vielen machteloos
machteloosterug
terug en
en onder zijn
blik braken de bonte vlakken
vlakken der gezichtsbeelden
gezichtsbeelden uiteen. Hij
Hij ervoer
ervoer
en ververhet luwen van wind langs zijn vreemd-neerhangende handen
handen en
inruimte
ruimte
stard gelaatswezen
gelaatswezen niet langer als streeling en het uitzicht
uitzicht in
bij het begaan eener breede rivierbrug
rivierbrugbracht
brachtgeenerlei
geenerleibevrijding.
bevrijding.Hij
Hij
ontwaarde louter
louter den
den éénen,
éénen. eigen
eigen weg,
weg, den
den streng-bepaalden,
streng-bepaalden,schoon
schoon
tegelijk verijlenden
droomweg, dien
diènhij
hij te
te gaan
gaan had
had zonder
zonderafwijken
afwijkenen
en
verijlenden droomweg,
waarop géén ander hem
hem gemoeten
gemoeten zou.
zou.
Aanvankelijk bleef alles buiten
buitende
degevoelsgeheimenissen.
gevoelsgeheimenissen.Doch
DochalalAanvankelijk
het onttogen
onttogen zijn
zijn aan
aan hetgeen
hetgeen
lengs leerde hij de nieuwe vreugde van het
eens als werkelijkheid moest worden erkend
erkend en
en een
een ros
roszingen
zingendoordoorHet onbevredigbaar
onbevredigbaar verlangen
verlangen leefde,
leefde, dat de
de eenheid
eenheid der
der
trok hem. Het
anderen aandeel zou hebben in zijn vreugde. In
In drie
drie beeldingen
beeldingen putte
putte
zich uit:
uit:allen
allenschreden
schredenals
alshij,
hij,voor
voorieder
iederafzonderlijk
afzonderlijkwas
was hij
hij deel
deel
het rich
van de tegenovergestelde
tegenoverg~stelde eenheid; meerderen
·meerderen wisten
wisten hun
hunweg
weggelijk
gelijk
er bestond
bestond een
eengemeenschap
gemeenschap der
der bevrijden
bevrijden temidden
temidden van
vande
de
hij en er
en
wist
van
de
onwetenden;
één
enkele
nog
kende
zóó
haar
pad
onwetenden; één enkele nog kende zóó haar pad wist van de
Na het
hetverflarden
verflardender
derbeelden
beelden
eindelijke kruising-in-heerlijkheid....
kruising-in-heerlijkheid •••• Na
eindelijke
heerschte alléén het
het donkergloedende
donkergloedende zingen
zingen en
en hij
hijmeende
meendesoms,
soms,
heerschte
alswolk
wolkvan
vanhem
hemafsloeg.
afsloeg.Maar
Maarscherper
scherper
het ook
ook uit
uit hem
hembrak
brakofofals
dat het
het breede
breede der
dervereenigde
vereenigde
teekende zich
teekende
zich zijn eenzaamheid af tegen het
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velen en
en ten
moest hij haar
velen
ten laatste
laatste moest
haar belijden
belijden in angst voor botsing.
En het was
was of
gezegd werd,
dat deze
deze dag
dag de
delaatste
laatstezijns
zijns
of in
in hem gezegd
werd, dat
levens
zijn.
levens zou zijn.
Helle ontsteltenis deed
deed kort
kort hem
hem stokken,
stokken,het
hetzingen
zingenvervluchtigde
vervluchtigde
de lijn
lijnvan
vanden
denmystieken
mystiekenweg.
weg.Tot
Toteen
eennieuwe
nieuwe geluidsen hij verloor de
beelding zich gevormd had en hij voortging,
voortging, als
als gedragen
gedragen op de
de deideihet
ning
fling van
van een
een woord:
woord: les
les sentiers
sentiers roses
roses de
de l'aurore.
l'aurore. Hij
Hij wist in het
andere bestaan
bestaan den oorsprong
oorsprong van dien
dien symbolieken
symboliekenregel
regel onmiddellijk
onmiddellijk
te hebben moeten
moeten navorschen;
vermeien in
in de
de
navorschen;hier
hier mocht
mocht hij
hij zich vermeien
En wijl
wijl de
deaanvankelijke
aanvankelijkevrees
vreesververgolvingen, waarop deze zich hief. En
nevelde
onvermijdelijke hereeniging
hereeniging met
met die
die hij
hijverlaten
verlaten
nevelde zag hij de onvermijdelijke
zijn weg
weg verliezen.
verliezen. Dan
Dan
had. Hij zou
zou opnieuw
opnieuw stokken
stokken een wijle
wijle en zijn
zou hij fel de hunne
hunne moeten
moeten snijden,
snijden, worden
wordenopgenomen
opgenomenin
ingeluidsgeluidszijstraf
strafhun
hunvoortgang
voortganginhieldruischingen
weten hoe
hoezij
druisching en kleurendaver, weten
inhielden om zijnentwil, een geweldige duisternis voelen
voelen neerflappen,
neerflappen, eineinhun
delijk
het schijnwezen
schijnwezen zou
zou hu
delijk meegevoerd
meegevoerd worden.
worden. Doch slechts het
n
blijven en voor immer gingen de wegen uiteen, wijl daarna geen krui-blijvenormgdewnuit,jlargekuising meer
pad uitlichten
uitlichtenzou
zou
meer mogelijk
mogelijk was
was en
en onverbleekbaar
onverbleekbaar het ééne pad
hij den
den schok
schok doorleden,
doorleden, de
de zindering
zinderingvan
van
voor hem heen. Reeds
Reeds wist hij
zang herbegon en hij zag het in geluidsbeeld geopenbaarde: een
eenwolwolkenveld ontzaglijk en grauw,
grauw, de
de doorbraak,
doorbraak,dan
danover
overwolklandouwen
wolklandouwen
de wondere, roosroode
roosroode wegen....
wegen ....
hij zijn pad
pad niet
niet
Doch er werden
werden oogenblikken
oogenblikken geboren,
waarin hij
geboren, waarin
langer ontwaarde, zich na wist tot de
de langs
langs hem
hem voortijlenden
voortijlenden en
en niet
niet
den schok ervoer, niet de
de donderende
donderende daling
daling van
van duisters
duisters hem
hemontontzette. Hij droomde
droomde over
over de
de bloem
bloem van
van een
een opengebloeid
opengebloeid gelaat
gelaat en
en een
een
ander dan het
het eigen
eigen innerlijk
innerlijk gebaar
gebaar vermocht
vermocht even
even hem
hem te
te binden.
binden.
àl flauwer klonk
klonk het
het
Allengs vervulde hem de
de mist
mist eener
eenerdroefenis
droefenisen
enAl
Tot hij
hij ganschelijk
ganschelijk afstand
afstand deed
deed van
van de
de
motief der sentiers roses....
roses .... Tot
verbeelding,
uiteinde komen
komen moest
moest door
door den
dengewelddadigen
gewelddadigen
verbeelding, dat het uiteinde
vereenigingsschok.
verschoven tot
tot ook
ook de
de
vereenigingsschok. Hij
Hij zag het veel verder nu, verschoven
was noodig
noodig de
de vochte
vochte versombering
versombering van
van
dag
Er was
dag zou verjaard zijn. Er
avond,
samenvallende verstilling
buiten hem,
hem, een
eenloopen
loop en
avond, een samenvallende
verstilling in en buiten
Danzou
zoude
degeleidelijke
geleidelijkeafsterving
afsterving
volkomèn tot dwalen verdoelloosd.
verdoelloosd. Dan
ongewild~ verheiliging.
geschieden,
loozen aller begeerten,
begeerten, de
de ongewilde
geschieden, het
het loozen
zich
Een breed water werd hem tot grens.
grens. Hij
Hij zou
zou staren
staren in
in de
dewijd
wijd zich
uitwevende
tot alle
alle besef
besefeener
eenerwilsdriftige
wilsdriftige
uitwevende webben
webben van duisternis, tot
eerst dan,
dan,ééngeraakt
ééngeraakt met
metde
de
overgave
hem- geweken
geweken was.
was. En eerst
overgave uit
uit hem
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zwarte stilte rondom en diep-onder kon de stap worden gedaan,
gedaan, die
intrede....
geen stap meer was: voltrok zich de intrede
••••
Aldus
breuk met
met het
hetinnigst-ervarene
innigst-ervarene en
en
Aldus bereidde
bereidde hij
hij zich tot de breuk
keer naar
naar het smakelooze
oude. Het
Het moest.
den tijdelijken
tijdelijken keer
smakelooze oude.
moest. In hem
hem
blokken,
schreide
dwong het
het grauwe
grauwe dier,
dier, terwijl
terwijl zijn
zi;n voeten
voeten tot
tot blokken
schreide en dwong
verzwaarden, welke hij nauw vermocht voort
voort te sleepen.
sleep en. Hij
Hij volbracht
volbracht
een samenstel van handelingen
handelingen als
als een
een spel
spel en
en verheugde
verheugdezich
zichover
overhet
het
•••• Reeds zweeg
ontgladde verloop
verloop....
zweeg het
het dier in doffe rust en de aarde onttrok aan zijn voeten het
het gewicht
gewicht der
dervermoeienis.
vermoeienis. Hij
Hij werd
werdopnieuw
opnieuw
hij
licht en zonder
zonder lichamelijkheid.
lichamelijkheid. Hij
Hij kon
kon niet
nietweggaan
weggaan nog,
nog, schoon
schoon hij
zijn blikken reeds liet uitzweven als langs de lijn van het
het pad.
pad. Geen
Geen
Tot het
hetijle
ijlestralennet
stralennethet
hethoofd
hoofdving
vingvan
vanéén,
één,
zang
roerde zich.
zich. Tot
zang roerde
die zich als hij wijd-uit scheen te laten
laten vervloeien.
vervloeien. Indaling
Indalingbegon
begonen
en
leeg-wachtend achter
hij wist de huls van het
het zelf
zelf leeg-wacptend
achter te laten.
laten. Hij
Hij werd
werd de
de
wezen van dien
dien ander,
ander,die
diezichzelf
zichzelfbleef,
bleef,onbewust
onbewust
gevangene in het wezen
van de inbezitneming.
inbezitneming. En
Enal
al de
de stralen
stralenvan
vanzijn
zijninnerlijk
innerlijkzien
zienkwamen
kwamen
het ééne
ééne beeld:
beeld:de
devrouw.
vrouw.1-lij
Hij zag haar onbereikbaar-ver
onbereikbaar-ver en
en
samen in het
daardoor hoog-begeerlijk.
hoog-begeerlijk. Hij schouwde
schouwde haar
haar ontdaan
ontdaanvan
vanbedriegbedrieglijken lijfstooi,
huid met
met den
den
lijfstooi, louter
louter in het blanke, glanzende kleed der huid
achterwaarts
hoofdmantel en de
de innige
innige siersels
siersels der
der haarhaarachterwaarts gebreiden hoofdmantel
en naderden
naderden lokkend.
lokkend. Hij
Hij speurde
speurde
uit en
plekken. Schijngestalten traden uit
een overbuigen
overbuigen en als
als het
het luwen
luwen van
van adem.
adem.Het
Hetwas
wasofofhijhijbreken.
brekea
sfeer ••.• Tot
Tot hij
hij plots
plots schokkend
schokkend terugvoer
terugvoer in
in het
het leegleegmoest in haar sfeer....
wachtend zelf. Brokken ziening werden wild
wild verflard,
verflard, heftig
heftigverbrak
verbrak
hij
het laatste
laatste der
dergemeenschap
gemeenschapmet
metden
denwonderlijk-doorkenden
wonderlijk-doorkenden
hij het
stortte zich
zich heen.
heen.
vreemdeling en stortte
Den avond doorschreed hij,
hij, terwijl
terwijl in alle
alle deelen
deelen zijns
zijns wezens
wezens de
de
strijd opstak. Sidderend
Sidderend van
van goud
goud stoof
stoof het
het duister
duisterrondom
rondomvan
vanhem.
hem
weg. De achtervolgende vogel van den nacht
nachtzou
zoude
degeweldige
geweldige vleuvleuEnhet
hetwas
wasofofhij
hij
gels om hem dichtslaan,
dichtslaan, als
als hij
hij één
één oogenblik
oogenbliktoefde.
toefde.En
niet meer wilde,
wilde, wat
wat hij
hij eens
eens voorziende
voorziende had
had opgeroepen.
opgeroepen. Hij
Hijwist
wisttete
vlieden van het pad, schoon hij rusteloos hunkerde het
het te
te hervinden.
hervinden.
Hij werd heengedreven van het
het heil
heil met
met ontwrichte
ontwrichteverbeelding.
verbeelding.Die
Die
hij aanschouwd had, de
de eeuwig-verlokkende,
eeuwig-verlokkende, was
was in zijn
zijn bloed
bloed gevagevaZij belette
belette de
de oude
oudeovergave.
overgave. Zij
Zij dwong
dwong hem
hem
ren en joeg
joeg hem voort.
voort. Zij
zich ganschelijk verloren te geven
geven inin- haar. Zij bond
bond hem
hem aan
aanbegeerbegeerzij hield
hield den
denzang
zang neer,
neer,die
dieweer
weeropopten en
en fnuikende
fnuikende twijfelingen;
twijfelingen; zij
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En hij
hij keerde.
keerde. De
De machtige
machtigevogel
vogel hief
hiefzich
.zich geruischloos
geruischloos
drijven wilde. En
en breidde hoog over hem het
hetdonkere
donkerevleugelgewelf.
vleugelgewelf. Aarzeloos
Aar.zeloos nu
nu
hij een
een pad,
pad, dat
dathem
hemvolkomen
volkomenvan
vanhet
hetheil
heilvervreemden
vervreemdenzou.
zou.
betrad hij
ingedaald en
en bewoog
bewoog hem.
hem.
Zij was tot hem ingedaald
ging naast
naast hem
hemhaar
haarlijfelijke
lijfelijkegestalte
gestalte:: vertastbaring
vertastbaringvan
van
Weldra ging
Hij vond
vond de
de stilte
stilte van
van het
hetonvermijdelijke,
onvermijdelijke,
wat .zijn
zijn .zielsbloed
zielsbloed slorpte. Hij
de voleinde
voleinde ·vertwijfeling.
vertwijfeling.
der nederlaag.
nederlaag.
En hij ervoer de overwinning der
Hij had de
de heerlijkheid
heerlijkheid gekend
gekend van de vernedering en de
de gouden
gouden
rust
rust na
na brekende
brekende daad.
daad.Hij
Hij werd
werdheengeleid
heengeleiddoor
doorsferen
sferenvan
vanslaap,
slaap,tot
tot
alle banden
begeerte Waren
waren gebroken en het
het herwonnen
herwonnenzielsbloed
.zielsbloed
banden van begeerte
.zuiver was
was geworden.
geworden. Zoo
Zoo ontwaakte
ontwaakte hij
hij in
in
opnieuw door.zichtig
doorzichtig en zuiver
den prillen leliënval
leliënval des dageraads.
dageraads. Het
Het wezen
we.zen naast
naast hem
hemlag
lagnog
noginin
Danhief
hief
loutering. Hij dekte haar en zond
.zond medelijden
medelijden tot haar
haar uit.
uit. Dan
loutering.
.zich en
en genoot
genoot van
van de
dejonge
jonge bewegingen.
bewegingen. In
Inzijn
.zijnbehoefte
behoefteaan
aan
hij zich
q.limte
venster open
open en
en stak
stak speurend
speurend het
het hoofd
hoofd uit
uitin
in
ruimte stootte hij het venster
Koelte omvloeide
omvloeide het
het als
als een
een ijl
ijl water, dat zich
de oneindigheid. Koelte
.zich sluit.
sluit.
Hij wist zich
.zich teruggekeerd
teruggekeerd in
in eerste
eerste werkelijkheid.
werkelijkheid.De
Devage
vagegeluiden,
geluiden,
hij zag
.zag hoe
hoe boven
boven den
denhorizon
hori.zonde
de
die omgingen werden herkend en hij
hemel zich
2;Îch bereidde tot het
het aloude
aloude spel. Het
Het was
was of
of hij het
het wordende
wordende
licht hóórde stroomen
stróomen onder
onder de
de kim.
kim. Eindelijk
Eindelijk gingen
gingen wolkscharen
wolkscharen op
op
en legerden
legerden zich
.zich vreemd. Het licht
licht rees
rees en
ende
dewolkpaden
wolkpaden werden
werden
ro2;Îg
....
rozig bevloeid
bevloeid....
hetmorgengebeuren
morgengebeuren zich
.zich voltrok
voltrok als
als altijd
altijd en
en als
als
Hij
dat het
Hij wist dat
.zag zijn
.zijn aangetinte
aangetinte blanke
blanke handen
handen
nimmer.
hoofd en
en zag
nimmer. Hij boog het hoofd
met de fijn-tastende vingerspitsen.
vingerspitsen. Ontroering
Ontroering zwol
.zwol uit
uit en
en met
methaar
haar
hief .zich
sentiers roses. Hij herkende
herkendehet
hetnu
nuen
enkon
konden
den
zich het motief der sentiers
weg
van
weg overschouwen,
overschouwen, waarlangs
waarlangs hij
hij gekomen
gekomen was.
was. Door droomen van
dood en liefde naar den grootschen
grootschen eenvoud
eenvoud _eens
uchtends. Na
Nauituiteens uchtends.
.z~chten
en overgave
overgave in zinsgebondenheid
.zins gebondenheid tot
tot het
hetsimsimzichten der bevrijding en
pele
eeuwige hernieuwing.
hernieuwing. Hij proefde
proefde den
den zuiveren
.zuiveren
pele weten
weten van de eeuwige
smaak der meest tastbare
vrijheid. Hij
Hij wist
wist de
de moeizaam
moei.zaam afgewentelde
afgewentelde
tastbare vrijheid.
be
taak vrijwillig
trok zich
zich geheel
geheel terug
terug in
inde
de bevrijwillig te
te .zullen
zullen hervatten. Hij trok
perking van het vertrek en de afdaling naar het barre dagelijkscheperkingvaht deflingarhtbdejksc
ging
motief.
ging aan.
aan. Doch
Doch diep
diep in
in hem
hem bleef
bleefklinken
klinkende
de maning
maning van het motief.
,
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Voetje voor
voor voetje
Voetje
voetje liep Aleid
Aleid en
en duwde
duwdeden
denkinderwagen
kinderwagenvoort,
voort..
Zoevend omstreelde haar
haar de zon-doorwarmde
zon-doorwarmde lucht.
lucht.Met
Metfijn
fijngegons
gegonH
vlogen bijen om haar hoofd, die soms even zich leken te verwarren
verwarren in
in
hun vlugge zwenkingen en botsten
botsten tegen
tegen haar
haar wang.
wang. Juist
Juistals
als spelende
spelende
kinderen in hun
hun dollen
dollen draf
draftegen
tegenhaar
haaraan
aankonden
kondenloopen,
loopen,moest
moestzeze
denken. Aan den overkant van den
den weg
weg spreidden
spreiddenhuizen
huizenen
enboomen
boomen
hun koele schaduw. Ab en Lientje
Lientje liepen
liepen er
erachter
achterelkaar
elkaaren
enritsten
ritsten
met een stokje langs
langs' alle
alle hekkenspijltjes.
hekkenspijltjes. Alleen
Alleen als
als ze
ze een
een spuitende
spuitende
tuinsproeier
zagen, lieten ze hun spel
spel en
en holden
holdenvooluit.
vooluit. ,,Tante,"
"Tante,"
tuinsproeier zagen,
krijschten ze, "hier komen de druppels tot over het hek, maar je voeltkrijschtenz,„omdrupelstvhk,marjeolt
ze haast niet, zoo fijn zijn ze."
ze." Met
Metopgeheveri
opgehevenhoofd
hoofd bleven
blevenze
ze staan
staan
onder de stuivende
stuivende waterstofjes.
waterstofjes.
„Maar het
"Maar
het gras
gras voelt
voelt ze
ze wel,
wel, het
het wordt
wordtererweer
weergroen
groenen
enfrisch
frischvan.
van.
Kom jongens, dezen hoek
naast den
den wagen.
wagen.
hoek om." Ze liepen nu naast
„U gaat
kerk," zei Lientje, „en
"U
gaat ook altijd langs de kerk,"
"en moeder
moeder nooit."
nooit/'
"Er
staan zulke
zulke prachtige
prachtige boomen
boomen om
om de
de kerk."
kerk."
„Er staan
"Gaan
Hugoi''' „Gaan we limonade drinken bij oom Hugo?"
„Welneen."
"Welneen."
is net
net zoo
zoo warm."
warm."
"Hij
heeft zulke
zulke lekkere,
lekkere, en 't't is
„Hij heeft
"Thuis
krijgen jullie
jullie weer melk."
melk."
„Thuis krijgen
"Maar
Ze had
had geleerd
geleerd niet
nietaltijd
altijdtete
„Maar 't is een omweg langs de kerk/'
kerk." Ze
antwoorden. Zwijgend liepen ze verder.
verder. Er
Erwas
wasgeen
geenschaduw
schaduwmeer
meer
en nergens een
een koele tuin,
tuin, maar
maareen
eenarmelijk
armelijkweiland
weilandmet
mettwee
tweegeitjes.
geitjes.
"Ga
mee," zei
zei Lientje,
Lientje, „de
"degeiten
geiten plagen,"
plagen," en
ennam
namhaar
haarbroertje's
broertje's
„Ga mee,"
hand. Aleid
Aleid glimlachte. Ze
Zewist
wisthoe
hoe bang
bang de
de kinderen
kinderen waren
waren voor
voor de
de
luimige
jonge beesten,
ze terugdeinsden
terugdeinsden bij
bij
luimige sprongen
sprongen van
van de
de jonge
beesten, hoe
hoe ze
iederen kleinen uitval.
uitval. Maar
Maar toch
tochnam
namze
ze hen
hen straks
straks onderhanden
onderhandenover
over
hun plaaglust,
plaaglust, en Lientje
Lientje zou
zou tot
totantwoord
antwoord zeggen
zeggen dat
dat het
hettouw,
touw,
waármee
wasgeworden.
geworden.
.
waármee de grootste vast lag,
lag, al
al weer
weer langer
biter was
En
nu naderden
naderden zezekerk
kerkenenpastorie.
pastorie.Aleid
Aleidstelde
steldezich
zi~hgraag
graag
En nu
voor
Hugo op
op het
het orgel
orgel zou
zou spelen;
spelen; —
- en
en ongezien
ongezien z'uden
Z'1udenzij
zij
voor dat Hugo
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voorbij
kinderen met
met
voorbij loopen,
loopen, zwijgend,
zwijgend, onder
onder de zware galmen, de kinderen
zij met een zuiver
zuiver gevoel
gevoel van wijding. Maar
Maarze
ze wist
wist
wat ontzag alleen, zii
niet of Hugo wel spelen kon. Hij moest het
het kunnen,
kunnen,hij,
hij,een
eendominee.
dominee.
In de bijbel
bijbellezen
Wat zou hij anders
anders in
in zijn
zijn vrijen
vrijen tijd doen? In
lezen misschien?
-— Een grooten
grooten bijbel
bijbel zou
zou hij
hij hebben,
hebben,versiert
versiertmet
metouderwetsche
ouderwetsche
en
kopergravures, —
- de verloren zoon, die de draf
draf der zwijnen dronk,
dronk, en
Jozef, door
door zijn
zijnbroeders
broeders verkocht.
verkocht. —
- Och,
Och,zij
zijwist
wistniet
nietveel
veel uit
uit den
den
bijbel. Ze had Hugo
Hugo gevraagd
gevraagd waarom de Oud-Testamentische
Oud-T estamentische verhalen
mooi werden gevonden.
gevonden. Hij legde wel
wel uit
uit —
- hij
hij praatte
praattevlot,
vlot,
halen mooi
maar de dingen werden niet
niet mooier
mooier onder
onder zijn
zijn woorden,
woorden, eerder
eerderkleikleiner nog en meer
meer menschelijk
menschelijk onvolmaakt. Hij zelf had haar
haar gezegd:
gezegd:
bedenk hoe klein de mensch is aan God's
God's voeten.
voeten. —
- Maar
Maarze
zehield
hield
De
niet van dat beeld
beeld —
- ze
ze zag
zag er een
een onvruchtbare
onvruchtbareslaafschheid
slaafschheid in.
in.De
Christelijke
deemoed,
noemde
Hugo
dat,
maar
deemoed
moest
iets
Christelijke deemoed, noemde
dat, maar deemoed moest iets
alleen om den mooien
mooien klank
kl.:nk van het woord.—
woord.beters zijn, al was het alleen
De kinderen,
kinderen, snoevend
snoevend om
durf bij
bij de
degeitjes,
geitjes, slenterden
slenterden nu
nu
om hun durf
achter haar
haar aan.
aan.Langzaam
Langzaamgingen
gingenzezelangs
langsHugo's
Hugo'stuin,
tuin,waarin
waarinde
dezon
zon
neergelaten jalouzian
jalouzieën maakten
maakten het
hethuis
huisdoodsch.
döodsch.Ze
Ze
blakerde.
blakerde. De neergelaten
zagen niemand.
niemand. Hij
Hij hoorde
zagen
hoorde in zijn tuin te
te werken,
werken, dacht
dacht Aleid,
Aleid, op
op
Zaterdagmiddag, en onderwijl een preek bedenken.
bedenken. Hij
Hij kon
konpreeken
preeken
over den zaaier, die uitging
uitging om
om te
te zaaien,
zaaien,of
ofover
over het
hetwerk
werkin
inden
denwijnwijnof over het diepe spitten,
spitten, noodig
noodig in
in sommige
sommige menmengaard des Heeren, of
zij
schenharten
voor er
ergoede
goede aarde
aardeboven
bovenkwam.
kwam.Maar
Maaroch,
och,wat
watwist
wistzij
schenharten voor
van den Bijbel.
Bijbel.
"Wie
kander kooren
kooren zien
zien
„Wie kander
en niet
niet gedinken
gedinken
hoe
edel spijze
spijze 't is,
hoe edel
en niet
niet gedinken!
gedinken!
Wie
kander wijn
wijn gezien
gezien
Wie kander
en niet
niet gedinken
gedinken
hoe
edel drank
drank het is,
is,
hoe edel
e.i.1
niet gedinken!
gedinken!
ea niet
Wie
kander Christen
Christen zijn,
zijn,
Wie kander
. en niet
niet gedinken
gedinken
nut
hoe
Christi vleesch
vleesch en
bloed hij nut
hoe Christi
en bloed
en niet
niet gedinken!
gedinken!
Ergolfgolf"Zouden er
erwel
wel veel
veelChristenen
Christenen zijn?"
zijn?"Er
prevelde ze, en toen: „Zouden
de~
om de
de kerk,
kerk, maar
maarde
deboomen
boomenwuifden
wuifdenmet
methun
hun
den geen orgeltonen om
hooge kruinen. Ave Maria, wilde Aleid in hun
hun ruischend
ruischendbuigen
buigenzien.
zien.
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boomen om deze
deze kerk.
kerk.
Maar
Maar dat
dat was
waszeker
zekertete Roomsch
Roomseh,
voor de
de boomen
t voor
"„Tante,"
Tante,"vroeg
vroeg Lientje,
Lientje, „vertel
"vertelnog
nogeens
eens van
van dien
dien heiligen
heiligen man."
man."
„Goed," zei
"Goed:'
zei ze
ze verheugd
verheugd en,
en, kijkend
kijkend naar
naar de
de schrale,
schrale, blinkendblinkendwitte
kerkhof, zag
zag ze weer het beeld,
beeld, dat
dat haar
haar het
het
witte steenen
steenen op
op het kerkhof,
sprookje
den heilige
heilige had
hadingegeven:
ingegeven: kleine
kleine Ab
Ab in
in zijn
z;ijn hansopje,
hansopje,
sprookje van den
die zich door alle menschen goênacht
goênacht liet
liet kussen
kussen en
en ook
ook naar
naar Hugo's
Hugo's
mond zijn blozend
blozend gezichtje
gezichtje ophief.
ophief.
"De
heilige man had
had alle
alle kinderen
kinderen lief.
lief. En
En kinderen,
kinderen, dat
datweten
weten
„De heilige
jullie, zijn wel
wel eens
eens stout
stout en moeten dan bestraft
bestraft worden."
worden."„Ze
"Zewillen
willen
wel eens
eens een
een geitje
geitje plagen,
plagen, dat hun niets
wel
niets geen
geen kwaad
kwaad heeft gedaan,"
gedaan,"
vervolgde Ab haastig in
in den zelfden toon
toon -— "en
„en dan verder, tantetje?"
tantetje?"
"Juist,"
"Maar de
de heilige
heilige hield
hield niet
niet van
van straffen.
straffen. Hij
Hij
„Juist," zei ze en lachte. „Maar
kon niet boos worden en
en kwade
kwade woorden zeggen."
zeggen."
„Misschien kon hij heelernaal
niet praten?"
"Misschien
heelemaal niet
,,0
ja,hij
hijkon
konwel
welpraten
pratenen
enmooie
mooieliederen
liederenzingen
zingenook;
ook;alleen,,hij
alleen,.hij
„0 ja,
hield niet van knorren. En
En wat
wat deed
deed hij
hij dan,
dan, om
om de
de kinderen
kinderenhun
hunleeleelijke
leeren? Hij
Hij gaf
gaf ze
ze een
een zoen
zoen op
op hun
hunwangetje.
wangetje.Als
Alsze
ze
lijke dingen af te leeren?
een
ooren hadden
hadden verdiend,
verdiend, dan
dan gaf
gafhij
hij ze
zeeen
een
een flinken
flinken klap
klap om hun ooren
zoen. En daar werden de
de kinderen
kinderen weer
weer lief
lief en
en goed
goed van.
van. Ze
Ze hielden
hielden
heel veel van hem, ze
ze liepen
liepen dikwijls
dikwijls huilend
huilendnaar
naarhem
hemtoe,
toe,als
alszezeerg
erg
ondeugend waren geweest; dan verlangden ze
ze naar
naar hem,
hem, zie
zieje,
je,dan
dan
wilden ze
worden."
ze graag beter worden."
"Vader
zei Ab,
Ab, „die
"die kan
kan toch
tochzoo
zoo kwaad
kwaad
„Vader is niks geen heilige man,"
man," zei
worden,
hè."
worden, hè."
"Hallo,
Zestoven
stovenalalweg.
weg. Aleid
Aleid zag
zag Albert
Albert
„Hallo, ik zie
zie vader
vader in
in den tuin." Ze
bukken
z;ijn armen
armen uitstrekken.
uitstrekken. Lientje
Lientje was
was er
er het
het eerst,
eerst,maar
maar
bukken en
en zijn
kleine
en draafde
draafde steigerend
steigerend het
het
kleine Ab
Ab tilde hij hoog op zijn schouders en
rozenperk met hem om,
om, zoodat
zoodat de
de grooth
grootè rozen,
rozen, verwonderd,
verwonderd, trilden
trilden
op hun steel
steel en
en een
een enkel
enkel geurend
geurendblad
bladnoode
noodelieten
lietenvallen.
vallen.Zie
Ziezoo,
zeo,
dacht Aleid,
Aleid, toen ze hun
hun juichen
juichen hoorde,
hoorde, die
die zijn
zijn hun
hunlangen
langentocht
tocht
langs de kerk wel weer vergeten.
vergeten.
De eerste
eerste dophei bloeide
dennen hadden
hadden lichte, versche
versche
bloeide en
en de dennen
loten. Aleid liep over de flauw golvende vlakte en deed de hooge heistruiken buigen onder haar voeten en de oude verschrompelde
verschrompelde bloemetjes knisperen bij
Boven haar was
was de groote hemel,
bij iederen stap. Boven
sterk blauw
blauwen
vol fijne wemelende
wemelende puntjes, stekend en glinsterend
en vol
vap
gouden licht. De
De zon
zon stond
stond nog
nóg hoog
hoog en
enscheen
scheenoveral.
overal. Aleid
van gouden
stond stil en keek om zich heen. Ginds, heel ver, lag het eerste huis
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dorp. Liep
Liepdaar
daareen
eenmensch,
mensch,waar
waarhet
hetdennenbosch
dennenboschomzoomd
omzoomd
van het dorp.
berkjes? Het moest
moest een
een man
man zijn;
zijn; wat
wat was
was hij
hij lomp,
lomp,
werd door witte berkjes?
tusschen de
boompjes met
met hun
hun iji-groene
ijl-groene toppen. Zou
Zou het
het
tusschen
de teere boompjes
Hugo? —
- hij leek wel op Hugo,
meendeze.
ze.Ze
voelde hoe
hoe warm
warmdelucht
Hugo?
Hugo, meende
Ze voelde
de lucht
was
was om haar hoofd
hoofd en
en hoe
hoe geurend
geurend van
vanhars
harsen
enjonge
jongeblaadjes.
blaadjes.De
De
heistruiken stonden nu
nu veerkrachtig
veerkrachtig op
op tegen
tegenhaar
haarrokken,
rokken,insecten
insecten
heen. Even
Even werd
werd ze
ze moedeloos
moedeloos en
en de
de hitte
hittevlamde
vlamde
gonsden om haar heen.
op haar
haar wangen.
wangen. Kom,
Kom, ze
ze moest
moest voort.
voort.—
- Het
Hetleek
leekdwaas,
dwaas,dat
datzeze
werkelijk tegemoet zou loopen, hoewel
hoewel ze naar hem
hem ververHugo nu werkelijk
Ze wist
wist nu
nu heel
heel zeker
zeker dat
dat hij
hij het
hetwas,
was, ginds
gindsbij
bij de
deberken
berken
langd had. Ze
en probeerde
probeerde regelmatig
regelmatig te
teloopen;
loopen;maar
maarererwaren
warenveel
veelmeer
meerkuilen
kuilenin
in
den grond dan eerst. „Hugo,"
"Hugo,"riep
riepze
ze hem
hem toe,
toe, om
om de
de spanning
spanning eineinhij antwoordde
antwoordde pas,
pas, toen
toen hij
hij voor
voor haar
haar stond.
stond.
delijk te breken. Maar hij
,.Ben
ook? ik zocht de
de eenzaamheid."
eenzaamheid/'
,, Ben jij hier ook?
„Zoo —
"Zoo
- kom,
kom, ikikmoet
moetverder;
verder;ikikgagavanavond
vanavond terug
terug naar
naar
de stad/'
stad."
"Dat
weet ik.
ik. Ik
Ik zou
zoujejetoch
tochnog
noggraag
graageven
even spreken
spreken over....
over •••• over
over
„Dat weet
enkele
enkele dingen."
„Wat let je? Alleen, niet hier op die brandende
laten we
"Wat
brandende hei
hei —
-laten
we dan
dan
tenminste de schaduw
schaduw zoeken."
zoeken."
„Goed."
"Goed/'
Langzaam
ijle berkjes
berkjes in
in 't zicht, die als
als betooverd,
betooverd,
Langzaam liepen
liepen ze, de ijle
roerloos stonden
in de sterke zon. Hugo kuchte
kuchte en mompelde
in zichzelf
zichzelf
stonden in
mompelde in
en Aleid verwonderde zich over het
het gevoel
gevoel van
van spijtigheid,
spijtigheid, waarvan
waarvan
ze niet los kon worden.
ze
worden·. „Hemel,
"Hemel, wat
wat is
is het
hetvandaag
vandaag warm,"
warm/'zei
zeize
ze
kregeligj
niet. Ze
Ze keek
keek hem
hemvan
vanterzijde
terzijdespot-spotkregelig; maar
maar hij antwoordde niet.
tend aan. Het
Het leven
leven was
was toch
toch maar
maar niet
nietgemakkelijk,
gemakkelijk, nou,
nou, te
te dromdrommel, -— en dan moest je dominee zijn -— zware
zware strijd tusschen plicht
en hartewensch -— of smeeken om kracht en helder
helder inzicht?
inzicht? En
Enononmiddellijk, na
na die
dieschampere.
schampere.gedachten,
gedachten,kwam
kwamweer
weerhet
hetweeke
weekegevoel
gevoel
dat ze voor hem had gehad,
gehad, al
al die
die dagen.
dagen.
"Toch
geen moeilijkheden
moeilijkheden in
in je
je gemeente?"
gemeente?"Ze
Ze gingen
gingen zitten
zittenop
opeen
een
„Toch geen
bemost walletje,
walletje, donker
donkergroen
groen-en
-en koel.
koel.
betreft,"
"Och
iets, dat
dat uitsluitend
uitsluitendmezelf
mezelf betreft."
„Och nee, het isis iets,
,,0."
- Ze
Ze vatte
vatte haar
haar warm
warm gezicht
gezicht tusschen haar handen.
handen. „En?"
"En?"
„O." —
"Het
uiten; het
het betreft
betrefttoch
tochook
ookmijn
mijngemeente;
gemeente;ikikzal
-zal
„Het is moeilijk te uiten;
niet langer haar voorganger
voorganger mogen
heb mijn
mijn geloof
geloof ververmogen zijn.
zijn. -— Ik heb
loren, Aleid."
- Ze antwoordde niet
niet dadelijk;
dadelijk; ze
ze zaten heel stil. Toen
Toen
Aleid." —
schamplachte
scharnplachte ze, even maar.
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„Geloof? is dat dan
"Geloof?
dan iets
iets wat
wat een
een mensch
menschverliezen
verliezen kan,
kan,als
alseen
eenporportefeuille of een manchetknoop?”
tefeuille
manchetknoop?"
„Het is hel~.as
helpas iets
iets W2t
wat je
je verliezen
verliezen kan," zei
"Het
zei hij langzaam.
„Onzin. Geloof?
"Onzin.
Geloof? Je zult het
het nooit
nooit gehad
gehad hebben;
hebben;het
hetmoet
moetiets
ietsheel
heel
moois zijn, de groote waarheid in
moois
in je
je leven —
- vat
vat dit
dit alsjeblieft
alsjeblieftniet
nietals
als
eenphrase
op-Geloof?
mijn God—
God-"
Zerukte
ruktehet
hetweeke
weekemos
mosuit
uitde
de
een phrase op
— Geloof? mijn
" Ze
vochtige
speelde gedachtenloos
gedachtenloos met
met de
delosse
lossevezels.
vezels.
vochtige aarde
aarde en
en speelde
„Ik had gehoopt
"Ik
gehoopt op
op meer
meer deelname
deelname van
van jou;
jou; misschien
misschien ben
ben je
je in
in je
je
verachting." Ze
recht en verdien ik alleen je verachting:'
Ze haalde
haalde haar
haar schouders
schoudersop.
op.
„Toe, wees
"Toe,
wees tegenover mij niet nederig,
nederig, ik
ik ben
ben immers
immersook
ookmaar
maar
een mensch. Ik dacht
dacht alleen
alleen dat
dat jij
jij geloofde, dat
dat jij
jij zoo'n
zoo'n uitverkorene
uitverkorene
was, die
die God kende en wist hoe hij zijn leven moest inrichten, om in
was,
goede vrede
vrede te
te zijn met dat goddelijke."
goede
goddelijke:'
„En
onderwijl
"En
liep ik rond met mijn
mijn twijfel.
twijfel. Ja,
Ja, het
het was
was in
in waarheid
waarheid
ronddoolen,
ronddool
en, overal
overal zoeken
zoeken en
en overal
overal te
te vergeefs.
vergeefs. Jij bent de eerste aan
wie ik
ik het
het zeg; ik
ik verwachtte
verwachtte dat jij me zou kunnen troosten, ik
wie
ik dacht
dacht
dat alles nog
nog goed
goedzou
zouworden
wordenals
alsjij
jijhet
hetwist;
wist;—
- dat
datje
je me helpen zou:'
zou."
"Helpen
zoekennaar
naardat
datweggeraakte
weggeraaktegeloof,
geloof,als—
als-als-"
Hijwuifde
wuifde
„Helpen zoeken
als— " Hij
even met zijn hand. „Spaar
even
"Spaarme
mejejevergelijkingen.
vergelijkingen. —
- Ik
Ik dacht
dachtdat
datjijjij
vroom was."
vroom
was:'
"„Ik?"
Ik?"
„En dat
"En
dat je
je het
het zelf
zelf niet
niet wist,
wist, wellicht.
wellicht. Ik
Ik kan
kan het
het niet
nietnader
naderuitleguitleggen; het schemerde
schemerde me
me soms
soms even
even voor
voor dat
dat jij
jij datgene
datgene had,
had,wat
watikik
moest missen
missenden
denlaatsten
laatstentijd,
tijd,enendat
datjejehet
hetmij
mijgeven
gevenzou,
zou,leeren
leerenzou."
zou."
"Maar
ik heb
heb niets
niets om
om jou
jou te
te geven,
geven, hoe
hoe kon
kon je
je dat
dat denken;
denken; ik
ik ben
ben
„Maar ik
niet vroom,
vroom, niet
nietzooals
zooals jij
jij meent.
meent.Hemel,
Hemel,één:
één oogenblik
oogenblik zou
zou ik
ik je
je bijna
bijna
gelooven;
mooie, eenvoudige
eenvoudige vroomheid
vroomheid-tt
gelooven; -— die onbewuste, die mooie,
—"
zweeg -— ze
verder zeggen
zeggen aan
aan hem.
hem. Eén
Eénoogenblik
oogenblik
Ze zweeg
ze kon
kon het niet verder
tranen in
in haar
haar oogen
oogen den
den zonneglans
zonneglans verdoofd
verdoofd en
en de
de berkberkhadden de tranen
"Hoekon
kon jeje dat
datdenken,"
denken," herhaalde
herhaaldezezestroef
stroefenenKeek
keek
jes doen trillen, „Hoe
Hij zat
zat voorover
voorover gebogen
gebogen en
en tuurde
tuurdenaar
naarzijn
zijnschoenen;
schoenen;
naar hem. Hij
haarvlook viel
viel over
over zijn
zijn voorhoofd.
voorhoofd. Ze
Zezag
zagvoor
voor 't eerst
een donkere haarvlook
half dicht
dicht geknepen.
dat hij kleine, schuwe oogjes had; die hield hij nu half
En 't werd een pijnlijke verwondering
verwondering in
in haar,
haar,dat
datererniets
nietswas
wasgeblegeble-En
hadden. Nu
Nustond
stondze
zeweer
weer
ven van al die gevoelens, die haar gedragen hadden.
vasten bodem,
bodem, nu
numoest
moestze
ze zelf
zelf weer
weer voort
voort zien
zien te
te komen.
komen. Niet
Niet
op den vasten
eens medelijden
medelijden had ze
ze met
met hem,
hem, en
ennauwlijks
nauwlijks belangstelling.
belangstelling. Ze
Ze
eens
en voelde
voelde een
een warme
warme loomheid
loomheid in haar
haar hoofd
hoofd en
en leden.
leden. Dus
Dus
zuchtte en
door de
de dagen. Vanavond ging ze naar huis terug.
terug.
weer alleen loopen door
LXXXII
LXXX
II
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Ze zag de grauwe stad,
staq, de
de effen
effen straat
straat waar
waarze
zewoonde.
woonde. Nergens
Nergenszou
zou
aan de
de
blijheid
nergens een
lichte verwachting.
verwachting. En
blijheid zijn,
zijn, nergens
een lichte
En ze
ze dacht aan
dagen
Ze hoorde
hoorde de
de stemmetjes
stemmetjes van
van de
de kinderen,
kinderen, die
die
dagen hier buiten. Ze
Zijzelf zat met Betty
Betty op
op het
hetgroote
groote
speelden
speeiden in den bloeienden tuin. Zijzelf
Er
grasperk
telkens haar hoofd
hoofd op
op naar
naar den
denzomerhemel.
zomerhemel. Er
grasperk en
en hief telkens
waren·
waren zelfs
zelfs niet
niet veel
veel gedachten
gedachten —
- maar
maarbeelbeelwaren geen zorgen, er waren
en
den wel en de herinnering
herinneringaan
aan gesproken
gesprokenwoorden.
woorden.Ze
Zezag
zagde
dekerk
kerken
het kerkhofpad,
kerkhofpad, waar
waar ze
ze 's avonds vaak wandelde met Betty. Ze praatpraat—
ten dan over de kinderen,
kinderen, over
over heel
heel den
den blijen
blijendag
dag die
die voorbij
voorbij was;
was;ze luisterden of
of ook
ook een
een nachtegaal
nachtegaal zong in de
de beukenhaag.
beukenhaag. En
En dikdikwijls
gezien vanuit zijn
zijn huis.
huis. Betty
Betty ging
ging
wijls kwam
kwam Hugo,
Hugo, die
die hen had gezien
zwijgend voorop, waar de paadjes te smal werden
zwijgend
werden voor
voor drie.
drie.Een
Eengegeheimenis zweefde in de schemerlucht
schemerluchtom
omhun
hunhoofden
hoofdenen
enoveral
overalwaar
waar
Hun oogen
oogen werden
werden wijd
wijd en
en rustig
rustig in
inhet
hetgrijze,
grijze,
ze nog zien konden. Hun
gedempte licht, hun
gedempte
hun bewegingen
bewegingen langzaam;
langzaam; —
- alle
alle dagrumoer
dagrumoer was
was
dood. Iedere
Iedere ademhaling
ademhaling werd
werd als
als een
een stille
stille verwachting,
verwachting, ieder
ieder woord
woord
als een stap op den
den laatsten
laatsten weg.
weg. —
Met een bruuske
bruuske beweging
beweging schudde
schudde ze
ze het
het mos
mos van
van haar
haar schoot
schoot en
en
je te
te doen?"
doen?"
weer naar hem. "Hugo,
„Hugo, wat
keek weer
wat denk
denk je
"Weg
gaan; —
- maar
maar het
hetzal
zal niet
nietgemakkelijk
gemakkelijkwezen
wezen iets
iets anders
anderstete
„Weg te gaan;
vinden."
vinden:'
„Hoe bedoel
"Hoe
bedoel je:
je: iets anders?"
anders?"
„Een andere broodwinning."
"Een
broodwinning:'
ttO.,t
,p 0
. •"

"Wat
je van
van journalist?"
journalist?"
„Wat vind je
"Waarover
sch6jven; godsdienst
godsdienst en
en kerk?"
kerk?"
„Waarover zou je kunnen schrijven;
"Ikweet
weethet
hetniet
niet—
- ikikhad
hadgehoopt
gehooptdat
datjijjijme
meraden
raden
Hij bloosde....
bloosde .... „Ik
zou
hierin:'
zou hierin."
-N:rke
Ze
haar mond
mond en
en kauwde
kauwde erop
erop met
met haar
haar ssterke
Ze stak wat mos in haar
kiezen.
had hij
hij gehoopt,
gehoopt,verwacht
verwachtvan
vanhaar.
haar.De
Deleege
lee getroost
troost
kiezen. Dus dat had
eerst van wat zachte
zachte woorden;
woorden; —
- kom,
kom, het
het kan
kanzoo
zoo erg
ergniet
nietzijn,
zijn,jeje
bent wat al
àl te
te nauwgezet,
nauwgezet, vrees ik, in die
die dingen
dingen —
- Dat
Dat isis nu
nuwel
wd
mooi -— maar in het practische
practische leven,
leven, niet
niet waar?
waar? —
- En
En dan
dan wat
wat vrienvriendelijke
zwager bij allerlei
allerlei menmendelijke bemoeiingen,
bemoeiingen, den
den invloed
invloed van haar zwager
schen misschien,
misschien, om
om hem
hem een
een baantje
baantje te
te bezorgen.
bezorgen. Juist,
Juist, jaja juist,
juist,dal
dat
was
- Hugo, die
die het
het orgel
orgel in
in zijn
zijt: stille
stille kerk
kerk moest
moest doen
doenschalschalwas Hugo —
len en klagen en juichen.
juichen. Ze
Ze hoorde
hoorde de
demuziek,
muziek,heel
heeleven,
even,ze
zehoorde
hoorde
leh folge
folge dir
dirgleichfalls,
gleichfalls,mit
mitfreudigemSchritteeen stem die zong: Ich
freudigem Schritte —
ich lasse
lasse dich nicht, mein Leben,
Leben, mein
mein Licht
Licht—
-
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„Laten we
we naar huis gaan,"
"Laten
gaan," zei
zei ze,
ze, „en
"en werkelijk,
werkelijk, praat
praat eens
eens met
met
Albert, dat
dat lijkt
lijkt me het
Albert,
het allerbeste,
allerbeste, hij
hij is
is zoo
zoo verstandig
verstandig en
en rustig;
rustig;
niet?"
niet?" Ze stonden op en liepen door de hooge
Van het
hooge hei, zwijgend. Van
dorp
kinderen joelden
joelden en een
een
dorp klonk
klonk vroolijk
vroolijk gerucht
gerucht tot
tot hen
hen door; kinderen
hond blafte leutig.
leutig. Het was het heetste uur
hond
uur van
van den
den dag;
dag; er
er trilde
trilde geen
geen
helder vogelgeluid,
vogelgeluid, alleen
alleen het drukke gezoem
helder
gezoem van veel
veel bijen.
bijen. Bij
Bij de
de
eerste dorpslaan
dorpslaan reikte ze
ze hem
hem haar hand.
eerste
„Zie ik
ik je
je nog?"
"Zie
"Waarschijnlijk
niet. Schrijf
Schrijfeens,
eens,als
alsje
je wilt,
wilt, hoe
hoe het
hetjejegaat,
gaat, jejeweet
weet
„Waarschijnlijk niet.
mijn adres:'
adres."
mijn
„Dag Aleid."
"Dag
Aleid:'
„Dag Hugo."
"Dag
Betty en Albert wachtten
wachtten haar
haar aan
aande
delate
latekoffietafel,
koffietafel,waarvan
waarvande
de
hooge
kinderstoeltjes
al
waren
terug
geschoven.
hooge kinderstoeltjes al
terug geschoven.
Aleid zat aan haar moeder's
moeder's bed.
bed. De
Deijle
ijle zomerschemer
zomerschemervergrauwde
vergrauwde
de hoeken van de groote kamer.
kamer.
„Bij dit licht
"Bij
licht ben
ben je
je niet
niet op
opjejevoordeeligst,
voordeeligst, mamatje.
mamatje. Hebben
Hebben ze
ze
goed voor je gezorgd
goed
gezorgd toen
toen ik
ik weg
weg was?"
was?"
„Jou heb
"Jou
heb ik
ik altijd het
het liefst
liefst om me heen."
heen."
„Maar vergaten
"Maar
vergaten ze
ze nooit
nooit je
je poeders
poeders en
en je
je Vichy-zout?"
Vichy-zout?"
,,0
nee, nooit.
nooit. Wat
Wat dat
datbetreft
betrefthad
hadjejelanger
langer uit
uitkunnen
kunnen blijven."
blijven."
„0 nee,
"Ik wilde
wilde niet
niet langer.
langer. Het
Hetwas
was heel,
heel, heel
heel prettig
prettigbij
bij Betty
Bettyen
ende
de kinkin„Ik
-maar och.—"
och.-"Ze
Zepeinsde
peinsde even.
even. Toen,
Toen,vlug,
vlug,wendde
wenddeze
ze haar
haar
deren —maar
gezicht
gezicht weer
weer naar haar moeder.
moeder. „Ik
"Ik moet
moetimmers
immers op
opjejepassen,
passen,lielieverd. Wat
Wat heb
heb je
je toch
tocheen
eenmooi
mooi gezicht;
gezicht;—
- zou
zouik
ik net
netzoo
zoo worden
wordenals
als
verd.
ik oud ben? Mijn huid
huid is
is nu
nu al
al even
even mat."
mat."
"Maarje
je bent
bentnog
nogvoor
voor geen
geen haartje
haartje grijs.
grijs. Je
Je hebt
hebtmooi,
mooi, zacht
zachthaar,
haar,
„Maar
laat me
me het eens
eens streelen."
streelen."
knielde bij
bij het
het bed.
bed.„Hier
"Hierheb
hebjejemijn
mijnkop,
kop,moes;
moes;
alleenkan
kan
Ze knielde
jijjijalleen
echt streelen,
streelen, weet
weet je
je dat?
dat? En
En word
word dan
danook
ookgauw
gauwzoo
zoo ver
ver beter,
beter,dat
dat
echt
we
we samen naar buiten kunnen."
kunnen:'
„Verlang
"Verlang je
je er
er naar?"
naar?"
"Natuurlijk;er
ermoet
moetaltijd
altijdiets
ietszijn
zijnom
omnaar
naarteteverlangen,
verlangen,om
omzoo
zoo
„Natuurlijk;
stilletjes
stilletjes te
te verwachten,
verwachten, niet?"
niet?"
"Verwachten? neen,
doe ik
ik niet
niet meer.
meer. —
- Eén
Eénding
dingalleen."
alleen."
„Verwachten?
neen, dat doe
Voorzichtig
vroeg
ze:
„Den
dood?"
Voorzichtig
"Den. dood?"
"Ja. 0,0,ikikhoud
houdveel
veelvan
vanhet
hetleven,
leven,begrijp
begrijpme
megoed.
goed.Maar
Maarhet
hetisis
„Ja.
zoo'n
zoo'n stille
stille vreugd,
vreugd,weet
weetje,
je,om
omhet
hetvoorbijgaan
voorbijgaan
van
allentijd.
tijd.Altijd
Altijd
van
alien
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's avonds
avonds in je schik zijn,
zijn, omdat de dag weer uit is, zoo'n heel
's
heel tevretevreden gevoel
gevoel hebben,
hebben, als
als je
je slapen
slapen mag.
mag. M~ar
Maar de nacht is kort
kort en
en gaat
gaat
den
ook
voorbij. Dan, langzaam-aan
langzaam-aan ga je
je de
de doodsgedachte
doodsgedachte lief
lief
ook weer
weer voorbij.
de moeder
moeder keek
keek naar
naar Aleid,
Aleid, die
die stil
stil voor
voor zich
zich
hebben."
Ze zwegen
zwegen en
en de
hebben." Ze
heen
"Weet je
je nog
nog dat
dat jeje een
een paar
paar jaar
jaar geleden
geleden dat
dat liedje
liedje van
van
heen tuurde. „Weet
zoo graag
graagzong:
zong;"komm'
„komm' süsserTod,
susser Tod, komm'
Bach zoo
komm' sel'ge
Ruh."En
serge Ruh." En het
je er niets bij
bij voelde."
voelde:'Aleid
Aleidglimlachte
glimlachteen
en
deed me zoo aan, omdat
omdat je
zong, zacht
zacht en
en hoog:
hoog: "Schliess'
„Schliess' mir
mir die
dieAugen
zu, komm'
komm'sel'geRuh."
zong,
Augen zu,
sel' geRuh."
levensliefde, hoor, nu
nu weer?
weer? Ik
Ik zit
zit boordevol
boordevollevensliefde,
nu nog,
nog,
Ontroert het je
je nu
en wat jij ook vertellen mag."
mag:'
„Maar de eerste
"Maar
eerste dagen,
dagen, na
na jeje logeeren
logeeren bij
bij Betty,
Betty, leek
leek jejeme
mewat
wat
triestig, kind."
triestig,
"Zoo
je het
toch
gemerkt.Het
Hetkwam
kwamdoor
doorHugo."
Hugo," Ze
Zeverver„Zoo -hebheb
je het
toch
gemerkt.
schikte even aan een bos hei, die op een tafeltje
tafeltje naast
naast het
het bed
bedstond.
stond.
De schemer was
was donkerder
donkerder geworden,
geworden, alle
alle licht
lichtkwijnde
kwijndeweg.
weg.
„Deze takken heb
"Deze
heb ik
ik 's's avonds
avonds nog
nog geplukt
gepluktop
opde
dehei,
hei,waar
waarikikmet
met
hem had gewandeld dien dag."
dag." Ze
Ze wachtte
wachtte weer
weer even.
even. „Hugo
"Hugobeteebeteekent: zielziel wist
is een
veelveel
te mooie
wistjejedat?
dat?Het
- Het
is een
te mooienaam
naamvoor
voorhem."
hem."
kent:
„Ai pas op, niet bitter
"Ai
bitter worden."
worden:'
"Och
nee, hij
hij verdient
verdient geen
geen smaad,
smaad, en
entoch
tochzou
zouikikaldoor
aldoorwillen
willen
„Och nee,
schimpen."
„Op jezelf
"Op
jezelf dan zeker."
zeker."
Ze beet even op haar
haar lip. „Je
"Je bent
bent hard,
hard, moes.
moes. Je
Je hebt
hebtzoo'n
zoo'nzachte,
zachte,
lieve stem, maar je durft
durft alles
alles zeggen."
zeggen:'
„Jij
"Jij toch
toch ook?
ook? Ga
Ga voort."
voort:'
„Waarom
"Waarom verwachtte
verwachtte ik
ik nu
nuweer
weerzoo
zooveel
veel van
van Hugo,
Hugo,zoo
zooheel
heelveel?
veel?
geven, de stumperd,
stumperd,hij
hijhad
hadjuist
juistzijn
zijnheele
hee1evermogen
vermogen
en hij kon niets geven,
verloren."
„Maar
"Maarmisschien
misschienwas
wasjij
jij rijk
rijk en
en maakte
maaktehem
hemzijn
zijnverlies
verlies weer
weer goed?"
goed?"
„Ik?
schimp
maar
op
me,
ik
had
evenmin
iets."
Ze
legde
haar
" Ik? schimp maar op me, ik had evenmin iets." Ze legde haarhoofd
hoofd
dekens en
en voelde
voelde hoe
hoe moeder
moeder weer
weer heur
heurhaar
haarstreelde,
streelde,telkens
telkens
op de dekens
opnieuw.
opmeuw.
"En ik
ik wist
wist niet
nieteens,
eens, moes,
moes, hoe
hoe arm
armikikwas;
was;ikikgeloof
geloof dat
datik
ikdaar
daar
„En
nog de mooie rol dacht te spelen."
spelen."
„Stil,
"Stil,jeje kon
kon het
het niet
niethelpen,
helpen,jejehadt
hadthem
hemvoor
voorgeen
geenoortje
oortjelief,
lief, wel?"
wel?"
„Lief?
"Lief? o0 neen."
neen:'
"Ik hoop
hoop dat
dat jejeeens
eens een
een man
man zult
zultlief
liefhebben,
hebben,en
endat
datdie
dieman
manjeje
„Ik
niets geeft
geeft van al
al wat
wat je
je verwacht."
verwacht."
„En
"En dan?"
dan?"
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„Je zult
"Je
zult het
het mij
mij misschien
misschien niet
niet meer
meer kunnen
kunnen vertellen,
vertellen, maar
maar dat
dat
hindert zoo
zult
schattenbijbijkunnen
kunnenwinnen."
winnen:'Aleid
Aleid
zoo veel
veelniet
niet-je je
zult
ererschatten
antwoordde niet.
"Geef
zoen, kind,
kind, en
en laat
laat me
me slapen."
slapen:'
„Geef me een zoen,
„Nacht moes."
"Nacht
moes:'
„Nacht- enentottotmorgen."
,~Nacht
morgen:'
Stilletjes
vensterbank en
en keek
keek uit
uit in
in de
deflauw-verflauw-verStilletjes liep ze
ze naar de vensterbank
te turen,
turen, met handen die rustten
lichte straat. Ze was niet gewoon
gewoon te
rustten in
in
ze voelde
voelde zich zoo vreemd, nu,
nu, als
als die
die eerste
eerste dagen
dagen
haar schoot. Maar
Maar ze
Datmeisje
meisjevoor
voor
na haar thuiskomst, en
en toch
toch zonder
zonder wrok
wrok over
over Hugo.
Hugo. Dat
enluisterde
luisterde zeker
zeker naar
naar
het raam bij de
de buren
buren hief
hief haar
haar hoofd
hoofd op
op en
iemand? maar boog het weer
iemand?
weer terug
terug over
overhaar
haarwerk.
werk.
daarvoort - wilde
Naai toch rustig voort
wilde Aleid
Aleid haar zeggen. En kijk, daarnaast stonden twee menschen op de stoep te
te wachten.
wachten. Heel
Heel stil
stil stonstonden ze, maar
maar eerr werd niet
niet opengedaan.
opengedaan. Nu
Nunamen
namenze
zewat
watstapjes
stapjesachachteruit en
en spiedden
spiedden omhoog.
omhoog. Eindelijk
Eindelijk kwam
kwam het
het dienstmeisje
dienstmeisje en
en
schudde
van neen,
neen,vele
velemalen.
malen.Neen,
Neen,neen,
neen,niet
nietwat
watjullie
jullieverwachtten;
verwachtten;
schudde van
ga
eigen huis.
ga nu maar weer naar je eigen
huis. --ál wat je
je verwachtte, had moeder
moeder
- En hij zal
zal je
je niets
niets geven,
geven, van
van al
gezegd.
gezegd.-Dan
moest
zezezeker
Dan
moest
zekerook
ooknaar
naarzich
zichzelve
zelve teruggaan?
teruggaan? --- en
en
leeren:
zooveel, niet zoo veel
veel van de
de menschen.
menschen. leerent verwacht niet zooveel,
II.

Aleid
den spiegel
spiegel en
en stak
stak zich
zicheen
eenroos
roosop,
op,een
een grootgrootAleid stond voor den
bladige,
is feest
feest vanavond,"
vanavond," zei
zei ze,
ze, en
enkeek
keek naar
naarhaar
haar
bladige, witte.
witte. "Het
„Het is
oogen,
open ramen
ramen fluisterde
fluisterde nauw-hoorbaar
nauw-hoorbaar
oogen, die
die glansden. Door de open
de jonge avondwind. Maar de
de moeder
moeder voelde
voelde de
de koele
koele streeling
streeling langs
langs
je dat
dat ééne
ééne raam
raam hier
hier bij
bij mijn
mijnhoofd,
hoofd,
haar teere handen gaan.
gaan. „Wil
"Wil je
dicht doen?"
„Ja moes."
„'t
"Ja
moes:' Ze
Zetreuzelde
treuzeldenog
nogwat
watvoor
voorden
denspiegel
spiegelen
enherhaalde:
herhaalde:,/t
Is feest, heb je de kinderen wel
wel hooren juichen?"
juichen?"
"Ja,
wat zijn
zijn kinderstemmen
kinderstemmen schel
schel en
enrecht;
recht;als
alseen
eenbliksemflits
bliksemflits
„Ja, wat
door
logge
wolken,
zoo
schoot
hun
gekrijsch
door
mijn
droodoor logge wolken, zoo schoot hun gekrijsch door mijn droomen:'
Ze richtte
richtte zich
zich wat
wat op
op en
en boog
boog voorzichtig
voorzichtig de bloemen uiteen,
uiteen,
men." Ze
die in een glazen
glazen kom
"Hier, neem
neem een
een betere
betere
kom bij
bij haar
haar bed stonden. „Hier,
roos, een frissche,
donker-roode,de
dejouwe
jouweiszoo'n
frissche, donker-roode,
is zoo'n kwijnende schoone."
„Juist goed,
"Juist
goed, deze;
deze; ze
ze verlangt
verlangt naar
naarhaar
haarlaatste
laatstevreugderoes,
vreugderoes,zie
ziejeje
Ze zal
zal al
al haar
haar blaadjes
blaadjes laten
laten vallen,
vallen, en
envannacht,
vannacht,als
alsikikme
me
dat niet? Ze
donker haar
haar bol
bolhart,
hart,
eindelijk ga
ga uitkleeden, dan zie ik nog juist in 't't donker
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dat alleen is overgebleven.
overgebleven. Ik houd er
er niet
niet van,
van, na
naalle
allevreugd,
vreugd,een
een
slappen en toch
toch nog
nogstijf
stijfdichten
dichtenknop
knopininwater
watertetemoeten
moetenzetten,
zetten, om
om
haar weer bij te brengen, als een flauw gevallen, preutsche juf."
juf:'
De moeder lachte. „Is
"Is mijn
mijn Aleid
Aleid geen
geen preutsche
preutsche juf?"
juf?"
„Waarachtig niet; preutschheid isis een
"Waarachtig
een leelijk
leelijk morn."
mom:' Ze
Ze sloot
sloot' het
raam en keek naar buiten.
buiten. „Wat
"Watwas
was dat
dateen
eendag
dagvandaag!
vandaag! Vanmorgen
Vanmorgen
heb ik gewandeld,
gewandeld, blootshoofds,
blootshoofds, onder die
die groote,
groote, heerlijke
heerlijke zon,
zon, en
en
vanmiddag
beek hard stroomt.
stroomt. Of
Of
vanmiddag gezwommen,
gezwommen,ver
ver weg,
weg, waar
waar de
de beek
eigenlijk heb
heb ik
ik alleen
alleen er in gelegen;
eigenlijk
gelegen; ik hield
hield me
me vast
vast aan
aaneen
eentaaie
taaie
elzenstruik en al dat
elzenstruik
dat water
water sprong
sprong tegen
tegen mijn
mijnnek
nekop
op en
engutste
gutstedan
danzoo
zoo
leutig over me heen. Ik
Ik moest
moest me
me stevig
stevig vasthouden,
vasthouden,het
hethad
hadme
mewat
wàt
graag meegelokt."
meegelokt. tt
„Waarheen?"
"Waarheen?"
„Waarheen? misschien
zee voor
voor een
eenbeek,
beek,wat
watde
de
"Waarheen?
misschien is
is de
de stille,
stille, wijde
wijdezee
hemel
kleine menschen."
menschen:'
hemel is voor ons kleine
"Ik
geloof niet
niet dat
dat jij
jij jeje zoo
zoo klein
klein voelt
voelt vandaag."
vandaag."
„Ik geloof
Ze peinsde even, en strekte zich dan, zelfbewust. „Dat
"Datzei
zei mijnheer
mijnheer
Valkenbosch ook.
hem op
op weg
weg naar
naar huis.
huis. Weet
Weetjejedaardaarook. Ik ontmoette hem
boven die kleine wei? Ik heb hem
hem je
je dikwijls
dikwijls gewezen;
gewezen; —
- daar
daar had
had ik
ik
gedanst.
kanten den
den afgrond
afgrond hebt;
hebt;maar
maarjeje
gedanst. Dansen,
Dansen, als
als je aan drie kanten
houdt je
je hoofd
hoofd koel,
koel, en
en vergeet
vergeet nooit,
nooit, in
in alle
alle dolle
dolle zwenkingen
zwenkingen niet,
niet,
het veilige
veilige land. Nou,
Nou, ik
ik moet
moet weg,
weg, moes;
moes;
waar de verbinding is met het
droom maar van de kinderen met hun
hun blije
blije lichtjes."
lichtjes."
„Heeft Valkenbosch
dansen?"
"Heeft
Valkenbosch je zien dansen?"
~,Welnee.
Maar ik
ik moest
moest je
je zijn
zijn groeten
groeten doen.
doen. Hij
Hij verdwijnt
verdwijntmorgen
morgen
;,Welnee. Maar
vóór dag en dauw; en in
in de
de stad
stad zien
zien we
we elkaar
elkaar weer."
weer:'
"Heeft
hij dat
dat gezegd?"
gezegd?"
„Heeft hij
"Ja,
hij
heeft
beloofd tetekomen,
komen, om
omnaar
naarjouw
jouwgezondheid
gezondheid tete
„Ja, hij heeft beloofd
vragen; je interesseert hem."
hem:'
"Zoo.
Nou, veel
veelplezier;
plezier;enne
enne—- denk
denkaan
aandeverbindingmethet
„Zoo. Nou,
de verbinding met het
veilige
veilige land:'
land."
Toen ze beneden
beneden kwam,
kwam, zag
zag ze
ze Valkenbosch
Valkenbosch op
op de
de leuning
leuning van
vande
de
veranda zijn pijp zitten
zitten rooken.
rooken.
"Kleine
Miepheeft
heeftuu al gezocht; ze huilde,
want haar
haar krans
krans was
was stuk".
„Kleine Miep
huilde, want
stuk".
"Och
- en heeft
heeft uu hem
hem toen
toengauw
gauw gemaakt?"
gemaakt?"
„Och —
"Ik?
durft mij
mij trouwens
trouwens bijna
bijna niet
niet aankijken."
aankijken:'
„Ik? het wurm durft
"Dat
pleit niet
niet voor
voor u."
u:' Juist
Juistkwam
kwam het
het kind
kind om
om de
de hoek
hoek van
van het
het
„Dat pleit
huis te
te voorschijn.
voorschijn. „Miep,
"Miep, kom
kom gauw
gauw hier;
hier; o,
0, die
die krans
kransisisdadelijk
dadelijk
weer
heel:' Ze
Ze boog
boog zich
zich naar
naar haar
haar toe
toe en
en fluisterde:
fluisterde: „heb
"hebjejeererom
om
weer heel."
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gehuild,
toch altijd
altijd groote
groote menmengehuild, zeg?
zeg? dat
dat moet je nooit doen; er zijn toch
schen, die zulke dingen weer goed kunnen
kunnen maken.
maken. Kijk,
Kijk,ik
ikleg
leg hem
hem op
op
dan mag
mag je
je er niet
niet meer
meer aankomen,
aankomen,maar
maarik
ikzal
zaljeje even
even
je krulletjes, en dan
optillen bij den spiegel:'
binnen dragen.
dragen.
spiegel." Miep lachte en liet zich naar binnen
De kinderen zouden die avond een rondgang door het dorp houden,
houden,
met kleurige, brandende
later kwamen ze terug; Miep
brandende lampions. Even later
Miep
Hetding
dingstak
stak
trotsch
en vreugdig,
vreugdig,met
methaar
haarbolronde,
bolronde,groene
groenelampion.
lampion.Het
trotsch en
scherp af tegen het helder
helder blauw
blauw van
van haar
haar jurkje.
jurkje.
„Heb jeje wel
"Heb
wel een mooie
mooit. kaars?" vroeg Valkenbosch.
Valkenbosch. Ze
Ze antwoordde
antwoordde
"Zoo'nkorte
kortemaar?
maar?wacht,
wacht,ikikzal
zal
niet, maar stak haar dik duimpje
duimpje op.
op. „Zoo'n
je een betere halen."
Hij liep weg en kwam terug met een nieuwe kaars, die het
het kind
kind zich
zich
blij-verwonderd liet
liet geven.
geven.
blij-verwonderd
„Kom Miep,
"Kom
Miep, we
we moeten
moeten weg."
weg:'
„Mag ik mee?"
"Mag
mee?" vroeg
vroeg hij.
Ophaar
haardun,
dun,vlassig
vlassighaartje
haartjelag
lagde
de
Het kind stapte
stapte tusschen
tusschen hen
hen in.
in.Op
krans van korenbloemen. Het
Het ontroerde
ontroerdeAleid,
Aleid,haar
haarzoo
zoo te
tezien,
zien, aan
aan't't
nog aarzelend begin van de blijdschap,
blijdschap, de
de oogen
oogen groot
groot open,
open, glinsteglinste.rend
op het
het dorpsplein;
dorpsplein;toen
toen
rend van
van verwachting.
verwachting. Ze
Ze brachten
brachten haar tot op
gingen
gingen ze
ze samen terug.
„U houdt
"U
houdttoch
tochzeker
zekerwel
wel van
van kinderen;
kinderen;aardig
aardigvan
vanu,u,haar
haardie
diekaars
kaars
te geven."
geven:'
„Och wel
"Och
wel nee."
nee:'Hij
Hijlachte.
lachte.„ Ik
"Ikhad
hadhet
hetkind
kindafgesnauwd;
afgesnauwd;zezeliep
liepzoo
zoo
Verom u te drenzen;-en
drenzen ; —en dat wou ik een
een klein
klein beetje
beetje weer
weer goed maken.
maken.Vernu niet
nietalle
alleliefde
liefdeen
enalle
allegoedheid
goedheidtegenover
tegenoverkinderen
kinderenvan
vanme,
me,
wacht u nu
omdat
ik éénmaal
éénmaalvriendelijk
vriendelijkben
bengeweest
geweestvoor
voorMiep.
Miep.Een
Eenvrouw
vrouwis,
is,gegeomdat ik
loof ik,
één
ik, tot
tot zulke
zulke dingen
dingen geneigd.
geneigd.Maar
Maar mannen
mannen zijn
zijn niet
niet zoo uit één
stuk. Toen
Toen ik
ikjong
jongwas,
was,kreeg
kreegik
ikstellig
stelligiedere
iedereweek
weekeen
een pak
pakslaag
slaag van
van
mijn vader,
vader, maar
maarstellig
stelligook
ookiedere
iedereweek
weekeen
eenpresentje,
presentje,klein
kleinof
ofgroot."
groot. "
„En uw
"En
uw moeder?"
moeder?"
„Moeder kende
"Moeder
kende geen
geen straf
strafen
engeen
geenbelooning;
belooning;ze
zehield
hieldalleen
alleenmaar
maar
altijd van ons, en was van ons vervuld, altijd door."
door."
,,Is
ze dood?"
„Is ze
"Ja,
allang:'
Ze zwegen. Aleid dacht
Kleine
„Ja, al
lang." Ze
dacht aan haar eigen moeder. Kleine
inden
denzin
zinen
enzezekeek,
keek,
voorvallen, schertsende
woorden kwamen
kwamen haar
haarin
schertsende woorden
glimlachend bewogen,
moeders lief
lief
bewogen, naar
naar het innerlijk beeld van haar moeders
gezicht. Maar
Maar dat
dat alles
alles duurde
duurdeniet
nietlang.
lang.Ze
Zevoelde
voeldeweer
weernaast
naastwien
wienzeze
liep, ze keek op naar
naar de
de hooge
hooge beuken
beuken bezijden
bezijden het
hethotel.
hotel.Roerloos
Roerloos
strekten zich de breede,
breede, groene
groene takken
takkenin
inde
deschemer-grauwe
schemer-grauweavondavond-
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Kwartels sloegen,
sloegen, verscholen
verscholen in
in het
hetkoren,
koren,en
enonderwijl
onderwijlwaren
waren
lucht. Kwartels
den man,
man, dien
dienze
zeden
denlaatsten
laatsten
haar vlugge gedachten weer bezig met den
had gehad.
gehad.
tijd dagelijks om zich heen had
stond stil
stil en
en keek
keek om.
om.
Hij stond
„Ziet
"Ziet uu de
de eerste
eerstelichtjes
lichtjes van
vande
dekinderen
kinderenflikkeren
flikkeren tusschen
tusschende
de
lage huizen?"
„Ja
"Ja —
- en ik
ik hoor
hoor het
het vroolijk
vroolijk geroes
geroes van hun stemmetjes
stemmetjes nog."
nog."
„Als kleine jongen liep ik op
op den
den avond
avond van Sint Maarten
Maarten met
"Als
met zoo'n
zoo'n
flakkerend
flakkerend kaarsje.
kaarsje. Ik mocht
mocht helaas
helaas geen
geen centen
centen ophalen,
ophalen,maar
maarhad
had
en zong
zong mijn
mijn liedje:
liedje:
toch mijn lichtje en
Sinte Maarten
Maarten bisschop,
bisschop,
Roem van alle
alle landen,
landen,
Roem
wij hier
hier met
metlichtjes
lichtjes loopen
loop en
Dat wij
voor ons
ons geen
geen schande,
schande,
Is voor
en soms voelde ik zoo heel ongemerkt wat in mijn
mijn hand
handglijden.
glijden.Een
Een
arme jongen te zijn
zijn was
was toen mijn
mijn ideaal,
ideaal, een
een arme
arme jongen
jongenmocht
mochtzoozooveel meer, juist
juist zooals een rijke man veel meer
meer vermag
vermag dan
dan een
eenarme."
arme."
Maar zij luisterde alleen
alleen naar
naar het
hetkinderlijk
kinderlijkideaal
ideaalen
englimlachte.
glimlachte.Hij
Hij
moest wel sterk naar de vrijheid
vrijheid haken,
haken, dat
dathij
hijden
denarme
armezijn
zijnnoodgenoodgedwongen vrijheden kon benijden.
„In de
"In
degelagkamer
gelagkamerbranden
brandenalle
allelampen,
lampen,wat
watstaat
staatons
ons tocheigenlijk
toch eigenlijkte
te
pandspel?of
ofgeblinddoekt
geblinddoektden
denezel
ezelzijn
zijnstaart
staart
wachten?"
vroeg hij.
hij ."Een
wachten?" vroeg
„Een pandspel?
aanplakken? Ik
Ikhoud
houdniet
nietvan
vandat
datbrave
bravegezoen,
gezoen,enenikikheb
hebeen
eenhekel
hekelaan
aan
blinddoeken;
ik doe
doe nooit
nooitmijn
mijnoogen
oogendicht,
dicht,als
alsik
ik ze open kan houden."
blinddoeken; ik
houden."
"Ik
Heeft uu wel
wel eens
eens een
eenmeisje
meisjezien
zien
„Ik geloof dat
dat we zullen dansen. Heeft
dansen met dichte oogen,
oogen, en
en handen
handen gevouwen
gevouwen achter
achter haar
haar hoofd?"
hoofd?"
"Ja,
eens, een
een zigeunersmeisje
zigeunersmeisjeop
opbloote
blootevoetjes,
voetjes,en
enze
ze droeg
droegeen
eenroos,
roos,
„Ja, eens,
vuurrood
die onder het dansen uitviel;
uitviel; —
- telkens dwarrelde er zoo'n vuurrood
uitgek~en—
- ik
ik was
was toen
toen een
eenjongen,
jongen,
blaadje neer;
neer; ik
ik heb
heb mijn
mijnoogen
oogenuitgeke4en
en
-" Hij praatte
praatte nog
nog wat
wat voort,
voort, maar
maar zij
zij dacht
dacht aan
aan de
de roos
roos die
die
en —"
ontbladerde.
En wat
wat later,
later,toen
toende
dekinderen
kinderenhun
hunhoogste
hoogstelied
liedhadden
haddengezongen,
gezongen,—van huiver om den grooten, nachtelijken hemel hadden hun stemmestemmeoogen blonken
blonken van
van vertrouwen
vertrouwen om
om het
het
tjes
gewankeld, maar
tjes gewankeld,
maar hun oogen
samenzijn van zóóveel
- toen danste
danste Aleid
Aleid
zóóveel menschen bij hun lichtjes —
met hem en de witte roos
roos op
op haar
haar borst
borst kwijnde.
kwijnde.

in lichtlooze dagen, met
't Was herfst; een herfst met kliemige regen inlichtlooze
de hoeken
van de straten, met
guren wind, plotseling, om de
hoeken van
met een
een vroeg
vroeg
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nachtelijken
boven de
de grauwe
grauwe huizen
huizenvan
vande
destad.
stad. Soms
Soms
nachtelijken hemel dicht boven
brak de zon door, nog even, bij het
het ondergaan
ondergaanen
engaf
gafde
de groote,
groote,vochtvochtverzadigde
ze pijnlijk
pijnlijk leken
leken
verzadigde wolken
wolken een paarschen gloed, waaronder ze
te glimlachen. Aleid kwam veel op straat,
straat, maar
maarveel
veelook
ookschold
scholdze,
ze,
In haar
haarherinnering
herinneringwas
was herfst
herfst
van achter de ruiten, op dezen herfst. In
frisch en kleurrijk als zijn vruchten. Maar
Maar nu
nu hadden
haddende
dedagen
dagengeen
geen
kleur. Haar moeder
moeder had
had minder
minder last
lastvan
vanrheumatiek
rheumatiekdan
dangewoonlijk
gewoonlijk
kinderen waren
waren druk
druken
enwoelig.
woelig. Maar
MaarAleid
Aleidvoelde
voelde
dit jaargetij, en de kinderen
zich niet, als anders, meedoen
meedoen in hun
hun joligheid.
joligheid. 't'tWas
Was of
ofze
ze nergens
nergens
ze de
detrap
trapafkwam
afkwaminin 't duister, en
recht de stemming
stemming kon
kon vatten.
vatten.Als
Alsze
het gouden licht zag door de deurkier, en
en Jeanne
Jeanne hoorde
hoorde lachen
lachen met
met
de jongens, dan sprong ze wel een paar treden
treden over,
over, en
en kwam
kwam haastig
haastig
binnen,
verlangend.Ze
Zeknielde
knieldebij
bijde
dekachel
kachelen
enwarmde
warmdezich
zichen
envoelde
voelde
binnen, verlangend.
gelukkig zijn. Maar
hoe de lamp haar
haar bescheen.
bescheen. 0, thuis blijven, en gelukkig
En
dan wist ze niet wat
wat te
te beginnen
beginnen van
van het
hetvele
vele werk
werk dat
datwachtte.
wachtte.En
verlangde ze
ze alleen te wezen.
wezen. Alleen
Alleen in
in de
de kamer;
kamer;—
- ze
ze kon
kon
plotseling verlangde
zich dan neergooien op den grond en haar armen uitstrekken
uitstrekken en
en grijgrijpen met haar handen.
handen. Iets
Iets grijpen,
grijpen, naar
naar zich
zich toe
toe halen,
halen, dicht,
dicht,dicht
dicht
Ze ging
ging naar
naar Henk
Henken
enstreelde
streeldezijn
zijndonker
donkerhoofd.
hoofd. .
naar zich toe. Ze
„Zeg Henk."
"Zeg
Henk."
„Ja?"
"Ja?"
„Och, niets."
"Och,
niets:'
„Zeur
dan,
meid."
"Zeur
meid:'
„Wat ben je aan 't't doen?"
"Wat
doen?"
"Dat
zie je toch, een kaartje van Drente:'
„Dat zie
Drente."
Hij werd zoo
zoo groot,
groot, hij
hij was
was geen
geen speelpopje
speelpopje meer.
meer. Ze
Ze verlangde
verlangde
naar Betty's kinderen,
kinderen, naar kleine
kleine Ab, dien
dien ze
ze liefkoozen
liefkoozen kon.
kon. En
En
weer wilde ze alleen
in de
de donkere
donkere
alleen zijn. Ze ging voor het raam staan, in
nis
zware gordijnen.
gordijnen. Buiten
Buiten was
was duisternis
duisternis en
en regen.
regen. Ze
Ze
nis achter de zware
haartoch;-de
menschengingen
gingenelkaar
elkaarzoo
zoo
rilde even,
even, maar
maarhet
hetlokte
loktehaar
toch; —de menschen
zwijgend
voorbij, niemand
niemandkende
kendeden
denander.
ander.Ze
Zezou
zoualleen
alleenzijn
zijn op straat.
zwijgend voorbij,
„Jeanne," zei
"Jeanne,"
zei ze,
ze, „ik
"ikmoet
moetnog
nog even
even een
een boodschap
boodschap doen.
doen. Met
Meteen
een
uurtje ben ik terug;
terug; wil
wil jij thuis blijven?"
blijven?"
,,0
- ;zou
zou je
je wel
wel gaan?
gaan? het regent."
regent:'
„0 jaja—;
"Wat
doet dat
dat er
er toe."
toe:'Maar
Maarze
zewilde
wildezich
zichniet
nietalaltetehaastig
haastigtoonen,
toonen,
„Wat doet
en bleef even
even staan,
voor de
scheurkalender. IiiI November,
November, las
las ze,
ze,
staan, voor
de scheurkalender.
Sint Maartensdag.
Maartensdag. Och,
Och, dat
dathad
hadze
ze niet
nieteerder
eerdergeweten:
geweten:juist
juistvandaag,
vandaag,
Sint Maarten. Hij
Hij placht
placht ook
ook zijn
zijn lichtje
lichtje te
te hebben,
hebben, dien
dienavond,
avond,en
en
benijdde
armen kinderen
kinderen hun
hun bedelvrijheid.
bedelvrijheid. Ze
Zeglimlachte
glimlachte en
en
benijdde den armen
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voelde zich midderun
den vollen
'Vollen zomer.
zomer. Om
Omhaar
haarheen
heende
de zoet-geurige
zoet-geurige
middenin den

lucht van
luch~
van de korenvelden
korenvelden waarlangs
waarlangs ze
ze liepen,
liepen, en
en het
het plagend
plagendlokkende
lokkende
kwartel
geroep. Ze
lichtjes van de
de kinderen
kinderen
kwartelgeroep.
Ze keken
keken om,
om, en zagen de lichtjes
helder en rustig branden
branden temidden
temidden van
van de lage dorpshuizen. MiddenMiddenin den wijden zomernacht,
zomernacht,terwijl
terwijlze
zedaar
daarstond
stondininde
deomsloten
omslotenkamer„
kamer,
en buiten de moede herfstwind, bij
bij vlagen,
vlagen, kreunde.
„Tot straks
"Tot
straks dan,"
dan;'zei
zeize,
ze,en
enliep
liepvlug
vlugnaar
naarde
dedeur.
deur.Even
Eyennog
nogkeek
keek
ze om, en zag hen zoo rustigjes zitten, onder
onder de
de lamp,
lamp, —
- maar
maar als
als ononwezenlijk en ver weg.
weg.
Toen, buiten
buiten gekomen,
gekomen, moest
moest ze zich bezinnen —:
- : waar
waar wilde
wilde ze
ze
eigenlijk heen? Ze deed een paar stappen
stappen naar
naar rechts,
rechts,draaide
draaidetoen
toenom
om
en liep naar links. Voor
Voor haar was
was de
de lange,
lange, rechte
rechte straat,
straat, de
dehuizenhuizenrijen grauw
grauwen
hier en
en daar
daar een
een klein
klein geglim
geglim van natte
natte steesteeen stug, met hier
nen. Ze wist
wist niet
niet waarom
waarom nu
nualles
alles zoo
zoo triest,
triest,zoo
zooweemoedig
weemoedig werd.
werd.
Even
zich verzetten,
verzetten, wilde
wilde vroolijk
vroolijk doen.
doen. Maar
Maar een
een
Even nog wilde ze zich
klamme windvlaag woei
wijd open
open oogen
oogen
woei tegen haar warm gezicht en wijd
en wekte plotseling weer het bewustzijn van herfst,
herfst, en
en zomer
zomerdie
dielang
lang
voorbij
komen, en
en
voorbij was,
was, van
van teleurstelling,
teleurstelling, omdat
omdat hij
hij beloofd had te komen,
nu toch niet meer
meer komen
~omen zou. Dat
Dat wat
wat ze
ze al
al dien
dien tijd
tijdvoor
voor zich
zichhad
had
gezien:
het was
was plotseling
plotseling weg,
weg, vodrbij.
voorbij. 't Gaf haar het
gezien: zijn komst, het
gevoel,
verlangen, en
en de
de
gevoel, alsof
alsof ze
ze den
den tijd
tijd had voortgezweept met haar verlangen,
tijd, in schichtigen
schichtigen haast,
haast, dien
dien eenen
eenendag
daghad
hadovergeslagen,
overgeslagen, dien
dien dag
dag
van zijn komst. Verder,
Verder, verder,
verder, in
in gelijken
gelijken gang,
gang, zouden
zouden de
dedagen
dagen
gaan. 't Was haar of ze om zich heen
heen voelde
voelde en hoorde
hoorde kloppen
kloppen een
een
eindeloos
wat
eindeloos zich
zich voortsleepend
voortsleependrhytme,
rhytme,zonder
zonderkracht
krachtof
of pit.
pit. 0,
0, wat
treiterde dat.
dat. Ze
Ze stond
stondstil,
stil,achterover
achteroverhellend
hellendeven,
even,als
alswilde
wildezezeiets
iets
stLiten met haar lijf. Maar
stciten
Maar ze
ze moest
moest verder.
verder.Zelfs
Zelfs stil
stilstaan
staankon
konniet.
niet.
Ze gaf één kort, schamper lachje en liep weer
weer voort en
en hief
hief haar
haar gegezicht
den fijnen
fijnen regen.
regen. Voor
Voor haar
haar oogen
oogen trok
trok een
een schemer,
schemer, een
een
zicht in den
vochtglans,
enkele lantaarnlichtjes,
lantaarnlicht jes, langgerekt,
langgerekt, te
tedansen
dansen
vochtglans, waarin de enkele
begonnen. En
En daar
daar ging
ging ze naar turen,
turen, gedachteloos.
gedachteloos. Maar
Maareen
een groote,
groote,
warme traan droop langs haar wang en de schemer brak. „Kom,"
"Kom," zei
zei
ze zacht, „laat
"laat dit
dit alles
alles dan
dan nu
nu voorbij
voorbij zijn,
zijn, het
hetisis immers
immersal
al voorbij,
voorbij, je
je
tt
moet het alleen maar willen zien en gelooven."
ge1ooven. Maar
Maar ze
ze kon
konnog
nogniet
niet
terug gaan naar huis, ze
ze liep verder, door
door de
de lange,
lange, stille
stille straten,
straten, met
met
hun van vocht
voc;ht glimmende steenen, ze liep maar en kon het
het duister
duister en
en
het zacht geween van binnen niet verdrijven.
verdrijven.
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Koen Valkenbosch was op weg naar Aleid's
Aleidts huis.
huis. De
De zon
zonscheen
scheenen
en
deed de rijp van de
de zwarte
zwarte boomen
boomen lekken.
lekken. De
De dikke
dikke druppen
druppengleden
gleden
geluidloos langs de stammen
stammen of
ofvielen
vielenvan
vande
dekleine
kleinetwijgjes
twijgjestikkend.
tikkend
op den grond.
grond. Hij
Hij tikte
tiktemee
meemet
metzijn
zijnwandelstok
wandelstoken
enzijn
zijnstevige
stevigelaarlaargaf hem
hem een
een warm
warm en
en prikkend
prikkend gevoel,
gevoel, te
te denken
denken dat
dathij
hij
zen.
zen. Het gaf
Aleid zou zien in haar eigen huis.
huis. Hij
Hij had
hadnog
noggeaarzeld
geaarzelddien
dienmorgen,
morgen,
het hoefde
hoefde hem
hem tot
tot niets
nietstetebinden,
binden,hij
hij
of hij
hij het wel doen zou. Maar het
n<>zou de kat wel uit den
den boom
boom kijken,
kijken, kon
kon desnoods
desnoods duidelijk den nodruk erop leggen,
leggen, dat
dat hij
hij kwam
kwam als
als medicus,
medicus, om
om naar
naar de
degezondheid
gezondheid
en hief
hief zijn hoofd op.
op. Kijk
Kijk die
die
van mevrouw te vragen. Hij glimlachte
glimlachte en
witte takken
hel blauw
blauw van
van den
den hemel.
hemel. Natuurlijk,
Natuurlijk,de
degegetakken tegen het hel
zondheid van de moeder.
moeder. Maar
Maar Aleid
Aleid was
was hem
hemblijven
blijven bekoren.
bekoren.Hij
Hij
dacht aan haar mat-gele
mat-gele gelaatskleur;
gelaatskleur; dat
dat gaf
gaf haar
haar iets
iets ouds
ouds en
en strengs
strengs
-— maar haar oogen waren jong en heur
heur haar
haarheel
heelzacht.
zacht.Hij
Hijhield
hieldveel
veel
van vrouwenhaar, hij hield
hield van
van kleine,
kleine, donkere
donkere krulletjes,
krulletjes, en
envan
vaneen
een
forsche golf in tt
Maar over
over Aleid's
Aleidts haar
haarviel
viel weinig
weinig te
te zeggen.
zeggen.
't blonde. Maar
Het
heel soepel
soepel en
en glanzend
glanzend bruin,
bruin,met
metlichtere
lichtere
Het was echt vrouwenhaar,
vrouwenhaar, heel
Hij dacht
dacht
plekken, alsof de zon erin speelde, en ook daarvan hield hij. Hij
aan de ferme houding
houdingvan
vanhaar
haarlichaam,
lichaam,het
hetpittig
pittigen
entochkalme
toch kalme rhytme
rhytme
haar gang. Voor haar liefde tot kinderen had hij
hij een
een klein
klein spotspotvan haar
hij. Maar
Maar
lachje. Dat was ook niet het meest zuivere in haar, meende hij.
de kameraadschappelijke omgang met haar moeder
moeder vond
vond hij
hij machtig
machtig
hij ook
ook eerbied
eerbied daardaaraardig,
zelve niet bekennen, dat hij
aardig, en wilde zich zelve
voor had. Kom,
Kom, zou
zou ze
ze tot
tot die
diezeer
zeerzeldzame
zeldzame vrouwen
vrouwen behooren,
behooren,die
die
de
echte vriendschap
vriendschap kenden?
kenden? Als
hij weer
weer zag,
zag, hoe
hoe ze
ze zich
zich dien
dien
de echte
Als hij
en ze
ze heiheiavond aan den dans had
had gegeven,
gegeven, hoe
hoe haar
haar oogen
oogen blonken
blonken en
melijk keek naar
naar de
deroos
roosop
ophaar
haarborst
borst
Hijlachte,
lachte,enensloeg
sloegmet
metzijn
zijn
—- Hij
nubijna
bijnawezen.
wezen.Was
Wasdat
dat
stok tegen een paaltje. Zie
Zie zoo,
zoo, hij
hij moest
moest er
er nu
herkende haar
haar rustigen
rustigengang
gang
Aleid, die daar aan kwam loopen? Ja, hij herkende
en opgeheven gezicht.
gezicht.
Aleid schrok
schrok en
en bleef
bleefhem
hemeen
eenoogenblik
oogenblik
Weert: tAleid
"Juffrouw
„Juffrouw ter Weert."
stil aankijken.
zei ze dan. Die enkele woorden
woorden ook,
ook, herkende
herkendehij
hij
"Zoo,
bentuu het,"
het, ftzei
„Zoo, bent
glimlachend.
"Ik
was op
op weg
weg naar
naar uutoe
toe—
- ikikhad
hadlang
langgeleden
geledenwillen
willenkomen.,
komen,
„Ik was
maar een vriend van
van me
me in
in Utrecht
Utrechtwerd
werdziek
zieken
enikikmoest
moestzijn
zijnpra
prakkgehad, al dien tijd,
tijd, —
- maar
maar nou
nou ben
ben ik
ik weer
weer
tijk waar
waar nemen. Druk gehad,
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vrij man.
man."tt Ze
vrij
Ze praatten;
praatten;hij
hijvroeg
vroegnaar
naarhaar
haarmoeder,
moeder,naar
naarhaar
haarzelf
zelf
Zij beperkte
beperkte zich meest tot een kort
kort antwoord.
antwoord.Hij
Hij voelde
voeldewel
wel dat
dat
ook. Zij
hij
doen dan
dan in
in
hij haar een beetje overvallen had. Ze kon ook niet anders doen
haar vluggen
vluggen tred voortloopen
haar
voortloop en naar de straat
straat waar
waar ze
ze wezen
wezen moest.
moest.
„Het spijt me,
"Het
me, maar
maar ik
ik heb
heb een
een afspraak
afspraak met
met mijn
mijn naaister."
naaister:'
„Ik kom dan gauw eens aan."
"Ik
„Graag, —
"Graag,
- hier ben ik er."
er:' Hij
Hij deed
deed een
een stap
stapachteruit
achteruiten
ennam
namzijn
ûjn
hoed af. Maar ze vroeg eenvoudig:
eenvoudig: „krijg
"krijgik
ik geen
geen hand?"
hand?"en
enkeek
keekhem
hem
heel even
heel
even verwonderd
verwonderd aan. Haar
Haar oogen
oogen hadden
haddentoen
toendedeargelooze,
argelooze,
openblik
blik
kinderoogen. .
open
vanvan
kinderoogen.
„0 zeker."
,,0
zeker."Hij
Hijdrukte
druktehaar
haarhand
handen
enboog,
boog,maar
maardraaide
d.raaide zich
zich toen
toen
vlug om. Het roerde zich in hem; hij
hij liep te praten,
praten,te
te lachen
lachen en
enstillestillesterke zon,
zon, die
die de
de rijp
rijp deed
deedsmelten,
smelten, stak
stakhem,
hem,
tjes
tjes te gebaren. De sterke
zoodat hij plotseling zijn groote passen inhield en,
en, met
met druk
drukbeweeg,
beweeg,
zijn jas
jas losknoopte.
losknoopte. Wat een
zijn
een hitte,
hitte, mompelde
mompelde hij
hij —
- en
en diep
diep' in den
alnachtvorsten. Ze
Ze zag
zag er
er wintersch
wintersch uit;
uit;heur
heurhaar
haarleek
leek
herfst toch al
— nachtvorsten.
en haar
haar oogen
oogen waren
waren
blonder tegen 't zwart fluweel
fluweel van
van haar muts, en
enkel grijs, zonder den blauwen
blauwen gloed,
gloed, dien
dien hij
hij er
er in
ingekend
gekend had.
had.Hij
Hij
lachte -— ja, onder den blauwen
blauwen zomerhemel,
zomerhemel, waarin
waarin de
de sterren
sterrenflikflikNuwas
was
kerden; —
- haar oogen als sterren in haar
haar mat
mat blanke
blanke gezich
gezich .•Nu
kin~er1ijke eenvoudigheid:
eenvoudigheid: krijg
krijg ik
ik geen
geen
ze koel
koel en rustig —
- en
en van
van kinderlijke
hand, vroeg ze, zoo
zoo zonder
zonder blozen.
blozen. Dien
Dien avond, toen de dorpskinderen
dorpskinderen
zeniet
niethebben
hebbengevraagd
gevraagdom
omeen.
een
hun feest
feest vierden,
vierden, dien
dien avond
avond zou
zouze
handdruk. En
En hij
hij had
hadhaar
haartoen
toenniets
nietsgegeven.
gegeven.Een
Eenkus
kuskon
konjejeweigeweigehanddruk.
Op zijn
zijn kamer
kamer
ren, een warme omhelzing —
- een koele
niet. Op
koele handdruk niet.
in
gekomen
hij jas
jas en
en hoed
hoed neer,
neer, en
en liet
liet zich
zich achterover
achterover vallen
vallen in
gekomen smeet hij
een
leunstoel. "Och
"och kom,
kom, dat
dàt meisje."
meü,je."
een leunstoel.
„Och kom," zei hij luid-op, „och
hem was
was een
een stem,
stem, die
die langzaam
langzaam antwoordde:
antwoordde: zeker,
dat
Maar in hem
zeker, dat
meisje.
meiSJe.
bracht haar
haareen
een
Den volgenden middag al ging hij naar haar toe en bracht
korenbloemen mee.
allerminst te
te hebben
hebben ververtuiltje korenbloemen
mee. Ze scheen dat allerminst
rond met
met de
de bloemen,
bloemen, vertelde
verteldeonderwijl,
onderwijl, zoo
zoo bij
bij
wacht; ze liep wat rond
~an haar
haarmoeders
moedersgezondheid,
gezondheid, en
enbedankte
bedanktehem
hem
en stooten,
stooten, van
horten en
Er was
was ook iets van zelfbewuste terughouding in
in
dan nog eens weer. Er
haar, wonderlijk
wonderlijk verweven
verweven met haar simpele
simpele vrijmoedigheid.
vrijmoedigheid. En
En hij
hij
begeerte.
voelde de spanning
spanning van zijn begeerte.
hij haar
haar mee
mee naar
naarde
de
paar dagen
dagen voorbijgaan,
voorbijgaan, toen
toenvroeg
vroeg hij
Hij liet een paar
Hetwas
waseen
eenavond
avondin
in 't begin
begin van December,
December,het
het regende
regende
schouwburg.Het
schouwburg.
niet en
en er
er was geen wind. Aleid
Aleid keek omhoog,
zoodra ze buiten
stonden.
niet
omhoog, zoodra
buiten stonden.
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"Weer
zonder hemel,
hemel, na
na een
een dag
dag zonder
zonder zon.
zon. We
\Ve worden
worden
„Weer een avond zonder
tijd."
wel op de
de proef gesteld, den laatsten tijd."
„Toen ik
"Toen
ik uu tegenkwam,
tegenkwam, scheen
scheen de
de zon,
zon, weet
weet uunog?
nog? en
enalle
allerijp
rijp
weg:'
smolt weg."
,,Neen, ik weet dat
ttNeen,
dat het
het zob
zoo donker
donker was
was vanmorgen
vanmorgen en
endat
datmoeder
moeder
wat ze zoo
zoo zelden
zelden doet."
doet."
heeft geklaagd,
geklaagd, wat
„Kom, in
"Kom,
in de
de schouwburg
schouwburg zal
zal het
het licht
lichtzijn
zijnen
envroolijk."
vroolijk:'
„Het isis een
maar ik
"Het
een beroemd
beroemdstuk,
stuk,niet,
niet,La
Ladame
dameaux
auxcamélia's?
camélia's?—
-maar
ik
weet niets
daar houd
houd ik
ik van,
van, dan
dan
niets van
van den
den inhoud.
inhoud. Is het flink treurig, daar
lach ik
ik later weer
tranen."
lach
weer om mijn tranen:'
Hij
fronste zijn wenkbrauwen
wenkbrauwen en verzweeg,
verzweeg, het
meer te
te
Hij fronste
het stuk al meer
hebben gezien.
gezien.
„Maar ik houd niets
"Maar
niets van
van tranen."
tranen:'
"Zoo:'
Nu glimlachte hij stil, om dat kleine, bitse
bitse antwoord
antwoorden
enkeek
keekongeongezeweer
weerparmantig
parmantigen
enleek
leekeven
evengroot
grootals
als
merkt naar haar.
haar. Wat
Wat stapte
stapteze
hij zelf door de fiere houding van haar
haar lijf.
lijf. Ze
Ze moest
moest die
die fierheid
fierheid nog
nog
niet afleggen tegenover hem, niet
niet zoo
zoo gauw
gauwzich
zichgewonnen
gewonnengeven.
geven.
Altijd weer opnieuw ver weg zijn, hoog en ver,
ver, heel
heel even
even onder
onderzijn
zijn
En dan
dan ineens
ineens
bereik misschien,
misschien, maar even plotseling weer ontglipt. En
zou hij haar toch grijpen,
grijpen, naar
naar zich
zich toe
toe halen
halen en
en in
in zijn
zijn armen
armenhouden.
houden.
Dan mocht ze teerhartig zijn en praten van
van tranen en
en weemoed,
weemoed, nu
nu
nog niet —
- niet
niet zoo
zoo gauw.
gauw. Onderwij1
Onderwijl dacht Aleid
Aleid over
over zich
zich zelf.
zelf. Ze
Ze
nu ze
zeeen
een
begreep
waarom ze zich
zich gedrukt
gedrukt had
had gevoeld,
gevoeld, nu
begreep niet recht waarom
heelen
0,ze
zewilde
wilde genieten,
genieten, iedere
iedere
heelen avond
avond samen
samen zou
zou zijn
zijn met
met hem. 0,
zeden
den
minuut wilde ze proeven en niet
niet eerder
eerder laten
latengaan
gaan dan
danvóór
vóórze
prikkenden
genoten had. Ze
Ze balde
balde
prikkenden smaak
smaak en
en den lichten geur ervan genoten
de vuisten in haar mof. "Ik
heb nog
nog nooit gehuild in den schouwburg;
schouwburg;
„Ik heb
ik
alleen wel
wel eens
eens gedacht
gedacht dat
dat het
het plezierig
plezierig moest
moest zijn
zijn het
hettete
ik heb alleen
kunnen. Ineens
Ineens naar
naar je
je zakdoek
zakdoek moeten grijpen, en dan
dan zoo'n
zoo'n beetje
beetje
mot:'Ze
Zelachte.
lachte.„Maar
"Maarweet
weetuuwat
wat
verlegen snotteren
snotteren —
- passe-moi Ie
le mot."
ik werkelijk
werkelijk beroerd
vind? Geld. Menschen
Menschen die
die kibbelen
kibbelen en
enelkaar
elkaar
beroerd vind?
dacht aan
aan MarMarverwijten
verwijten doen
doen over
over geld:'
geld." Hij antwoordde niet. Hij dacht
op het
hettoonecl
tooned zou
zoustaan
staanen
enhaar
haarhanden
handeninin
guérite,
midden op
guérite, die
die midden
wanhoop
hoofd te
te beveiligen
beveiligen tegen
tegen de
de
wanhoop opheffen,
opheffen, als
als om
om haar arme hoofd
en haat
haat haar
haar toegetoegeverwijten van haar minnaar en zijn in verachting
verachting en
smeten geld. Indertijd
Indertijd had
had hem
hem dat
datniet
nietbijzonder
bijzonderbewogen.
bewogen.IntegenIntegendeel,
kleine ergernis,
ergernis, om het dunne,
dunne,
deel, hij
hij herinnerde zich weer zijn kleine
rinkelende speelgoedgeld, waar de man mee
mee smeet,
smeet, dezelfde
dezelfde namaaknamaak-
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dukaat
jes —
- zijn laatste
laatste-als
schouwburgbezoekers toetoedukaatjes
—als Cyrano den schouwburgbezoekers
que1 geste.
wierp —
- mais quel
„Ik weet
"Ik
weet niet,"
niet/'zei
zei hij,
hij, „misschien
"misschienisis het
hettoch
tochiets
ietsmet
metgeld,
geld, bereidt
bereidt
,,0, het
hetzal
zal wel
wellosloopen."
Maarze
ze had
had
u maar vast voor."
Ze lachte.
lachte. „O,
voor." Ze
losloopen." Maar
niet kunnen
kunnen zeggen,
zeggen, of
of ze rich
zich meer
meer tot
totlachen
lachendan
dantot
totschreien
schreienvoelde
voelde
geneigd.
En ze bedwong haar tranen,
tranen, tijdens
tijdens het
hetspel.
spel.Het
Hetviel
vielook
ookniet
nietheel
heel
moeilijk, het w
. erd alleen
moeilijk,
werd
alleen zoo'n stil verdrietje
verdriet je in
in haar
haar om
om die
die vrouw,
vrouw,
die haar liefde niet kon doen glanzen over den vuilen,
vuil en, donkeren
donkeren schijn
schijn
der dingen.
Hij keek naar
dicht viel.
viel. Ze
Ze staarde
staardenog
nogvoor
voor
naar Aleid, toen het gordijn dicht
zich uit.
zich
„Ik heb
"Ik
heb het
het uu wel
wel gezegd,"
gezegd/'zei
zei hij,
hij, dicht
dichtaan
aanhaar
haaroor.
oor.
„En ik hull
niet." Ze
"En
huil dan ook niet."
Ze stonden op.
„Het zal
"Het
zal heel
heel vol
vol zijn
zijn in
in den
den foyer,
foyer, willen
willen we
we naar
naar buiten
buitengaan?"
gaan?"
„Ja graag,"
"Ja
graag," zei
zei ze
ze gretig.
gretig.
Op straat gekomen,
gekomen, liepen ze zwijgend eerst. God,
God, dacht
dacht hij,
hij,isis ze
nu waarachtig onder den indruk
indruk van
van dat
datstuk.
stuk.Maar
Maariot
totzijn
zijnverwonverwondering bleef zijn ergernis daarover,
daarover, die
die hij
hij toch
tochzoo
zoogerechtvaardigd
gerechtvaardigd
achtte, vrijwel uit.
uit. Hij
Hij voelde
voelde lust
lust zijn
zijn arm
arm door
doorden
denhare
haretetesteken
stekenen,
en,
naar haar overbuigend,
overbuigend,grappig
grappigvroolijke
vroolijkegeschiedenissen
geschiedenissentetegaan
gaanververtellen, een beetje achteloos, en toch zoo
zoo recht
recht in
in haar
haarluisterend
luisterend ge"Het loopt
loopt niet
nietonvoorspoedig
onvoorspoedig af met onze
onze heldin,"
heldin, ft zei
zei hij.
hij.
ziéht.
zicht. „Het
"„Wel
Wel heeft ze een
een akeligen
akeligen hoest op 't't laatst,
laatst,zoo
zoo wat
wat Heine
Heinezou
zou
noemen:
- maar
maar die
die behandelt
behandeltze
zeen
en
noemen: einen unsterblichen Husten, —
bagatelle. Weet u, ik heb
heb een
een ouwen
ouwen man
mangekend,
gekend,die
diebang
bangwas
wasvoor
voor
den dood, of, zooals hij zei, voor de onsterfelijkheid.
onsterfelijkheid. Die
Dieonsterfelijkonsterfelijkheid
ding, de
de menschen
menschen kunnen
kunnen zich
zich dat
dattoch
tochnooit
nooitzoo
zoo
held is een raar ding,
recht onlichamelijk
onlichamelijk voorstellen.
baas dan had
had ook
ook einen
einen
voorstellen. Die
Die ouwe
ouwe baas
dat
unsterblichen Husten,
Husten, en
en tusschen
tusschenelke
elke twee
twee aanvallen
aanvallen in, zei
zei hij
hij dat
ik hem gezond moest maken, want dat hij
hij om
om den
den dood
dood niet
nietmet
metdie
die
beroerde hoest de eeuwigheid
eeuwigheid in wou. Later heb
heb ik
ik dat
dat meer
meer gevongevonden, dat verlangen
verlangen van
van de
de menschen
menschen om
om gezond
gezond te
te sterven."
sterven."
„Wel een dwaas
"Wel
dwaas verlangen."
verlangen."
"Ja
- want de opvatting
opvatting isis toch
tochtegenwoordig,
tegenwoordig,dat
datwe
wealleen
alleenziek
ziek
„I-a —
en oud worden, omdat we
we nu
nu eenmaal
eenmaal sterven moeten;
moeten; dus,
dus, om
om den
den
dood
cru te
te doen
doen zijn,
zijn, eerst
eerst den
den g6ttlichen
göttlichen Schnupfen."
Schnupfen."
dood niet
niet al
al te cru
Even voelde
voelde ze,
zijn troost,
troost, want
want
ze, dat hij iets neerbuigends had in zijn
het liefst zou ze immers
immers over
over het
het tooneel
tooneel hebben
hebben gepraat.
gepraat. Maar
Maarze
ze

,

VERWACHTINGEN

1 59
159

lachte en keek naar hem
hem op.
op. Hij
Hij liep
liepvoorover
voorovergebogen
gebogenen
enzijn
.zijngezicht
gezicht
was
hare. Ze
Ze mèende
meende een
een warmen glans te zien
was heel
heel dicht bij het hare.
zien in
in
zijn lichte,
verstandige oogen.
ineens vroolijk
vroolijk en liep
liep in
in
lichte, verstandige
oogen. Ze
Ze werd ineens
vlugger
in de
de zaal,
zaal, glimglimvlugger stapjes
stapjes naast
naast hem
hem voort.
voort. Wat later, terug in
lachte ze nog om al zijn dwaasheid en fluisterde
fluisterde hem
hem toe:
toe:
„Het stuk
"Het
stuk heeft
heeft uu toch
toch voor
voor me
me bedorven."
bedorven:'
"Goed
- maar
maar krijg
krijg ik
ik vergiffenis?"
vergiffenis?"
„Goed —
„Niet zoo
"Niet
zoo gauw,
gauw, aan 't't eind
eind misschien."
misschien."
Hij kruiste
Hij
kruiste met een
een breed
breed gebaar
gebaar zijn
zijn armen
armen over
over zijn
zijn borst.
borst.
„Would, it were
"Would,
were ended."
ended. "

Aleid repte zich naar huis.
De wilde
wilde wind
windvloog
vloog gierend
gierend om
omhaar
haar
Aleid
huis. De
heen. Ze vermeed, gejaagd,
gejaagd, de groote
groote plassen,
plassen, en wilde
wilde dan
dan weer
weer op
op
alle
donkere,
hooge
torenklokken
kijken.
Ze
zou
te
laat
thuis
komen,
alle
laat thuis komen,
-— ze had moeder den heelen
heelen middag alleen gelaten. Daar, de
de lichte
lichte
tramhuisje. Even
klok van het tramhuisje.
Even over
over 66 —
- hemel
hemel —
- juist
juist reed
reed haar
haartram
tram
voor
naar binnen,
binnen, maar
maar had
had dadelijk
dadelijk spijt
spijt en
en
voor en ze wipte als eerste naar
wilde weer terug. Al
Al die menschen
menschen zoo
zoo dicht
dichtom
omhaar
haarheen,
heen,ze
zemoesmoesten het haar
haar aan
aan kunnen
kunnenzien
zienimmers,
immers,zijn
zijnkussen
kussengloeiden
gloeiden nog
nogop
op
haar wangen. Och,
Och, onzin.
onzin. Toch
Tochsloeg
sloegde
de hitte
hittehaar
haaruit
uiten
enze
zeboog
booghaar
haar
hoofd, als om haar geld
geld te
te zoeken.
zoeken. Toen
Toenwilde
'wildeze
zeweer
weerbedenken
bedenkenhoe
hoe
ze
doen zou,
zou, thuis.
thuis. Niets
Nietsvertellen,
vertellen,dat
dathad
hadzezetoch
tochafgesproken
afgesproken
ze nu doen
met Koen,
Koen, en
en hij
hijkwam
kwam vanavond.
vanavond. Natuurlijk,
Natuurlijk, heel
heelgewoon
gewoon doen.
doen.
Mooie
kleur, en
en dat
datlate
latethuiskomen.
thuiskomen. 0, als
Mooie grappen,
grappen, met
met die kleur,
als die
avond nu maar
maar om
om was,
was, en
en ze morgen den
den heelen
heelen dag
dag bij
bij moeders
moeders bed
bed
kon zitten, zonder
zonder veel
veel praten
praten desnoods,
desnoods, hier
hieren
endaar
daareen
eenwoordje;
woordje;
moes zou alles wel
vinden. Morgen
Morgen—
- Koen
Koenhoefde
hoefde
wel begrijpen en goed vinden.
dan niet te komen,
komen, hij
hij kon
kon haar
haar immers
immers nog
nogwel
wel één
één dag
dag vrij
vrij laten.
laten. Ze
Ze
met een
een schok,
schok, dat
datmoeder
moederzich
zichniet
nietheel
heelgoed
goedhad
hadgevoeld,
gevoeld,
bedacht, met
aan 't't begin
begin van
van den
den middag.
middag. 't Was
moeder zou
zou
Was of ze wist ineens: moeder
erger zijn. Op
Op een
een holletje
holletje liep
liep ze
ze naar
naarhuis,
huis,voelde
voeldezich
zichgejaagd
gejaagden
en
moe. Jeanne deed open, zei: „eindelijk."
"eindelijk."
Ze hoopte nog. „Zoo,
"Zoo, eten
eten we
we al?"
al?"
"We
hebben al
al gegeten,
gegeten, moes
moes is
is erger.
erger. Het
Hetbegon
begonvanmiddag,
vanmiddag,
„We hebben
nadat jij
jij weg was, —
- dadelijk daarna. Ze
Ze had
had zich
zichblijkbaar
blijkbaarnog
nogeven
even
goed
jou."
goed gehouden voor jou."
als strenge
strenge verwijten.
verwijten. "Is
„Is de dokter
Het klonk haar alles als
dokter er?"
er?" vroeg
vroeg
ze benepen.
"Ja
- je mag niet naar boven."
boven:' Maar
Maarze
zeging
gingtoch.
toch.Ze
Zeliep
liepJeanne
Jeanne
,,Ja —
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haastig voorbij, en stond plotseling in 't weifelend licht van de ziekenziekenvan medicijn
medicijn en
en zag
zag om
om moeder's
moeder's bed
bed
kamer, en rook de sterke lucht van
het hooge scherm, waar
waar ze
ze allemaal
allemaal angst voor
voor hadden,
hadden,zij
zijook
ooknog,
nog,
omdat het voor hen duidde
omdat
duidde op
op vreemde
vreemde en
en heel
heel erge
erge dingen.
dingen. Maar
Maar
moeder glimlachte,
glimlachte, toen
toen Aleid
Aleid naar haar keek, en de dokter
moeder
dokter praatte
praatte
rustig en bemoedigend. Even ademde ze allen angst uit, en, haar borst
borst
en aan
aan het
het groote,
groote, warme
warme geluk.
geluk.
weer verwijdend, dacht ze aan Koen, en
Ze liet den dokter uit,
uit, ze
ze had
had moeite,
moeite, niet
nietiets
ietsvroolijks
vroolijks tegen
tegen hem
hem te
te
moeder,
zeggen. Maar terwijl hij zijn jas aantrok,
aantrok, vertelde hij haar van moeder,
En ze
ze wist meteen:
meteen: nu
nuwas
was
en dat hij den toestand
toestand wel
wel zorgelijk
zorgelijk vond. En
alle
weg. Langzaam
Langzaam liep
naar moeder,
moeder, die
die zich
zich
alle geluk
geluk toch weg.
liep ze
ze terug naar
Er werd
werd geen
geen woord
woord gesproken.
gesproken.Heel
Heeltraag
traagging
gingde
detijd
tijd
slapend hield. Er
geep. maatstaf
maatstaf voor den duur
duurdeugde
deugdeer
ermeer.
meer.Haar
Haarhoofd
hoofdwas
was
voorbij; geen
zoo
kon ze
ze ten
ten einde
einde maken.
maken. Alle
Alle gedachten
gedachten
zoo moe,
moe, geen
geen korten zin kon
leken,
hoofd en zeurden
zeurden daar
daar rond,
rond,
leken, gebroken,
gebroken, opgesloten
opgeslotenin
in haar
haar hoofd
zonder ophouden.
ophouden.
Zewilde
wilde
Eindelijk
Eindelijk hoorde
hoorde ze
ze een
een luide
luide bel,
bel, dat moest Koen zijn. Ze
zo~der hem
hem pijn
pijntetedoen,
doen,hem
hem
bedenken, hoe hem te ontvangen,
ontvangen, hoe,
hoe, zonder
te beduiden
beduiden —
- Ja, och, als
als hij
hij maar
maargauw
gauwweer
weerweg
wegging.
ging.Toen
Toenhet
het
deur. „Ik
"Ikkom,
kom,
dienstmeisje
dienstmeisje aarzelend
aarzelendklopte,
klopte,was
waszeze juist
juist bij
bij de
de deur.
Annie:'
Sluipend ging
ging ze,
ze, achter
achter de
de meid,
meid, de
de trap
trap af.
af. Hij
Hij stond
stondonder
onder
Annie." Sluipend
de ganglamp,
ganglamp, een forsche,
forsche, blonde man.
man. Wat
Wat smeltende
smeltende sneeuw
sneeuw op
op
jas schoot kleine
kleine vonkjes
vonkjes uit.
uit. Even
Even zwaaide
zwaaide hij
hij met
metzijn
zijn
zijn donkere jas
hier ben
beh ik."
ik."
hoed en strekte lachend zijn armen.
armen. "Kind,
„Kind, hier
"St,
doe wat
wat zacht,
zacht, moeder
moeder is erg
erg ziek."
ziek." Ze
Ze stond
stond dicht
dichtvoor
voor hem,
hem,
„St, doe
en het
het opheffen
opheffen van
van haar
haar bedroefd
bedroefdgezicht
gezichtwas
was als
alseen
eenonbewuste
onbewuste
vraag om
hij wist
wist niet
niet dadelijk
dadelijk iets
iets te
te zeggen.
zeggen. Hij
Hij had,
had,
vraag
om troost. Maar hij
haar toe,
toe, loopen
loopen denken
denkenaan
aanhaar
haarheerlijke
heerlijkeoveroverden langen weg naar haar
slank meisjeslichaarn
meisjeslichaal,ll in zijn armen
armen
gave. Hij voelde weer, hoe ze haar slank
ze voor
voor hem
hem en
en raakte
raakte hem
hemniet
nietaan,
aan,
gaf, hoe ze zich
zich kussen
kussen liet. Nu stond
stond ze
handen als
als kleine
kleine schilschiloogenblik hield
hield ze haar opgeheven handen
maar een oogenblik
den voor
voor haar
haar borst.
borst.
"Je
moet maar
maar weer
weer weg
weg gaan, Koen....
Koen ..•• en....
en •••• jeje hoort
hoortdan
danwel
welvan
van
„Je moet
me .... je
moeder beter
beteris.
is.Ik
Ikhad
hadzoo
zoogehoopt
gehoopt
me—.
je moet
moet terug
terug komen zoodra moeder
dat ze je ontvangen kon,
kon, maar
maar het
het is
is nu
nu onmogelijk."
onmogelijk."
"Het
spijt me,
me, lieve
lieve kind,
kind. Ja, daar
daar ligt
ligt nu
nu onze
onze mooie
mooie illusie,
illusie, gevalgeval„Het spijt
vertrapt:'Ze
Zebegreep
begreepdat
datniet
nietgoed
goed—
- ze
zebegon
begonvlug
vlugtetevertelvertdlen en vertrapt."
dokter gezegd
gezegd had
had —
- hoe
hoe ze
ze was
was geschrokken,
geschrokken, —
- hoe
hoc stilstillen wat de dokter
lag. —
- Toen
Toen nam
nam hij
hij haar
haarhoofd
hoofdin
inzijn
zijnhanden
handenen
en
letjes moeder nu lag.
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heel duidelijk
duidelijk wat
wat ze
ze nu
nu ververkeek haar glimlachend aan. Ze wist niet heel
paar lieve
lieve woorden,
woorden, wat
wat troost,
troost,—
- zijn
zijnbelangstelling
belangstellingals
als
wachtte, een paar
medicus misschien. Hij
Hij deed
deed zijn
zijn oogen
oogen dicht
dichten
enzoende
zoendehaar
haarwangen
wangen
en haar mond, als
als zocht hij
hij haastig
haastig met
met zijn
zijn lippen,
lippen, zocht
zocht en
en proefde.
proefde.
warm gele
gele licht
licht van de lamp
lamp omvatte
omvatte koesterend
koesterendhun
hunhoofhoofHet stille, warm
Aleid zag den goudglans
goudglans van zijn
zijn haar
haar en
en voelde
voelde over
over haar
haargegeden. Aleid
zicht de lichte
lichte vleugjes
vleugjes van
van zijn
zijn adem
adem en
en den
denvasten,
vasten,warmen
warmendruk
druk
lippen. En
En ze
ze dacht
dachtniet
nietmeer.
meer.Ze
Zesloot
sloothaar
haaroogen,
oogen,als
alsgaf
gafze
ze
van zijn lippen.
zich nu weg in den droom. Maar plotseling
plotseling liet hij haar los. „Ga
"Ga gauw
gauw
naar boven, kind. Adieu, we
weer." En
we zien elkaar weer:'
En hij
hij raapte
raapte bukkend
bukkend
zijn
ûjn hoed
hoed van den
den grond.
grond. Ze
Ze streek
streekvlug
vlugover
overhaar
haarvoorhoofd
voorhoofd en
en
allen blijden
blijden glans
glans verjagen
verjagen en
en weer
weerzoo
zoostrak
straken
en
wangen, als wilde ze alien
koel verdrietig zijn als toen
toen ze
ze gekomen
gekomen was.
was. Ze
Ze voelde
voelde zich
zich zoo
zoo moe
moe
dan nog
nog verdwaald
verdwaald op
op
als had ze heel, heel ver geloopen, en vond zich dan
't laatst.
laatst.
her haaldehij,
hij,en
enzag
zagniet
nieteens
eenshaar
haartranen.
tranen.En
Enzezewist
wistniet
niet
"Adieu,
„Adieu," herhaalde
of ze ze voor hem wilde verbergen, of
of dat
dat ze
ze ze
ze toonen
toonen zou.
zou.Ze
Zehield
hield
ze geen
geen acht
achtsloeg
sloeg
de deur voor hem
hem open;
open;—
- hij
hij zei
zei nog
nogiets,
iets,waarop
waaropze
-— toen was hij weg. -— Tegen
Tegen de
de hooge
hooge deur
deurbleef
bleefze
zestaan
staanen
ensnikte.
snikte.
God, ze hield niet
niet van
van hem.
hem. Wat
Watwas
was hij
hij trotsch
trotschen
engevoelloos.
gevoelloos.Adieu,
Adieu,
hoed en
en keek
keek niet meer
meer naar
naar haar
haar om,
om,
zei hij, en bukte zich naar zijn hoed
ze zich
zich schaamde
schaamdeen
enhuilde,
huilde,ofofze
zekwaad
kwaadwas
was op
op hem,
hem,
lette er niet
niet op,
op, of
ofze
heel
oogen, die
die altijd
altijd
heel akelig,
akelig, machteloos
machteloos kwaad.
kwaad. Ze
Ze zag
zag zijn lichte oogen,
hun koude
koudeverstandeverstandewisselde
wisselde van
van kleur en altijd dezelfde bleven in hun
lijkheid.
God, wat
wat moest
moest ze
ze doen.
doen. —
- Ze
Ze zou
zou hem
hem schrijven,
schrijven, een
een
lijkheid. 00 God,
langen,
droevigen brief.
ze voelde
voelde de
de woorden
woorden zich
zichtoevloeien.
toevloeien.
langen, droevigen
brief. Ja, ze
Stil stond ze tegen de deur en
en snikte
snikte niet
niet meer,
meer, maar
maarleek
leek te
te luisteren
luisteren
enwrange
wrangeteleurstelling.
teleurstelling. Z66
Zóóanders
anders
naar iets, iets van
van minachting
minachting en
dan ze had
had gedacht,
gedacht, gehoopt;
gehoopt; een
een breede
breede stroom werd
van gegewerd het van
dat niet.
niet. Ze
Zerichtte
richttezich
zichop,
op,en
en
kwetste
ze wilde
wilde dat
kwetste liefde.
liefde. Neen,
Neen, ze
begon
Ze dacht
dacht aan
aanhaar
haarmoeder.
moeder.
begon langzaam
langzaam naar
naar boven
boven te loopen. Ze
Heel lang was
geweest, per slot. Moeder
Moeder
was ze misschien niet eens weg geweest,
Nu kwam
kwam ze
ze terug
terug —
- en
en dat
datalles
alles
kon haar nauwlijks hebben gemist. Nu
kan liefliefliet ze
kort briefje:
briefje: ik
ik geloof
geloof niet dat
dat ik
ik jeje kan
ze achter zich. Een kort
hebben —
- ik heb me vergist. Meer niet
•••••
niet.....
In de
de ziekenkamer
ziekenkamer was
was niets veranderd, en
en weer
weer gaf
gaf het
hethooge
hooge
scherm Aleid dat kinderlijk
kinderlijk gevoel
gevoel van benauwenis.
benauwenis. Moeder
Moeder lag
lag on
ontt

beweeglijk, als in slaap. Ze knielde bij het bed, en keek lang naarbewglijk,asnp.Zedbijht,nklagr
plan hem
hem teteschrijven,
schrijven,gaf
gafzeze
moedel"s
mooie, bleeke
moeder's mooie,
bleeke geûcht.
gezicht. Het plan
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verloren. Ze
hij anders
anders kunnen
kunnen doen
doen dan
dan haar
haar
verloren.
Ze hield van hem. Had hij
kussen en daarna weg
weg gaan,
gaan, wat
wat haastig
haastig en
en plotseling,
plotseling, om
om zich
zich niet
niet
heelemaal gevangen
geven aan
aan zijn liefde?
liefde? Maar
hij had
hàd zich
zich
heelemaal
gevangen te geven
Maar hij
immers over
over gegeven -— ja,
zich zelve terug
genomen ter
ter rechter
rechter
immers
ja, en
en had zich
terug genomen
en toonde
toonde zich
zich weer
weer koel
koel en
en beheerscht
beheerscht in
in zijn
zijn kort
kortadieu.
adieu.
tijd en
- Morgen, zoodra hij kwam,
kwam, zou ze hem zeggen:
zeggen: ik heb
heb je
je niet
niet lief.
lief.
—
Dat alleen.
alleen. Geen
Geenlange,
lange,zinlooze
zinloozeverklaringen,
verklaringen,geen
geenverwijten,
verwijten,geen
geen
schijn van droefenis. —
- Ik houd
houd niet
niet van
van je.
je. —
- Even
Even beheerscht
beheer:chtals
als
hij zelve zou ze tegenover
tegenover hem staan, hem dan plotseling
plotseling haar
haar hand
hand
reiken:
dan? dan niets meer. Het oude
oude huis
huis en
en het
het oude
oude
reiken: adieu.
adieu. En dan?
Maar moeder
moederwas
was ernstig
ernstigziek
ziek en
en in
in het
hetzuchzuchwerk -— het oude leven. Maar
ten van
ze —
- hem
hemmissen
missen—
- zijn
zijnlichte
lichteoogen,
oogen,
van de
de grauwe
grauwe dagen
dagen zou
zou ze
en zijn'
Zijn liefde.
liefde. Ze
Ze voelde
voelde de
de gretigheid,
gretigheid,waarwaarzijn heldere, koele stem. Zijn
dat woord:
woord: liefde.
liefde. En
En 't was voor het eerst, dat
dat een
een
mee ze greep naar dat
lief had.
had. —
- Hugo?
Hugo? —
- God,
God,wat
wateen
eensukkel
sukkelwas
was Hugo,
Hugo,ververman haar lief
zich een
een
geleken
- ze droomde zich
geleken bij
bij hem. Ze zag zijn mooie gezicht —
leven naast hem, droom-vaag,
droom-vaag, en buiten
buiten de
dekoele
koele hoogheid
hoogheid van
van zijn
zijn
oogen.
een lange
lange tijd.
tijd.
oogen. En weer verliep een
kwam;was
washet
hethaar
haar
Toen Jeanne
Jeanne met
met de
de nachtverpleegster
nachtverpleegsterbinnen
binnenkwam,
vreemd, plotseling te praten over
over moeder.
moeder.
..... • • • • • • • • • ......... ..... • • • • • • • • • f • • ...

.

.. • •

•••.

....

In de dagen
dagen die
die volgden,
volgden, zag
zag ze Koen
Koen niet.
niet. Eenmaal
Eenmaal liet
liet ze
ze hem
hem
zeggen,
niet van
van moeder
moeder weg
weg kon,
kon, en
eneenmaal
eenmaalschreef
schreefhij
hijen
en
zeggen, dat ze niet
kort briefje: Lieve kind, het
het spijt
spijt me
me vandaag
vandaag niet
niet te
te kunnen
kunnenkomen.
komen.
moeder.Zie
Zieikikjejezoo
zoogauw
gauwmogelijk
mogelijk
Ik hoop dat
dat het
het goed
goed gaat
gaat met
metjeje moeder.
nog eens bij
kunnen
bij me?
me? Ik verlang erg naar je. Koen. -— Ze had niet kunnen
briefje meteen,
meteen, hoewel
hoewel ze
ze
zeggen
zeggen waarom,
waarom, maar
maar ze verscheurde dat briefje
zijn mannelijk handschrift zeer bewonderde. Maar een dag later
later deed
deed
was zoo blij haar
haar
ze hem toevallig zelf de
Hij was
de deur open op zijn bellen. Hij
te zien, hij nam haar
haar dadelijk
dadelijk in
in zijn
zijn armen
armenen
enzijn
zijnstem
stemklonk
klonkvroolijk.
vroolijk.
„Kom even binnen,"
"Kom
binnen:'zei
zei ze, „moeder
"moeder is
is wat beter vandaag."
vandaag:' In
Inden
den
zij beiden,
beiden, twee
twee jonge,
jonge, gelukkige
gelukkige menmenstatig-somberen salon traden zij
schen.
Hij deed haar alle
alle vorige dingen vergeten,
vergeten, hij
hij vroeg
vroeg haar,
haar,lachend,
lachend,
of ze
boudeeren? en
en lachend
lachend ontkende
ontkende ze.
ze. Ze
Ze
ze reden had gevonden te boudeeren?
ging
armen
ging vóór
vóór hem
hem zitten
zitten op den grond en keek naar hem op, haar armen
breed-uit over zijn knieën.
knieën.
„Koen?"
"Koen?"
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,,Wel?
.,Wel? ik zit hier en luister
luister gewillig."
gewillig."Aanmoedigend,
Aanmoedigend,als
alstegen
tegeneen
een
kind, knikte hij. Maar ze
bloosde
even.
„je
moest
zoo
niet
doen,
ze bloosde
"Je moest zoo niet doen, ik
ik
Hij bracht
brachtzijn
zijn lippen
lippen dicht
dicht bij
bij haar
haaroor.
oor.
durf dan nauwlijks praten:'
durf
praten." Hij
„Wat
"Wat wilde
wilde je
je graag
graag vertellen,
vertellen, jejegeheimste
geheimstedroomen?
droomen?overwin
overwinjeje
praten, en
en haar
haar zachte,
zachte, triltrilschuchterheid, jonkvrouw." Ze begon te praten,
zij
werd vaster.
vaster.Maar
Maarna
naeen
eenoogenblik
oogenblikvan
vanzwijgen,
zwijgen,toen
toenzij
lende stem werd
nog glimlachte om de stille
stille bekoring
bekoring van
van haar
haareigen
eigenwoorden,
woorden,zei
zeihij
hij
bruusk:
"Ikben
benniet
nietzoo
zooheel
heelfijn-gevoelig,
fijn-gevoelig,kind,
kind,denk
denkdaaraan,
daaraan,ikikzal
zal
bruusk: „Ik
of een houding."
houding:'—
- Maar
Maaralle
alle
je wel dikwijls
dikwijls grieven door een woord, of
haar doen
doen kon,
kon, leek
leek haar geluk. Ze
Ze kuste hem.
hem.
pijn die hij haar
„Stil,
"Stil, niet
niet over
over praten,
praten,we
we zullen
zullengelukkig
gelukkig zijn."
zijn."Hij
Hijwas
was ernstig
ernstiggegeworden en schoof haar armen van
van zich
zich weg.
weg. „Zullen
"Zullenwe?
we? zeg
zeg het
het niet
niet
lichtvaardig.
te lichtvaardig."
Ze keek hem aan, met
met lachende
lachendeglansoogen,
glansoogen,ze
zemeende
meendezoo
zoostellig
stellig
dat haar vreugd
vreugd zou
zou overwinnen.
overwinnen.
ze zijn
zijn koude
koude oogen.
oogen.
"Koen?"
Maartoen
toenzag
zagze
„Koen?" Maar
„Je deedt beter,
"Je
beter, niet
nietzooveel
zooveel van me te houden."
houden."
„Bezwaart het
ze huiverend
huiverenden
envoelde,
voelde,één
éénoogenblik,
oogenblik,de
de
"Bezwaart
het je?"
je?" vroeg
vroeg ze
onmacht van zijn liefde, die haar
haar liefde
liefde neersloeg.
neersloeg. Ze
Ze ging
ging voor
voor hem
hem
staan, en keek lang naar hem,
hem, peinzend
peinzenden
enmet
meteen
eendroeve
droeveberusting,
berusting,
Opnieuwomvatte
omvattehij
hijhaar,
haar,liefkoozend,
liefkoozend,
die ze zelve niet
niet geheel kende. Opnieuw
en nam, tusschen de
de kussen
kussen die
die hij
hij haar
haar gaf,
gaf, zijn
zijn woorden
woorden voorzichvoorzichluisterde niet.
niet.
tigjes zoo
zoo half terug.
terug. Maar ze luisterde
"Ik
moet naar
naar moeder,
moeder; laat
laat me
me vrij,"
vrij;"zei
zei ze.
ze. Hij
Hij lachte
lachteluid
luidop
open
en
„Ik moet
ging de kamer uit;
door. Zij
Zij volgde.
volgde. „Behoor
"Behoorjij
jij dan
danook,
ook,mijn
mijn
uit, de gang door.
kind,"
zei hij luchtig,
luchtig, „behoor
"behoorjij
jij ook
ook tot
tot de
de schuchter
schuchterzoete
zoetemeiskens,
meiskens,
kind," zei
die als laatste redmiddel, als
als tooverwoord
tooverwoord dat
dat de
deboeien
boeienslaakt,
slaakt,het
het
Ze antwoordde
antwoordde niet
niet —
- ze
ze
bijkans
bijkans heilige
heilige "moeder"
„moeder" fluisteren?"
fluisteren?" -— Ze
En om
om de meid,
meid, die bij open deur
deur de
de stoep
stoep
zei kleintjes:
kleintjes: "dag
„dag Koen."
Koen." En
schrobde, boog hij
Weert:'
hij ten afscheid: "dag
„dag juffrouw ter Weert."
tt

heelen
Maar haar onrust duurde voort. Ze verlangde naar hem, den heden
dag -— ze leefde van uur op uur, of hij niet komen zou. Haar gewone
werk in huis en in de ziekenkamer vorderde langzaam, stroef en on
onachte2.chtewillig.
Ze
liet
veel
aan
Jeanne
over,
gebood
de
dienstmeisjes,
willig.
loos;
loos, en wist dan wel, zoodra ze wegliep;
wegliep, dat er veel verkeerd zou gaan.
Maar 's avonds,
avonds, in de stille schemerkamer naast het bed, zuchtte ze
haar onrust uit omdat hij niet gekomen was;
was, en niet meer komen zou,
en voelde zich beter, veilig even. Moeder vroeg eens;
W2S, dat
eens, wat het wa.s,
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haar zoo
hand lostrekken,
lostrekken, die
die moeder
moedervastvastzoo hinderde? Ze wilde haar hand
hield; ze bloosde en zocht haastig
haastig een
een uitweg,
uitweg, maar
maar voelde
voelde de
de kracht
kracht
- ik
ik maak
maak me
me ongerust
ongerust
van
simpele vraag
van die
die simpele
vraag onverminderd.
onverminderd. "Ik
„Ik —
over jou."
over
„Werkelijk?"
"Werkelijk?"
„Och —
"Och
- later zal ik het je
je zeggen,
zeggen, als je beter bent."
bent:'
.,Maar
misschien word
beter:' —
- Ze
Zedrukte
druktehaar
haarwarme
warme
„Maar misschien
word ik niet beter."
lippen op moeder's hand en
en in
in haar
haar oogen
oogen welden
welden mild
mild de
de tranen.
tranen •
„Ik wilde
.,Ik
wilde dat
dat mijn
mijn Aleid
Aleid gelukkig
gelukkig was."
was:'
.,Ze
Nu drupten
druptende
detranen
tranenlangs
langshaar
haarwangen
wangen
„Ze is gelukkig,
gelukkig, heusch:'
heusch." Nu
en door het
het troebele
troebele waas
waas voor
voor haar
haar oogen,
oogen, leek
leek haar
haarmoeders
moedersglimglimwel heel
heel droevig.
droevig. Ja,
Ja, haar besluit stond
nu vast.
vast. Maar
Maarhet
hetwoog
woogin
in
lach wel
stond nu
haar borst
borst als een
een zware
zware steen,
steen, die
die alle
alle gevoelens
gevoelens omlaag
omlaag hield,
hield, knakte
knakte
En waarom
waarom —
en deed verleppen,
verleppen, die schrijnde
schrijnde aan
aan alle
alle wanden.
wanden. En
waarom?
reden, in
in dom
dom brutale
brutalewillewillewaarom? Ze
Ze had
had hem toch lief. Zonder reden,
keur, zou ze haar
haar geluk
geluk verdoen.
verdoen.Waarom?
Waarom?—
- maar
maaruit
uitmoeders
moederswijze
wijze
oogen kwam
kwam haar
haar heel
heel even
even het
het antwoord:
antwoord: die
oogen
die man
man houdt
houdtimmers
immers
niet van je. —
- Eén
Eén kort
kort oogenblik
oogenblik —
- toen
toen verloor
verloor ze
ze weer
weer dat
dat besef.
besef.
Toch schreef ze hem
hem dien
dien avond,
avond, dat
dathij
hijeen
eenheele
heeleweek
weekniet
nietkomen
komen
moest. Ze wilde zich uitsluitend
uitsluitend aan
aan moeder
moederwijden,
wijden,want
wantmoeder
moederzou
zou
en voor
voor hun
hunliefde
liefdebleef
bleefnog
nogzoo
zoo veel
veel·tijd,
tijd, nadien.
misschien sterven,
sterven, en
Ze huilde zachtjes, terwijl ze schreef - ze meende dat hij alles begrij-Zehuildzactjs,rwehf—zmndatijlesbgrdatze
zemoemoebrief, en
en onbewust
onbewust deed
deed het
het haar
haar pijn,
pijn,dat
pen zou uit dien brief,
ders dood zoo
zoo bedriegelijk
bedriegelijk gebruikte om haar
haar angst
angst voor
voor zijn
zijn koele
koele
Het werd
werd een
eenlange,
lange,van
vanliefde
liefde kreunende
kreunendebrief.
brief.
oogen te verbergen. Het
eindoverlas,
overlas, verwarde
verwarde hij
hij haar,
haar,maar
maarkwam
kwamhaar
haar
Toen ze hem aan 't'teind
zoodat ze
ze hem
hem haastig
haastig ter
terverzenverzentoch ook mooi en aandoenlijk voor, zoodat
ding gereed
gereed legde.
legde.
week vielen de Kerstdagen.
Kerstdagen. Zoodra
ZoodraAleid
Aleid even
even weg
weg kon
kon uit
uit
In die week
ze geschenkjes
geschenkjes voor
de jongens.
jongens. Ze
Ze had
had het
het
huis, kocht ze
voor Jeanne
Jeanne en de
Dekeus
keusvoor
voorhem
hemkon
konniet
nietmoeilijk
moeilijk
sturen. De
vaste plan Koen iets te sturen.
ze zich niet
niet daarmee.
daarmee. Maar
Maarna
nade
deKerstdagen,
Kerstdagen,die
diezeze
haastte ze
zijn, dus haastte
vierden in
inde
dedoor
doorkaarsenvlammen
kaarsenvlammenschemerverlichte
schemerverlichte
als fluisterend vierden
Wasofof
dat haar
haar plan
plan niet
nietten
tenuitvoer
uitvoerkon
konkomen.
komen.'t'tWas
kamer, begreep ze dat
toch ook niet
niet stierf,
stierf, die
die gedachte:
gedachte:ikikzal
zal hem
hemiets
ietsheel
heelmoois
moois geven.
geven.
het toch
Maar wanneer?
wanneer? och,
och, dat
dat deed
deeder
erzoo
zoo weinig
weinig toe.
toe.
rustigeren
engaf
gafalalhaar
haarzorgen
zorgenaan
aande
dèhuisgenooten.
huisgenooten.Soms,
Soms,
Ze werd rustiger
ze's
nachts wakker werd-ze
niet waardoor
waardoor—
- voelde
voeldeze
zezich
zich
als ze
werd—ze wist niet
's nachts
het wijde,
wijde, stille
stille donker,
donker, en
enverlangde
verlangdenaar
naarhem.
hem.Of
Ofeigeneigeneenzaam in het
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lijk :verlangde
verlangdehaar
haarliefde
liefde terug,
terug, die
die zoo zalig
lijk:
zalig haar
haar had
had vervuld,
vervuld, die
die
het ernstig sleepende leven maakte
maakte tot één
één kort
kort en
en blij
blij festijn.
festijn.Ze
Ze
staarde
zich angstig
angstig en
en ziek.
ziek. Ze
Zebegreep
begreepniet
niet
staarde in
in den
den nacht, ze voelde zich
meer, wat ze wilde, wat ze had
had bedoeld
bedoeld met
met hem
hemhet
hetkomen
komenteteverbieverbieden.
Toch zag ze niet als eerste mogelijkheid in den
den nieuwen
nieuwen dag
dag die
die
den, Toch
zou lichten, hem
hem terug
terug te
te halen
halen bij
bij zich.
zich.Het
Hetwas
wasalles
allesvoorbij
voorbijen
enververloren
het woei
woei in
inden
dennacht,
nacht,dacht
dachtze
zeaan
aaneen
een
loren voor
voor goed. Eens, toen het
vreemd vers:
vers:
„Wij zijn
als de blaren
"Wij
zijn maar
maar als
blaren in
in den
den wind,
wind,
Ritselend
zoom van
van oude
oude wouden,
wouden,
Ritselend langs
langs de
de zoom
En alles
En
alles is onzeker,
onzeker, en hoe
hoe zouden
zouden
Wij
weten wat
wat de
de wind
wind alleen
alleen weet,
weet, kind."
kind."
Wij weten

En ze zag
z~g een bosch
bosch in
in den
den herfst,
herfst, naakte,
naakte, gekromde
gekromde takken
takken tegen
tegen
een blinde lucht,
lucht, een
eenvlak
vlak en
en verlaten
verlaten land,
land, dorre
dorre bladen,
bladen, die
diemoesten
moesten
dansen
Ieder willoos
willoos blad
blad een
eenkleine
kleine
dansen naar
naar de
de grillen
grillen van
van den wind. Ieder
mensch, die
die maar
maar voort moet door
door het
het leven,
leven,die
diewel
welkan
kanvragen,
vragen,maar
maar
geen antwoord ooit
ooit krijgt,
krijgt, die
die denkt,
denkt, maar
maar nooit
nooit zal
zal begrijpen.
begrijpen.
tt
Veel liefde ging
ging verloren
verloren in den
den wind,
wind,
„Veel
En
wat
de
wind
wil,
zullen
wij
nooit
weten."
En wat de wind wil, zullen wij nooit weten."
Ze huiverde en sloot haar
haar oogen. Maar
Maar de nacht
nacht bleef
bleef en
en de
dewind
wind
woei om het
het huis,
huis, fluisterend
fluisterend wat
wat niemand
niemand verstaan
verstaan kon.
kon. Veel
Veel liefde
liefde
ging
verloren in
Verloren, als een goud-geel
goud-geel blad,
blad, mooi
mooi
ging verloren
in den wind. Verloren,
maar
maar broos, voorbij
voorbij gewaaid, verloren voor goed.
En ze bleef
bleef rondloopen
rondloop en met
met haar
haar verlangen,
verlangen, dat
dat was
was als
als een
een door
door
tranen heen smeekend
smeekend kindje,
kindje, innig
innig zich
zich aanvleiend
aanvleiend tegen
tegenhaar
haarborst,
borst,
met kleine handjes die droef
droef streelden
streelden langs
langs haar
haar gezicht,
gezicht, en
en blinkende
blinkende
hoopvolle
naar haar
haar oogen. Ze wilde
wilde den
den vasten
vasten
hoopvolle oogjes, opgeheven naar
druk van het kindje niet missen,
missen, zij
zij zelf
zelfhield
hieldhet
hetdicht
dichtaan
aanhaar
haarhart.
hart.
Maar
over het
het verwachte
verwachte leven
levenwerden
werdenschimme-vaag,
schimme-vaag,
Maar de droomen over
verijlden
meer. Aan
Aan 't eind van de week, voor
voor hij
hij weer
weer terug
terug
verijkien meer en meer.
kon zijn
dat ze
ze hun
hun verloving
verloving niet
nietlanger
langer
zijn gekomen,
gekomen, schreef ze hem, dat
wilde. Ze werd
werd heel
heel kalm
kalm daarna.
daarna. Ze
Ze lachte
lachte met
met moeder,
moeder, die
dievoor
voor 't
eerst op zat in bed.
je hadt
hadt verver"Bijna
denken, kind,
kind, dat
dat werkelijk
werkelijk zorg
zorg over
over mij
mij je
„Bijna zou ik denken,
anderd. Want vandaag
je:' Even
Even strekte
strekte
vandaag zie
zie ik
ik weer
weer de ouwe Aleid in je."
ze haar
kalm. Ze
Ze droeg,
droeg, dien
diendag,
dag,
haar lichaam
lichaam nog wat meer, en glimlachte
glimlachte kalm.
een donkere japon, waarvan
waarvan de
op haar
haar voeten.
voeten.
de rok
rok wijd-uit viel tot op
De zon
zon gleed
gleed over
overheur
heurglanzend
glanzendbruine
bruinehaar.
haar. Ze
Zehief
hiefhaar
haar hoofd
hoofdop,
op,
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de zonnewarmte
zonnewarmte weldadig om zich heen,
heen, voelde
voelde de
de mooie,
mooie,
en voelde de
van haar
haar lichaam.
lichaam.
jonge waardigheid van
„Zeker,
"Zeker, onrust over jou, en nog
nog iets
iets anders,
anders, dat
dat vertel
vertel ik
'ikjejelater
later
misschien:'
misschien."
- Koen
Koen schreef
schreef terug,
terug, een
een brief
briefzooals
zooals ze
ze had
had kunnen
kunnen verwachten.
verwachten.
—
Een wat al te moderne vrouw,
vrouw, noemde
noemdehij
hij haar,
haar, niet
niet zonder
zonderpretenties,
pretenties,
maar
tot weinig in staat, wel het allerminst tot:
maar tot
tot: liefhebben.
liefhebben.Het
Hetstelde
stelde
haar toch nog teleur in hem,
hem, en
en het
hetkreunend
kreunendverlangen
verlangen zweeg,
zweeg,voor
voor
haar
tijd •
korten tijd.
I
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drie maanden
maanden voorbij,
voorbij, koude,
koude, donkere
donkere wintermaanden.
wintermaanden.
Er gingen drie
moeder werd
werd erger
erger ziek
ziek# Ze had zich beter gevoeld een tijd
tijd lang,
lang,
De moeder
maar stortte
ouden.
stortte toen
toen weer in. Een nieuwe kwaal voegde zich bij de ouden.
Het ging
ging zooals
zooals de
de dokter
dokter had
had gevreesd,
gevreesd, dien
dien eersten
eersten avond,
avond, toen
toenhij
hij
Betty kwam
kwam over
over en
en hielp
hielp Aleid
Aleidin
inhet
hetvele
vele
plotseling werd geroepen. Betty
en droeve werk. Ze
Ze praatten
praatten weinig
weinig samen.
samen. Een
Eenenkele
enkelekeer
keerwas
washet
het
een grapje over één van haar
haar kinderen, dat Betty
Bettyvertelde,
vertelde,als
alsze
zeininde
de
huiskamer
overwaasde oogen,
de
huiskamer zaten,
zaten, en
en tuurden
tuurden met
met moede, overwaasde
oogen, in de
grauwe
en guur
guur voorjaar
voorjaar heerschte
heerschte buiten,
buiten,een
een
grauwe reg~nstraat.
regenstraat. Een nat en
ruwe, onbestendige wind. En
En eenmaal
eenmaal noemde
noemde Betty
BettyKoen's
K~en'snaam.
naam.
Ze had hem in de
de stad
stad gezien,
gezien, met
met een
eenmeisje
meisjedat
dat ze
zenog
nogkende
kendevan
van
school, Corrie van Dijk, een
een heel
heel mooi
mooimeisje,
meisje,herinnerde
herinnerde Aleid
Aleidzich
zich
we!?"
wel?"
,,0
ja,maar
maar hoe
hoe ken
ken jij
jij Koen
Koen Valkenbosch?"
Valkenbosch?"
„0 ja,
"Ik
niet, Corrie
Corrie stelde
stelde ons
ons voor."
voor:'
„Ik kende hem niet,
"Waren
- verloofd?"
„Waren ze —
"Nog
niet misschien
misschien —
- maar
maar heel verliefd, heel
heel chaud."
chaud."
„Nog niet
"Corrie
- een
een appelengezichtje,
appelengezichtje,prachtig
prachtigvel
velen
enprachtige
prachtige
„Corrie van Dijk —
tanden."
„En krulhaar."
"En
krulhaar."
"Zeker,
krulhaar:'
„Zeker, véél krulhaar."
gebleven. Loom
Loom zaten
zaten ze
ze ininde
devensterbank,
vensterbank,en,
en
Daar
Daar was
was het bij gebleven.
streken veel met hun hand
hand over
over hun
hun voorhoofd,
voorhoofd, om
omdat
dat warme,
warme, stoostootende
kloppen te stuiten.
stuiten. Het
Het verwonderde
verwonderde Aleid
Aleid dat
dat het
hethaar
haar zoo
zoo
tende kloppen
weinig
Koen met
met Corrie,
Corrie, -— alsof
alsof ze
ze niet
niet verwacht
verwacht had,
had, door
door
weinig deed: Koen
alles heen, dat hij
hij ééns
ééns terug
terug zou
zoukomen
komenbij
bijhaar.
haar. Ze
Zeschudde
schuddestil
stilhaar
haar
hoofd:
het dan
dan zeker
zeker ook niet
niet verwacht.
verwacht. Ze
Ze moest
moest toch
toch ook
ook
hoofd: ze had het
eindelijk
leven zou
zoukunnen
kunnen voorbijgaan
voorbijgaan met
met
eindelijk wijzer
wijzer worden:
worden: -— je leven
.
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en nooit
nooit kwam
kwam je
je toe aan de dingen
dingen zelf.
zelf. Maar
Maar och
och—
- was
was het
het
wachten, en
verwachten
minder reëel
reëel dan het bevredigd
verwachten minder
bevredigd zijn? Ze wist
wist het
het niet.
niet.
moeder terug.
terug.
Kom, zei
zei ze, ik ga naar moeder
Kom,
—
een maand
maand later
later stierf
stierf de
de moeder,
moeder, in
in het
ht eerste
- En weer een
eerstelichten
lichten
kinderen waren
waren bij
bij haar
haar bed.
bed.
van een mooien morgen. De drie oudste kinderen
dezen dood.
dood. Ze
Ze snikten
sniktenniet
niet—
En allen zagen ze de milde vrede van dezen
ze stonden heel stil en
en keken
keken aandachtig
aandachtig toe.
toe. De
Demoeder
moederhad
hadniet
nietgegehad hen
henaangezien,
aangezien, één
één voor
voor één.
één. Ze
Ze waren
waren alle
alle drie
drie groot,
groot, en
en
sproken, had
stonden
rechtop naast
naasthaar,
haar,de
dearmen
armenslap
slaplangs
langshun
hunlijf.
lijf.Ze
Zekeek
keek naar
naar
stonden rechtop
hen en knikte,
was ze
ze het
het meest
meest geweest,
geweest, het
het
kniktt-, onmerkbaar.
onmerkbaar.Voor
Voor Aleid
Aleid was
meest zich zelf: —
- de mensch,
mensch, die
die vanuit
vanuitzijn
zijneigen
eigenmenschelijkheid
menschelijkheid
de ander tracht
trachttetezien.
Zlen.Voor
VoorJeanne
Jeannewas
wasze
zede
dealtijd
altijdlieve
lievemoeder,
moeder,die
die
glimlachend troosten
troosten kon,
kon, die
die een
een donkere
donkerewereld
wereldlichter
lichtermaakte
maaktedoor
door
het licht van haar
haal' oogen. Voor Betty een klein, klein beetje de
de bewiebewicrookte roman-moeder, blijmoedig en
het ergste
ergste lijden.
lijden.
en charmant
charmant tot in het
-— Ze was
beide jongens
jongens het
het meest,
meest, omdat
omdathet
hetnog
nog
was bedroefd, om haar beide
zoozoo
onmeedoogerÅd
kinderen waren,
waren, en
enalle
alleverdriet
verdrietvoor
voorkinderen
kinderen
onmeedoogend
hard is —
- en
en dan
dan om
omAleid,
Aleid,die
diehaar
haarhet
hetzeerst
zeerstzou
zoumissen.
missen.Maar
Maarover
over
om haar
haareindelijken
eindelijken
haar droefheid
droefheid lag
lag een
een vrome
vrome glans
glans van
van blijdschap
blijdschapom
dood.
hoe moeilijk
moeilijk haar het
het leven
leven was
was geweest,
geweest, het
het
dood. Niemand wist hoe
allerzwaarst
wellicht
juist
de
strijd,
dit
niemand
te
doen
weten.
Nu,
allerzwaarst wellicht juist de strijd,
Nu,
Zt-, groot
groot en
en plechtig,
plechtig,de
dedankbaarheid
dankbaarheid
haar laatste levensuur, voelde
voelde ze,
om dit welslagen. Zoo droeg haar gelaat dus, dicht bij
bij den
den dood,
dood, die
die
die het
het ook
ook tijdens
tijdenshoar
haar
uitdrukking
weemoed en
uitdrukking van
van weemoed
en blije vrede, die
leven, maar niet altijd zoo sterk en
en gaaf,
gaaf, had
had gedragen.
gedragen. En
Ef! het
hetoogenoogenblik kwam, waarin ze stil haar leven uitzuchtte.
uitzuchtte.Zelf
Zelfsloot
slootze
zenog
nogmet
met
zwak gebeef haar
blinde gezicht
gezicht rimpeloos,
rimpeloos, ononhaar oogen; toen werd haar blinde
bewogen,
die lalang
hadden gerust,
gerust,ineengeslagen
ineengeslagen
bewogen, als
als haar handen, die
ng al hadden
op haar borst. Haar
Haar trouwring
trouwring had
had ze
zesinds
sindsjaren
jarenafgelegd,
afgelegd, en
en haar
haar
naakte handen
waren smal
smal en
en blank
blank als
als de
de handjes
handjesvan
vaneen
eenkind,
kind,maar
maar
handen waren
teer als die van een heel
heel oude vrouw.
vrouw.
Ze kusten haar
haar niet,
niet, ze
ze verlegden
verlegdenook
ookniets
nietsaan
aanhaar;
haar;zooals
zooalszezedaar
daar
lag, was
hun scherp
scherpverdriet.
verdriet.
was het alles goed, dat voelden ze, ondanks hun
's Avonds, toen de jongens eindelijk
eindelijk- naar bed
bed waren gegaan, zaten
meest voelden
voelden ze
ze zich
zich nu
nu bedroefd
bedroefdom
omde
de
ze bijeen en weenden. Het meest
zooal5de
de
rauwe en niet te beheerschen
beheerschensmart
smartvan
vande
debroertjes
broertjes—
- juist
juistzooals
moeder
gevoeld. 't't Was
Was of
ofde
delange
langehuilkreten
huilkretennog
nogklonken
klonken
moeder het had gevoeld.
stille kamer,
kamer, waarin
waarin ze
ze geen
geen van
van drieën
drieën de
de lamp
lampdorsten
dorsten
door
door de nu stille
aansteken.
donker zitten,
zitten, en hun tranen
aansteken. En dus bleven ze maar in 't'tdonker
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vielen vrij, nu geen
geé:n de ander
ander meer
meer zien
zien kon.
kon.
Den volgenden morgen kwam Betty
Betty binnen,
binnen, juist
juisttoen
toenAleid
Aleidgeheel
geheel
gekleed
haar slaapkamer
slaapkamer naar
naar buiten
buiten
gekleed was,
was, en
en voor
voor het open raam van haar
keek. Ze zagen aan elkaars gezicht de matte moeheid
keek.
moeheid van
van een
een doordoorwaakten
toen beide
beide haastig
haastig naar
naar buiten.
buiten. Het
Hetwas
was
waakten nacht,
nacht, en tuurden toen
een
milde, vochtige
vochtige morgen
morgen in
in 't laatst
April, zoo'n
zoo'n morgen
morgen
een milde,
laatst van April,
waarin vele knoppen
opengaan, en
en de
de jonge
jonge zon
zon van alle blaadblaadknoppen tegelijk opengaan,
inslurpt. Juist
Juist vloog
vloog een vlucht duiven op in
in de
de
jes gretig de dauw inslurpt.
doorwemelde lucht. Hun
Hun grauwe
goud doorwemelde
grauwe vlerken
vlerken blonken,
blonken, hel
hel wit,
wit,bij
bij
't keeren. Aleid keek, aandachtig, naar hun
hun wijde
wijde kringen
kringen en
en probeerprobeerde vlug hen te
te tellen,
tellen, een
een spelletje
spelletje dat
datmoeder
moedergraag
graagdeed.
deed.Maar
Maarbij
bij
iedere zwenking
zwenking raakte'
Toen voelde
voelde ze
ze Betty's
Betty'sarm
armom
o~
raakte ze verward. Toen
haar middel en, op
opzij
zijkijkend,
kijkend,zag
zagdedegroote
grootetroebele
troebeletranen
tranenbeven
beven
aan Betty's wimpers. „Och
"Och toe
toe dan,"
dan," zei
zeize
ze dringend,
dringend,en
enkuste
kustehaar
haar
wang. En, zich weer oprichtend,
oprichtend,voelde
voelde ze
ze iets
iets van
van de
de oude
oude veerkracht
veerkracht
één oogenblik,
en zag
zag den blauwen hemel,
één
oogenblik, en
hemel, ver en hoog.
hoog. Trager
Trager nu
nu
vlogen
kringen om
om hun
hun houten
houten til.
til.Kinderen
Kinderen
vlogen de
de duiven,
duiven, in dichter kringen
beneden hen.
hen.
joelden op, in de straat beneden
„Hoe mooi is alles,"
"Hoe
alles, t i zei
zei ze, en haar stem
stem trilde
trilde even,
even, „hoe
"hoemooi
mooien
en
wi;
hoe vredig. Stilletjes,
Stilletjes, stilletjes
stilletjes gaat
gaatde
de wereld
wereldhaar
haargang,
gang,Betty,
Betty,enenwij
moeten mee, we kunnen
kunnen niet
nietanders,
anders,wat
watons
onsook
ookgebeurt,
gebeurt,isis't'tniet?"
niet?"
Ze zwegen,
beiden heel
heel lang
lang leek.
leek. Maar
Maar in
in
zwegen, een
een korten
korten tijd,
tijd, die hun beiden
Betty's
tranenglinsterde
glinsterdede
dezon
zonen
enze
zeveegde
veegdehen
henweg
weg met
methaar
haarhand.
hand.
Betty's tranen
"Zullen
jongens?"
„Zullen we gaan, Aleid, om de jongens?"
ft
ti Ja.
Ze lieten het raam open;
open; ze
ze lieten
lieten achter
achter zich
zich de
de lenteboomen
lenteboomenen
en de
de
kirrende duiven. Maar
Maar even
even nog
nog woei
woei om
om hun
hun hoofd
hoofd de
dezoele
zoele lucht,
lu.cht,
heimelijk
••••, als van nieuwe beloften.
beloften.
heimelijk...

IV.
Na Jeanne's huwelijk
huwelijk woonde
woonde Aleid
Aleid alleen
jongens in het
het
alleen met de jongens
groote huis. Ze trachtte
trachttehet
hethun
hungoed
goeden
enprettig
prettigtetemaken.
maken.Glimlachend
Glimlachend
rustig wilde ze zijn,
zijn, maar
maar met
met altijd
altijd heldere,
heldere, wakkere
wakkere oogen;
oogen; sterk
sterk
levend,
in groot
grootmenschelijke
menschelijke waardigheid.
waardigheid. Een
Een enkele
enkelemaal
maal
levend, maar in
leek haar het leven
leven hard
hard en
envreugdeloos.
vreugdeloos. Dan
Danwas
washet
hethaar
haarwel
welalsof
alsof
het huis weerkionk
weerklonk van stemmen,
stemmen, die
die pijnlijk
pijnlijk luid
luid om
om haar
haarriepen,
riepen,die
die
haar naderden,
naderden, zoo
zoo ze
ze niet
niet dadelijk
dadelijk antwoord
antwoord gaf,
gaf, die
die tegen
tegen haar
haaraanaan-
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sloegen
wankelen. . 00 God,
God, altijd
altijd moest
moest ze
ze
sloegen en
en haar duizelend deden wankelen
overeind staan,
staan, en
en overal
overal tegelijk
tegelijk aanwezig
aanwezig zijn. 's Nachts
N2.chts droomde
droomde ze
ze
dan van rusteloos werk,
werk, waarbij ze telkens, telkens
telkens nee'
nee! viel. Een
Een moemoeze nooit gevoeld
heid zooals
zooals ze
gevoeld had, leerde ze in
in die
die droornen
draomen kennen,
kennen,
volhouden, tot
tottoch
tochverder
verdergaan,
gaan,waarnaar
waarnaarze,
ze,
maar ook een kracht tot volhouden,
wakker geworden,
geworden, droef verlangend
wakker
verlangend keek
keek als
als naar
naareen
eenonbereikbaar
onbereikbaar
heelveel
veelaan
aande
de
ding aan verren
horizont.Er
Erkwamen
kwamendagen
dagenwaarin
waarinzezeheel
verren horizont.
gestorven moeder
moeder dacht.
dacht. Ze
Ze zou
zou dan,
dan, blij
gestorven
blij en droef
droef met
met het
het helder
helder
herinneringsbeeld,
jongens over
Die luisterden,
luisterden,
herinneringsbeeld, de
de jongens
over moeder praten. Die
ze wegliepen
wegliepen naar
naar
vaag ontroerd, en
en gaven
gaven haar
haar een
een lieven
lieven zoen,
zoen, vóór
vóór ze
school.
school. "Dag
,,Dag moedertje," zeiden ze soms, en ze deed haar best
best hen
hen
zwaar te
te omhelzen,
omhelzen, wel
wel wetend
wetend dat
datook
ookde
deliefde,
liefde,voor
voorkinkinniet al te zwaar
deren licht
licht en
en kinderlijk
kinderlijk moet
moet zijn.
zijn. Maar
Maarverder
verderop
opden
dendag,
dag,ininde
devele
vele
ze de
de herinneringen
herinneringenniet
nietaaltijd
meer bebeuren van eenzaamheid, kon
kon ze
ltijd meer
ze huilde
huilde snikkend
snikkend
teugelen.
overrompelden, kwetsten
kwetsten haar, cn
en ze
teugelen. Ze overrompelden,
nu nog
nog over,
over, wat
wat is
is er
er dat
datik
ik
om haar nederlaag. Moeder, wat
wat blijft
blijft er
er nu
ze de
deharde
hardejongensternjongens temvan het leven verwachten
verwachten kan?
kan? —
- Maar
Maar als
als ze
men weer hoorde, schrok ze op en probeerde
probeerde te
te glimlachen.
glimlachen.
Dikwijls verlangde ze naar een kindje
kindje —
- een
een klein
klein kindje
kindje dat
dataltijd
altijd
ze heel
heelzelden
zelden—
- en
en
bij haar zou zijn. Aan de liefde van
van een
een man
man dacht
dachtze
vond ze
ze zich
zich zelf
zelf spoedig
spoedig terug
terug
wanneer ze daar al eens van uitging, vond
ze verzorgen,
verzorgen, koesteren
koesterenmoest.
moest.Een
Eenkindje.
kindje.Ze
Zezag
zag
bij het kindje, dat
dat ze
het als belooning voor haar
haar moeilijk
moeilijk leven,
leven, maar
maarals
alstroost
troostvooral,
vooral,als
als
verzoening
haar. Een
Een vader
vaderhoefde
hoefdehet
het
verzoening met de groote wereld buiten haar.
kindje niet te hebben.
hebben.Ze
Zehad
hadhet
hetgevoel
gevoelalsof
alsofde
degeest
geestvan
vanalle
allegoede
goede
er
vader
van
zou
zijn.
Maar
een
moeder,
om
het
iederen
dag,
menschen
Maar
moeder,om het iederen dag,
menschen er vader van zou
ieder uur, opnieuw
opnieuw te
te ontvangen.
ontvangen. Opnieuw
Opnieuw dankbaar
dankbaar aan
aan haar
haarborst
borst
Ingrooten,
grooten,
te tillen, en het de
de wereld
wereld te
te toonen.
toonen. De
De moeder
moeder —
- zij.
zij. In
bijna angstigen deemoed, voelde ze dan
dan soms,
soms, een
eenMaria-ideaal
Maria-ideaalinin
ze dat
datbesefte,
besefte,gaf
gafze
zehet
hetideaal
ideaalververzich te dragen. Maar
Maar juist
juistzoodra
zoodraze
loren, viel het, dood, aan haar voeten. Ze kon dat niet verwachten,
verwachten, dat
dat
nooit
er nauwlijks
nauwlijks bewust
bewust over denken.
denken. Had
Had Maria,
Maria, de
de
nooit -— ze kon er
moedermaagd,
gewenscht als
als verzoening
verzoening met
met het
hetonbegreonbegremoedermaagd, een kind gewenscht
sterkte van
van haar
haargeloof,
geloof, dien
dien wensch
wensch
pen leven? En had de felheid, de sterkte
vervuld? Of hadden de
de kleine
kleine menschen
menschen haar
haar heiligheid
heiligheid uitgeroepen,
uitgeroepen,
terwille
niet —
- maar
maar eens,
èens, dacht
dacht
terwille van haar grooten zoon? Ze wist het niet
Of zou
zou ze
ze leeren
leeren moeten,
moeten, het
hetniet
niettetemogen
mogen
ze, zou ze het begrijpen. Of
weten,
eenvoud, als een blij kind,
kind, door
door het
het leven
leven te
te
weten, en dan toch in eenvoud,
huigaan? Het maakte weemoedig en stil,
stil, al
al die
die vragen.
vragen. En
En ze zocht, bui-
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verend, de kleine
verend,
kleine plichten,
plichten, waaraan
waaraan ze
ze haar
haar denken
denken binden
binden kon.
kon.
ze soms nog noemen door Betty.
Betty. Kort
Kortna
nahaar
haar
Koen's
naam hoorde
hoorde ze
Koen's naam
nu haast,
haast,was
was hij
hij getrouwd
getrouwdmet
metCorrie
Corrie
moeders dood,
dood, vier
vier jaar
jaar geleden
geleden nu
had zich
zich ininhet
hetdorp
dorpgevestigd,
gevestigd,waar
waarBetty
Bettyen
enAlbert
Albert
van
van Dijk, en had
woonden. Aleid
woonden.
Aleid had
hadhem
hemook
ooknog
nogwel
weleens
eensgezien,
gezien,zoo
zooin
in 't voorbijgaan
en was dan omringd geweest
geweest door Betty's vroolijke
vroolijke kinderen. Toch
Toch
hij niet
niet zoo
zoo zelfbewust
zelfbewustmeer
meerkeek
keekals
alsvroeger,
vroeger,en
enals
als
wist ze wel, dat hij
ze dacht aan het
het onrustig
onrustigdwalende
dwalendevan
vanzijn
zijnoogen,
oogen,voelde
voeldeze
ze een vaag
verlangen
heel stil,
stil, te
te laten
latenleunen
leunenaan
aan
verlangen zijn
zijn hoofd
hoofd te streelen en het, heel
haar borst. Ze zou niet
niet met
met hem
hem hebben
hebben kunnen
kunnen praten.
praten.Misschien
Misschien
was er veel onuitgesproken tusschen
tusschen hen
hen—
- misschien,
misschien,als
alsze
zeeenmaal
eenmaal
begonnen, zou er een
een stroom
stroom moeten
moetenvolgen
volgenvan
vanschijnbaar
schijnbaarverklaverklarende woorden.
woorden. En
En dat
dat juist
juistwilde
wilde ze
ze niet
niet —
- geen
geen vertroebelende
vertroebelenderoeroering, en vooral, vooral geen verwijten.
verwijten. Ze
Ze begreep
begreep wel
wel dat
dat hij
hij niet
nietheel
heel
gelukkig
Betty had
hadaanvankelijk
aanvankelijk hun
hunsamen-leve
samen-leven
gelukkig was
was met Corrie. Betty
n
geloofd, maar zweeg nu sinds lang daarover, zei soms, schouderop-gelofd,marzwnusilgdarove,zm.schudropwist, en
en trouwens
trouwens hem
hem noch
noch Corrie
Corrielijden
lijdenmocht.
mocht.
halend, dat ze niets wist,
En Aleid vroeg zich af wat ze voor Koen voelde. Haar verlangen
verlangen hem
hem
of—
- och,
och,ze
zewist
wistnauwlijks
nauwlijkswat,
wat,
soms iets te geven, een beetje
beetje troost,
troost,of
wel eens
eens dat
dathij,
hij,hij
hij
voelde ze
zeals
alszuiver
zuiver menschelijk
menschelijk alleen.
alleen. Ze
Ze dacht wel
toch in staat
staat zou
zou zijn
zijn haar
haar liefde
liefde te
te wekken,
wekken, maar
maar ze
ze dacht
dacht het
het half
half
onbewust en heel vluchtig. Want hij was
was met een ander getrouwd
getrouwd en
en
leefde buiten haar kring.
Op een morgen lag er een brief
brief van
van Betty
Betty op
op de
de ontbijttafel,
ontbijttafel,toen
toen
Aleid de kamer binnen
binnen kwam.
kwam. Ze
Ze begon
begon hem
hemdadelijk
dadelijkaan
aande
dejongens
jongens
voor te lezen, een beetje
beetje voorzichtig,
voorzichtig, zooals
zooals ze
ze altijd
altijd deed.
deed.
"En
verder weer
weer wat
wat geheimpjes?"
geheImpjes?" vroeg
vroeg Henk,
Henk, toen
toen ze
ze plotseling
plotseling
„En verder
stokte.
"Och
dat heelemaal
heelemaal niet
niet belangrijk
belangrijk isis voor
voor jullie."
jullie."
„Och ja, iets dat
"Nou,
laat ons
ons daar
daar dan
danzelf
zelfover
over oordeelen."
oordeelen:'Maar
Maarzezezagen
zagenhaar
haar
„Nou, laat
verwarring,
zwijgen zouden.
zouden. Aleid
Aleid
verwarring, en
en knikten
knikten elkaar
elkaar toe
toe dat
dat ze zwijgen
c;>ok al gauw weer dicht en zorgde voor thee
thee en
en
vouwde den brief
brief toen
toen ook
geroosterd brood. Maar terwijl ze de jongens nakeek —
- wat werd Bob
Bob
toch lang —
- voelde ze haar gedachten
gedachten weer
weer bezig
bezig met het
het nieuws.
nieuws.
Corrie was weggeloopen —
- schreef
schreef Betty,
Betty, —
- er
ervan
vandoor
doorgegaan
gegaanmet
met
een schilder. Koen bleef
bleef alleen, met het
het kleine
kleine dochtertje.
dochtertje. Stil
Stilbleef
bleef
ze staan
'uitkijken, tegen
tegen het
het glas
glas geleund.
geleund.—
- God,
God,hoe
hoekon
koneen
eenvrouw
vrouw
staan.uitkijken,
dat doen,
doen, weggaan,
weggaan, het
het huis
huisuitloopen
uitloopenwaar
waarjejekindje
kindjesliep?
sliep?Angstig,
Angstig,
met zwaar kloppend hart,
hart, vol
vol van
vande
degeluiden
geluidenrondom,
rondom,die
dievijandig
vijandig
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moesten zijn, het huis uitsluipen,
uitslulpen, als een dief, in den nacht,
nacht, en
en triomtriomfantelijk
misschien, zoodra
zoodrazezehem,
hem,dien
dienander,
ander,ontmoette
ontmoetteop
op
fantelijk lachen misschien,
de afgesproken plek. Bah —
- het was verachtelijk. —
- Die vrouw had
had
niet van Koen gehouden
gehouden natuurlijk
natuurlijk—
- een
een oppervlakkige
oppervlakkige neiging
neiging naar
naar
nuhad
hadzezedan
danlief?
lief?—
- God,
God,liefde
liefdewas
was
hem bespeurd,
bespeurd, meer
meerniet.
niet.Maar
Maarnu
zoo iets moois, zoo sterk en zuiver, zoo eenvoudig als een kinderlach.
kinderlach.
Arme Koen, achtergelaten
achtergelaten met
met wat
wathaar
haarliefste
liefstebezit
bezithad
hadmoeten
moetenzijn:
zijn:
het kind. Een
Een rauwe
rauwe spot
spot was
was het
het met
metde
deheiligheid
heiligheidvan
vanhet
hetmoedermoederStilze wist
wist niet
niet
schap -— het slapende kind den rug
rug toe
toe te
te keeren.
kee.ren. Stil
— ze
- ;liefde
liefde kon
kon machtig
machtigzijn
zijnen
enalles
alles
wat het haar
haar mocht
mocht hebben
hebbengekost
gekost—;
eischend.
haar hoofd.
hoofd. Zou
Zouzij
zij ooit
ooit de
de jongens
jongens verlaten
verlatenom
omeen
een
eischend. Ze boog haar
man?
Ze dacht
dacht aan
aan het
het kindje
kindje van
van Koen,
Koen, een
eenmooi
mooi
man? Ze
Ze wist het niet. Ze
heette. Wie
Wiezou
zouzorgvuldig
zorgvuldigheur
heurhaartje
haartjeontontdonker meisje, dat Jetty
Jetty heette.
warren, 's morgens,
morgens, en
en onderwijl
onderwijl van
van de
deweerbarstige
weerbarstigekrulletjes
krulletjeseen
een
doen en
en haar
haar helder
helderlachen
lachen
sprookje vertellen?
vertellen? Wie
Wie zou
zou haar
haar in
in 't bad doen
hooren om het spatten
spatten van
van het
hetwater?
water? en
enhaar
haarmooi
mooigaaf
gaaf kinderlijfje
wasschen? Kleine Jetty. - Maar toen zag ze den vader, die zich overwaschen?KliJty.—Maroënzgedv,ichor
het kuste.
kuste. In
Inzijn
zijnlichte
lichteoogen
oogenwas
wasde
dedonkere
donkere
het kind heenboog
heenboog en het
glans
daarin gezien
gezien had,
had, een
eenenkele
enkelemaal,
maal,toen
toenhij
hij
glans die ze eens meer daarin
zich voorover boog naar
naar haar
haar —
- door
doorde
deweerspiegeling
weerspiegelinginindie
dieoogen
oogen
van haar eigen beeld?
beeld? —
- Ze huiverde
huiverde bij
bij de
de gedachte
gedachte dat
dat de
deeene
eene
in de
de ziel
ziel van
van een
eenander.
ander.
mensch de donkere diepten
diepten aan
aan kon
kon wijzen
wijzen in
En een kind deed het,
het, onbewust.
onbewust. —
Toen de jongens
jongens uit
uit school
school thuis
thuis kwamen,
kwamen, zagen
zagen ze
ze Aleid
Aleid van
van ver
ver
al achter het raam zitten.
zitten.
„Stopt ze
"Stopt
ze weer
weer onze
onze kousen?"
kousen?"
,,0
nee, haar
haar hoofd
hoofd is
is niet
niet diep
diep genoeg
genoeg gebogen
gebogen daarvoor."
daarvoor:'
„O nee,
„Dan peinst
"Dan
peinst ze
ze over
over onze
onze zonden.
zonden. Ze
Ze ziet
ziet ons
ons niet
niet—
- nog
nog niet;
niet;wat
wat
hebben we misdaan, Bob?"
"Ik
voel me
me· onschuldig
onschuldigas
asaanew-born
new-bornbabe,"
babe,"zooals
zooalsdedeEngelschEngelsch„Ik voel
man van morgen zei. Hallo,
Hallo, ze wuift al, gelukkig." Ze
Ze zwaaiden
zwaaiden met
hun boekentasch
boekentasch en sloegen
sloegen tegelijk in draf. Het
Het werd
werd een
eenvroolijke
vroolijke
thuiskomst
thuiskomst.•
. • • • . • . . ... •. •.. .• ... ..• ..• ..• ..• •.....•..•.. •.. ... .... . ... ..• ... ..• ... ..• ... ... ... ... •.. •.. ..• ..• ... ... ... •.. ... •.. ... . •. ... •.. •.. ... •.. ... ...
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.Twee
maanden later kreeg Aleid een brief van
van Koen,
Koen, waarin
waarin hij
hij
Twee maanden
vroeg, haar
haar nog
nog die week te mogen opzoeken.
opzoeken. Ze schreef
schreef toestemrnend
toestemmend
terug en bepaalde dag
dag en
en uur.
uur.Ze
Zeverwonderde
verwonderdezich
zichover
overde
devlugheid
vlugheid
waarmee ze antwoordde,
antwoordde, alsof
alsof ze zijn vraag had verwacht. Maar het

172

VERWACHTINGEN

gold
hoegenaamd geen
beslissing; -— ze zou luisteren
luisteren naar
naar
gold immers hoegenaamd
geen beslissing;
dat alleen.
alleen. Toch
Tochvoelde
voeldeze
zezich
zichniet
nietheelemaal
heelemaal
wat hij te zeggen had, dat
vrij-uit tegenover
tegenover de jongens,
jongens, bijna
bijna als
als had
had ze
ze hun
huniets
ietsafgenomen,
afgenomen,
bang voor
voor ontdekking.
ontdekking. Dan
Dan moest
moest ze
ze telkens
telkensbij
bij
stilletjes,
stilletjes, en was nu bang
heelem~al niets.
niets.
zich zelf
halen, dat er immers niets
niets gebeurd
gebeurdwas,
was,heelemaal
zelfher
herhalen,
-— Nee, nag
nog niet.
niet. —
- En
Enze
ze bekeek
bekeek zich
zich zelf
zelflang
lang in
in den
denspiegel.
spiegel.Zie,
Zie,
nu geworden
geworden van
van de
de fiere
fiere Aleid,
Aleid, zooals
zooals moeder
moeder placht
placht tete
dat was er nu
zeggen. Ze wilde
ze wilde
wilde alles
alles aanvaarden wat
wat het
het
wilde graag
graag fier
fier zijn.
zijn. 0,
0, ze
zij zelve
zelve had
had be
beleven gaf en alles
herinnering, ook
ook wat
wat zij
alles behouden in herinnering,
dorven, verknoeid, besmeurd. Maar dan toch met opgericht hoofddorven,kibsmud.Marntochepgi fd
En alles
alles behot:den,
behouden, omdat
omdatniets
nietsvolvolverder gaan —
- dat was
was fierheid. En
komen verloren ging, de kwijnende roos niet, die
die ze
ze had
had gedragen
gedragen om
om
hem te bekoren,
bekoren, heel
heel die
die geurige
geurige zomer
zomer niet,
niet, of
ofhet
hetverlangen
verlangennaar
naar
zijn kussen, die eerste dagen
dagen van moeders
moeders ziekte.
ziekte. Misschien
Misschien had
had het
het
verlangen dien even weemoedigen
mond, en
en had
had
weemoedigen trek
trek gemaakt
gemaakt om haar mond,
die blije zomer den milden
milden glans
glans in
in haar
haar oogen
oogen gelegd.
gelegd. Och,
Och, kon
kon ze
ze
alles kennen wat in haar had
enfluisfluiseens alles
had gewerkt,
gewerkt, zoo
zoo geheimzinnig
geheimzinnigen
terend als de feeën
feeën in
in kindersprookjes.
kindersprookjes. Ze
Ze wist
wist wel,
wel, dat
datmoeder's
moedertsnanawas geweest. Koen's
Koents korte
korte hartstocht
hartstochtleek
leekeen
een
bijheid haar heel
heel veel
veel was
verschrompeld dood blad,
blad, bij de open, ademende
ademende bloem
bloem van moeder's
moederts
liefde. Maar stil, Koen
Koen kwam
kwam terug
terug—
- ze
ze zou
zou hem
hemhelpen
helpenals
alsze
zekon,
kon,
wat hij
hij wilde.
wilde. En
Ennieuwe
nieuweverwachtingen
verwachtingen
-— ze zou
zou toestemmen in wat
sponnen hun fijne draden tot
tot een
een glinsterend
glinsterend web.
web.
Hij zou in den vroegen
vroegen middag
middag komen.
komen. Langzaam
Langzaam liep
liep ze
ze door
doorhet
het
huis, verzorgde
verzorgde de
de koffietafel
koffietafel en
en bracht
brachtwat
watbloemen
bloemenininde
dekamer
kamerwaar
waar
ze hem wilde ontvangen. Niet in den
den statigen
statigen salon,
salon, met
metzijn
zijn schildeschilderijen in zware lijst; maar hier, in
in de
de lichte
lichte woonkamer,
woonkamer, met
met het
het verre
verre
uitzicht over plein en straten.
straten. Ze
Ze trok
trokde
delange
langewitte
wittegordijnen
gordijnennog
nog
Hetwas
was een
een kille
kille en
en onstuionstuiwat meer open en pookte de kachel rood. Het
wind leek
leek te
te hoonlachen
hoonlachenom
omde
delogge
loggewolken,
wolken,
mige voorjaarsdag. De wind
hun vlucht.
vlucht.Ze
Zekeek
keeknaar
naarhun
hunwisselend
wisselendgrillige
grillige
die zich overijlden in hun
boeide haar
haar even.
even. Wolken
Wolken waren
waren als
als menschen,
menschen, die
die
vormen
vormen en het boeide
kwamen
dacht ze
ze weer
weer aan
aan Koen;
Koen; ze
ze stond
stondroerloos
roerloos
kwamen en
en gingen.
gingen. Toen dacht
en peinsde, -— haar
haar stille
stillegezicht,
gezicht,—
- dacht
dacht
haar oogen
oogen wijd
wijd open in haar
aan hem.
hem.—
Toen hij vóór
vóór haar
haar stond
stond en
en ze
zenaar
naarhem
hemopkeek,
opkeek,voelde
voelde ze
zeweer,
weer,
één kort oogenblik, het beven
beven van
van haar
haar sterk
sterkgespannen
gespannenverwachting.
verwachting.
Ende
de glimlach
glimlach verstarde
verstarde
Maar ze glimlachte en noodde hem binnen.
binnen. En
om haar mond. Ze voelde
voelde het niet —
- ze zette zich tot luisteren,
luisteren, tot
tot
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wachten.
over de
de treinen,
treinen, het
hetweer,
weer,de
dewegen.
wegen.
wachten. -— Hij
Hij praatte druk, over
Zij, hoorde niet
niet veel,
ze bleef wachten, luisterend
luisterend of
vee1,ze
ofhet
het nog
nog niet
nietkwam.
kwam.
En onderwijl
onderwijl zwierven
zwierven herinneringen
herinneringen om haar
haar heen,
heen, raakten
raaktenhaar
haar
vluchtig
werden verdrongen
verdrongendoor
doorspelende
spelendetoekomstgedachten.
toekomstgedachten.
vluchtig en werden
Hij vertelde van
van Betty en de
de kinderen. Toen
-— Hij
Toenzei
zei hij
hij plotseling
plotseling haar
haar
naam kortaf, en ze wist dat het nu komen ging.
"Aleid
je iets
iets vragen,
vragen, - je om een gunst vragen, maar
maar
„Aleid - ik wilde je
ik wilde meteen, dat jij,
jij, wanneer
wanneer je
je toestemde,
toestemde, het
het niet
nietals
als zoodanig
zoodanig
zou
- ik wil ze niet."
niet." —
zou beschouwen.
beschouwen. Ik houd niet van gunsten —
Ze knikte
knikte haastig.
haastig. „Natuurlijk."
"Natuurlijk."
"Ja,
„Ja, misschien is
is het natuurlijk in een man
man als
als ik.
ik. Ik zeg wel
wel dikwijls: ik wil
— terwijl ik nederig moest
wilmoest pleiten,
pleiten, bidden,"
bidden."
Ze bewoog
een vaag
vaag en wijd
wijd gebaar van
van overoverbewoog even
even haar handen in een
gaaf. "Zeg
„Zeg nu maar
gaaf.
maar wat
wat je
je wilt."
wilt."
"Ik
wil naar Indië,
Indië, ik
ik kan
kan hier
hier niet
niet blijven,
blijven, in
in dit
ditkleine,
kleine, beroerde
beroerde
„Ik wil
land. Corrie
Corrie is
is er
er ook
ook uitgeloopen."
uitge1oopen:'—
- Hij
Hijlachte
lachteschamper
schamper-"ze
had
— „ze had
ongelijk niet,
niet, wellicht
wellicht -— denk
denk eens,
eens, ze
ze zit
zit nu
nu in
in Italië:'
Italië."
nog zoo'n ongelijk
Maar Aleid luisterde niet meer naar die
die laatste woorden. In
In schriklijke verwarring dacht
dacht ze
ze aan de jongens,
jongens, die
die haar
haarniet
nietkonden
kondenmissen.
missen.
Want voor haar
haar was
was de
de vraag
vraag gevallen:
gevallen:wat
watwil
wil jeje van
van mij,
mij,en
enzijn
zijnantantwoord daarop,
daarop, snel
snel en
en vast:
vast:dat
datjijjijmet
metme
memee
meegaat
gaatAleid,
Aleid,jij,
jij,als
alsmijn
mijn
vrouw. —
- Ze probeerde
probeerde te
te spreken
spreken—
- haar
haat:stem
stemwas
wasver
verweg.
weg.Toen
Toen
bezon
een schok,
schok, dat ze
ze die
die vraag
vraag nog
nog doen
doen moest.
moest. —
bezon ze
ze zich, met een
„Maar —
"Maar
- wat
wàt wil —"
_"
"Mijn
dochtertje, Aleid,
Aleid, kleine
zou je haar
haar bij
bij jejewillen
willen
„Mijn dochtertje,
kleine Jetty,
Jetty, zou
nemen, haar verzorgen,
verzorgen, opvoeden?
opvoeden? Bij mij kan
kan ze
ze niet
niet blijven,
blijven, dat
datisis
werkelijk
niet voor
voor Hollandsche
Hollandsche
werkelijk een
een onmogelijkheid.
onmogelijkheid. Indië
Indië deugt
deugt niet
kinderen
ze he
heeft
noodig:'
kinderen -— en dan toch, ze
- eft vrouwelijk toezicht noodig."
„Corrie is de moeder."
"Corrie
moeder:'
"Corrie
heeft alle
à1le rechten
rechten verspeeld;
verspeeld;zij
zijheeft
heeftmij
mijverlaten,
verlaten,vergeet
vergeet
„Corrie heeft
dat niet."
niet."
"Neen
- neen
neen —"
_" Haar
Haarstarre
starreglimlach
glimlachwas
wasaldoor
aldoorgebleven.
gebleven.Hij
Hij
„Neen —
zag
het
verwonderd.
zag
verwonderd.
"Het
overvalt je.
je. Ik
Ik had
had misschien
misschienbeter
betergedaan
gedaanjeje eerst
eerstte
te schrijven.
schrijven.
„Het overvalt
Maar je kunt je nu lang en ernstig
ernstig bedenken.
bedenken.Ik
Ikheb
hebveel
veel met
metjeje zuster
gepraat, Aleid. Zij heeft
heeft me
me het
het eerst
eerstgewezen
gewezen op
op jou.
jou. Ze
Ze zei
zei me,
me, hoehoeveel
dat je
je het
het nu
nuniet
nietzoo
zooheel
heeldruk
drukmeer
meer
veel je
je van
van kinderen houdt, en dat
hebt, met
met de
de beide
beide jongens
jongensalleen
alleen in
in huis.
huis.En
En—
- ze
ze meende
meendezich
zichook
ook te
te
herinneren,
datjejeeens
eenszelf
zelfgezegd
gezegdhad:
had:ikikzou
zoueen
eenkindje
kindje bij me willen
herinneren, dat
—

—
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hebben, een klein kindje, altijd om me
hebben,
me heen.
heen. Hij
Hij lachte
lachte even.
even. „Mis"Misschien weet je dat nog
nog wel."
we!."
„Ik weet
"Ik
weet niet
niet —"
_"zei
zeize
ze vaag.
vaag.
„Je hoeft
"Je
hoeft niet
niet dadelijk
dadelijk te
te beslissen,
beslissen, dat
datheb
hebikikook
ookallerminst
allerminstververwacht, hoewel
wacht,
hoewel Betty me
me wilde
wilde doen
doen gelooven,
gelooven, dat
datjejeonmiddellijk
onmiddellijk
Ze zwegen
zwegen nu.
nu. Hij
Hij voelde
voelde wel,
wel, haar
haaralleen
alleen te
te
zoudt toestemmen."
toestemmen. ft —
Ze
moeten laten. Maar liever
liever had
had hij
hij nog
nogwat
watgepraat,
gepraat,veel
veelgepraat.
gepraat.Hij
Hij
zocht
woorden. Onder
Onder woorden
woorden was
was het
hetgemakkelijk,
gemakkelijk, weg
weg te
te
zocht naar woorden.
gaan; nu
nu-temidden
zwijgen-"Hetverwondert
niet
— temidden van dit zwijgen
— „Het verwondert je toch niet
te zeer, mijn vraag? Je moet
moet denken:
denken:ik
ikken
kenjeje zoo
zoo goed,
goed, jou
jou kan
kan ik
ik het
het
kind met een gerust hart
hart toevertrouwen.
toevertrouwen.—
- We
Wezijn
zijnverloofd
verloofdgeweest,
geweest,
tijd:'
en ik heb je niet lief gehad, maar wel hoog leeren achten in dien tijd."
„Niet lief
"Niet
lief gehad,"
gehad," herhaalde
herhaalde ze
ze peinzend.
peinzend. —
- Hij
Hij werd
werd ongeduldig.
ongeduldig.
Dat ze nu
nu juist
juistaan
aan die
diewoorden
woorden vast
vasthield.
hield.Hij
Hijhad
hadzoo
zooweinig
weiniglust,
lust,
op te
te rakelen,
rakelen, en
en zuchtte
zuchtte even.
even.
al dat oude
oude op
"Als
wilt, kunnen
kunnen we
we het
het daar
daar een
eenvolgend
volgend maal
maal eens
eens over
over
„Als je wilt,
hebben?"
Ze stond op en
en schudde
schudde langzaam
langzaam haar
haar hoofd.
hoofd. „O
,,0nee,
nee,dat
datwil
wilikik
,t
De
hand
die
ze
hem
niet. —
- Maar ik zal over je vraag
denken.
vraag denken." —
hand die ze hem
reikte, hield hij vast,
vast. Even keken ze elkaar aan, ernstig
ernstig onderkennend,
onderkennend,
Toen trok
trokze
zehaar
haar
als
weloverwogen strijd
als zouden ze een weloverwogen
strijd beginnen. Toen
hand weg
weg en liet hem uit.
Ze
liep terug
terug naar
naar het
het. raam
raam en
enkeek
keeknaar
naarbuiten,
buiten,zooals
zooalsdien
dien
Ze liep
morgen vóór hij kwam.
kwam. Wat een
een kil,
kil, onstuimig
onstuimig lenteweer,
lenteweer, dacht
dachtze.
ze.
Haar hoofd voelde
voelde zoo
zoo leeg, maar
maar toch
tochzwaar
zwaaren
enmoe.
moe.Ze
Zehoefde
hoefdegeen
geen
angst
hebben, niets
niets geen
geen angst
angst en
en verwarring.
verwarring. —
- Ze
Ze hoefde
hoefde de
de
angst te hebben,
laten. Wat
Watonbegrijpelijk
onbegrijpelijkmoeilijk
moeilijk zou
zou het
hetzijn
zijn
jongens niet alleen te laten.
geweest, als ze
tusschen de
de jongens
jongens en
en hem.
hem.Maar
Maar
ze had moeten kiezen tusschen
hij had haar nooit lief gehad, en zou haar
haar nooit
nooit lief
lief hebben.
hebben. Er
Erwaren
waren
dus geen moeilijkheden, niets, niets geen moeilijkheden. Goddank —
toch blij
blij om
om zijn.
zijn. Ze
Ze bleef
bleefin
in
ja zeker, goddank -— daar moest ze nu toch
het oude huis, waar
waar moeder
moeder gewoond
gewoond had.
had. Ze
Ze zou
zou moeders
moeders kamer
kamer tot
tot
de hare maken, daar kon
kon dan ook
ook het
het bedje
bedje komen
komen voor
voor het
het kind.
kind.Ze
Ze
knikte -— natuurlijk, haar eigen slaapkamer was
twee.
was wat
wat klein
klein voor
voor twee
bedden.
Gretigdacht
dachtze
zedoor
doorover
overkleine
kleineveranderingen
veranderingenininhuis,
huis,die
diezeze
bedden. Gretig
moest mn.aken
maken om
overtuigend,
omJetty,
Jetty,zoo
zoozich
zichzelf
zelfmeer
meer en
en meer
meer ervan overtuigend,
Hetwas,
was,alsof
alsofnu
nueen
eenander
andervoor
voorhaar
haar
dat ze het kind
kind zou
zou aannemen.
aannemen. Het
had beslist: je
je moet
moet dit
dit doen,
doen, en
en zij
zij dat
datbesluit
besluitaanvaardde
aanvaarddealleen,
alleen,met
met
niet meet'
meer dan
dan onderworpen
onderworpen gewilligheid.
gewilligheid. —
- Maar
Maar de
deontroering
ontroering
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moest zich
zich toch uiten,
uiten, en
en de
deblijdschap.
blijdschap. Ze
Zeklemde
klemde haar
haarhanden
handen
moest
wilde wat
wat zeggen,
zeggen, wat
wat roepen,
roepen, met
metluide
luidestem.
stem.—
- Maar
Maarzeze
ineen, en wilde
haar keel,
keel, en de spanning
spanning brak.
brak.Ze
Ze
bleef stil. Even schokte een snik in haar
kindje hebben
hebben om
om teteverzorgen,
verzorgen,een
eenkindje,
kindje,heelemaal
heelemaalvoor
voor
zou een kindje
zich. God, dat was
was wat
wat ze
ze had
had gewild,
gewild, wat
wat ze
ze bijna,
bijna, bijna
bijna had
had ververzich.
voelde zich vervuld van liefde tot een
een kind.
kind. De
Dedagen
dagen
wacht. En ze voelde
licht zijn
zijn en
zouden licht
en heerlijk.
heerlijk. Het
Hetzou
zouhaar
haarniet
nietmeer
meerwezen,
wezen,als
alsliep
liepzeze
door den
den tijd
tijd—
- o,
0, de
devele,
vele,trage
trageuren,
uren,—
- maar
maarals
alsleefde
leefdezeze
moeizaam door
grooter eenheid,
eenheid, buiten
buitende
degrenzen
grenzenvan
van kleine,
kleine, aardsche
aardsche
daarboven, in grooter
beperking.Ze
Zezag
zag zich
zich zelve,
zelve, vrij en
en gelukkig,
gelukkig, glimlachend
glimlachendzich
zichbuigen
buigen
beperking.
.
over het kind.
Ze wist niet hoe
hoe lang
lang ze
ze zoo
zoo stond, en
en keek
keek en
en luisterde
luisterde naar
naar het
het
meer. Totdat
Totdatze,
ze, met
met een
een
leven dat komen zou.
zou. De tijd bestond niet meer.
schok, dacht aan Corrie.
Corrie. Corrie,
Corrie, die
die terug
terugzou
zou komen
komen uit
uit Italië, wakker
w~,kker
geworden, armzalig,
armzalig, uit alle liefderoes.
geworden,
liefdetoes. Corrie, die ééns
ééns berouw
berouw zou
zou
Dan werd
werd háár
háár het
hetkind
kindweer
weerafgenomen,
afgenomen,dan
danbleef
bleefererhaar
haar
hebben. Dan
werd niet
niet de
demoeder,
moeder,nooit,
nooit,alalgaf
gafze
zehet
hetnog
nogzooveel
zooveelliefde.
niets. Zij werd
liefde.
Moest een vrouw dan juist
juist door
door de
de lijflijke
lijflijke wellust
wellust en
en het
hetlichamelijk
lichamelijk
lijden
een kind
kind tetemogen
mogenhebben?
hebben?Ja,
Ja, ja,
ja,ze
zebesefte:
besefte:zóó
zóó
lijden heen, om een
moest
zou ze
ze geen
geen recht
recht hebben
hebben op
op een
een kind.
kind.
moest het,
het, en zonder dat zou
Corrie
menschen met
met hun
hun luide
luide
Corrie behield
behield haar rechten, ondanks de menschen
meeningen
waarin ze
ze al
al hun
hun kleinheid
kleinheid hadden
haddengegemeeningen ••. . en
en hun wetten, waarin
legd; —
- Corrie de
de moeder,
moeder, ondanks
ondanks alles.
alles. En
En zij,
zij, zij
zij mocht
mocht tijdelijk
tijdelijk
het kind verzorgen, omdat dwaze
dwaze ouders het
het wilden.
wilden. Bah,
Bah, ze
ze zou
zou het
het
weiger<:n.
nog? Het
Het bedje
bedje zou
zou boven,
boven, op
op
weigeren. Weigeren
Weigeren -— kon
kon ze
ze dat nog?
moeders
Jetty; ze
ze hoorde
hoorde haar
haarlachen
lachenen
en
moeders oude
oude kamer
kamer staan. Kleine Jetty;
springen door het huis
huis en
en bedrijvig,
bedrijvig, praten
praten met
methaar
haarpoppen.
poppen.WaarWaarom zou ze weigeren?
worden, die
die dat
dat
weigeren? Iemand
Iemand moest er toch gevonden warden,
verlaten kind tot
tot zich
zich nam.
nam. Waarom
Waarom zij
zij dan
danniet?
nièt?—
- Ze
Zevoelde
voeldewel,
wel,
dat dit
dit geen
geen argument
argument mocht
mocht zijn,
zijn, maar
maarmeteen
meteenook
ookstroomde
stroomde alle
alle
heerlijkheid
van dat
dat zoo
zoo vaak
vaak verlangde
verlangde bezit.
bezit. Kleine
Kleine
heerlijkheid haar weer toe van
Jetty
- ze zou Koen gauw
gauw laten weten
weten —
- Maar
Maar ze
ze leunde
leunde haar
haarhoofd
hoofd
Jetty —
tegen het raam, en
en huilde
huilde stil.
stil. Ze
Zevreesde
vreesdeniet
nietde
desmart
smartvan
vanééns
éénsweer
weer
het kind te moeten
moeten afstaan;
afstaan; —
- ze
ze wilde
wilde liever
liever lijden
lijden dan
dannooit
nooiteen
een
groot geluk
zich op
op
geluk kennen. Maar zij zelf was een vrouw. Ze richtte zich
en balde haar vuisten.
vuisten. Als
Als ze een kind begeerde,
begeerde, zou
zou zij
zij zelf
zelf het
het baren.
baren.
Had Maria, in kuischheid,
kuischheid, om een kind
kind gebeden?
gebeden? Neen,
Nt-en, ze kon
kon dat
niet meer gelooven. Jonge dwaasheid was het, die voorbij moest
moest gaan.
gaan.
Wie
schoon en roes
rof'S begeerde, moest zich dronken drinken,
drinken, niet
niet
Wie den
den schoonen
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„Neen Koen, neen,"
den beker weigeren. "Neen
neen,"riep
riepze
ze luid
luid en
en wegwerpend.
wegwerpend.
een kracht in rich,
Ze voelde een
zich, een
een kracht
krachttot
totdaden.
daden.Maar
Maarwat
watmoest
moestzeze
doen?
plotseling, en luisterde
luisterde als
als naar
naar een
een
doen? Ze
Ze hield haar adem in, plotseling,
ze heen
heen en
en weer
weer te
te loopen
loopen en
en praatte
praattedruk
druk
verren klank. Toen begon
begon ze
in zich zelf. Ja, Koen er van overtuigen, dat
dat de moeder het
het kind
kind terug
terug
moest hebben. Morgen
Morgen zou
zou ze
ze naar
naar hem
hem toe
toe gaan
gaan en
en het
het hem
hemzeggen.
zeggen.
Zij
zelf, zij
zij zorgde voor zich, ha,
ha, zij
zij zorgde,
zorgde, ondanks
ondanks dit,
dit, voor
voorhet
het
Zij zelf,
mooie
leven!
mooie leven!
Sept. 19I7.
ELISABETH ZERNIKE.
1917.
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HET GLORIEUSE
GLORIEUSE STERVEN.
STERVEN.
Aan
Aan mijn Vader.
't Was
Was in Octobers laten tijd,
een dag van stille zonnigheid
en sterke geuren;
een breed gezweemde mist omspon
nog horizon tot horizon
horizon
d'uitbundigheid van kleuren;
maar waar het licht verruimend
verruimend rees,
en rondom, waar het henen wees
verijdelend, z'n stralen,
daar lagen vlakten overschouwd
en hooge lanen slank gebouwd
als kathedralen.
kathedralen.
bewingerde balcon
bakon
Dicht bij 't bewingerde
stond een kastanje in den
den zon
pralen,
dien morgen fel te pralen,
van 't schelle schijnen bleek,
een blad, van
gelijk een groote vlinder
vlinder streek
streek
opperzalen.
uit loovers opperzalen.
met hout
hout belaAn
belaan
Een wagen, breed met
k'achter zijn
zijn verschijning
verschijning gaan,
zag k'achter
een zwenk,
zwenk,
het pad
pad langs
langs in een
later paars
paars voor 't't koren
koren weer,
maar later
wanneer
neerwanneer ze wielenklagend neerreed in
in den
den enk.
enk.
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Was het een vlam, die
die laaide op
van af den voet, tot aan den top
en even stond gerezen?
gerezen i'
of een verbeelding van het oog?
't Was of een zwenkend zwaard doortoog
o boom, flikkrend uw wezen!
Toch éven
èven roerloos opgericht,
het licht
stond ge aandachtig in het
dat U doorpuurde,
tot, gelijktijdig met den wind,
wind,
een bliksem viel, en alles blind
doorvuurde!
Hoe helderder de zon omhoog
de neve1ijke
nevelijke lucht doortoog
en 't zweven van de wolken,
hoe feller flitste 't op dien boom
van goud, dat gleed gelijk een stroom
of stak als dolken!
Maar als een zucht
zucht van
van wind
wind bewoog
bewoog
zijn lossen kroon en dien bevloog
bevloog
als stormend water —
hoe schrikte ik op, en meende
meende dat
dat
een straal van vuur schoot op
op het
het pad
pad
-— ik lachte later -—
Zoo stond hij heel dien
dien najaarsdag
najaarsdag
tot avonds laatste
laatste glanzing
glanzing lag
lag
op zijn verblijde bladen,
bladen,
zoo stond hij vreezenloos en groot
in de open ure van
van zijn
zijn dood,
dood,
vreugdóverladen
vreugaverladen —
Al wat het leven had volbracht
in hem met bloesemprille kracht
inhem tbloesmprilekacht
gans
eh zijne uitgeplooide pracht
pracht
gansch
rijp ten verderve,
dat gaf
gaf nog eens en fel hij
hij weer
weer
in enkle trotsche vlammen,
vlammen, eer
eer
te sterven —
- —
-
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Zoo zal een mensch staan, die
die zijn
zijn strijd
strijd
in alle stilte en zuiverheid
verlangend heeft gestreden,
gestreden,
en op wien, voor de dood hem nam,
een troost van God,
God, gelijk
gelijk'een
een vlam
vlam
is neergegleden.
neergegleden.
Hij zal ten ende biddend stil
inwendig sterk en
en vast
vast van
van wil
wil
grijpen ten leven,
maar zacht, zijn duistrend
duistrend doel
doel bewust,
bewust,
maar als een koning toegerust,
toegerust,
zich overgeven.
MARTIEN
BEVERSLUIS
MARTIEN BEVERSLUIS
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DE STERVENDE
STERVENDE VOGEL.
VOGEL.
Van takken tot takken verstorend
verstorend gestort
gestortviel
vielhij
hij neder,
neder,
Verward in zijn sterven, de vogel, met schortenden
schortenden veder
veder
loover rondom
rondom zich
zich voor
voor 'ttt dalen
dalen op tt
In ijdel vastklampen aan 'ttt loover
't pad,
zóó zinkt in October
verenkeld en sober
blad.een blad.
beangstigd in
in 'tttweren,
weren,
Nog poogden zijn vleugeltjes schuwen
schuw en beangstigd
met telkens opstrevend
opstrevend gefladder
gefladderten
tenhemel
hemeltetekeeren,
keeren,
0 reddeloos
reppen—!
-!inin'tttvreemde
vreemdegebied
gebied
of schuiling
schuiling tete zoeken
zoeken- o reddeloos
reppen
der donkere aarde,
aarde,
die hij immer omwaarde
en verstiet. -

tot steun aan den bodem
De wiekjes
wiekjes tot
bodem gespreid
gespreid en
en óptierend,
óptierend,
als een blad op een kringenden
kringenden windvlaag
windvlaag den
den grond
grondoverzwierend,
overzwierend,
vond hij eindlijk verwilderd
verwilderd van
van vreeze
vreeze een
een schuilplaats,
schuilplaats, waar
waar stil
stil
en devoot,
zich sloten zijn ved'ren
vedtren
te saam in den teederen
teederen
dood.dood.
Was dit dan
dan uw
uw einde
einde o0 vogel,
vogel, o0 vrijheidverkonder?
vrijheidverkonder?
Mijn zorglooze zanger der luchten,
luchten, zóó
zóó gingt
gingtge
ge ten
tenonder?
onder?
die over mij
juichkreet droegt
droegt verre
verre uw
uw lied,
lied,
mij heen als een tartenden juichkreet
en enkel uw leven
en zweven
zweven
door zingen en
verried. Hoe vaak heb ik luistrend voorzichtig door 'rtr kieren
kieren der
der bladeren
bladeren
U èven in 'ttt zingen
zingen gezien,
gezien, maar bij 'ttt krakende
krakende nadren,
nadren,
(één tak die bewoog was genoeg al), zien vluchten,
vluchten, ik
ik hoorde
hoordealleen,
alleen,
nog ritslen
van loover
loover
ritslen van
en 'ttt wegreppen
wegreppen over
over
mij heen.
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nieü;ien
verachten,
.zien bitter verachten,
Hoe heb ik mijn liefde voor U niet
uw argwaan gehaat, maar bij
bij dieper
dieper gedachte,
gedachte,
hoe heb ik uw
van uw
uw vrij
vrij en
en onschendbare
onschendbare lied leeren helder verstaan,
verstaan,
de macht van
dat enkel kan zingen
werelds omringen
van werelds
ontdaan •.
ontdaan..

Maar dit
dit is
is gemeenzaam
gemeenzaam ons
ons beiden,
beiden, deês
deês vreemde
vreemde ellende,
ellende,
zingen en
en zwak
zwak te
te volenden,
volenden,
Als zege het leven te zingen
In tergenden
tergenden opstand
opstandhet
hetwillen
willen ontstijgen,
ontstijgen,maar
maarangstig
angstigen
enklein
klein
alleen en verborgen
verborgen
sterven, in
in zorgen
zorgen
het sterven,
en pijn.
Geèn die uw triomph
triomph aan
aan de
de menschen
menschen zóó
zóó minnend
minnendbenijdde,
benijdde,
als ik, die de kluisteren droeg,
droeg, die
die ons
ons immerweer
immerweerscheidde.
scheidde.
gijdreeft
dreeftslechts
slechts
Wij juichen vereênd
vereênd en
en gaan
gaan onder,
onder,ik
ikdroeg
droegmaar
maargij
deri spot,
den
uw lied was veel lichter
lichter
te zingen en dichter
bij God.
Gelukkig, die vrij en die zingend
zingend ho6g
hoog boven
boven het
hetleven,
leven,
in eenzaamheid
eenzaamheid heilig,
heilig, in
inzuiverheid
zuiverheidveilig
veiligzal
zalzweven,
zweven,
verdriet,
de dood in verwarring bevecht, als een fel maar kortstondig verdriet,
doch 't za.igst
za.igst zijn dezen,
dezen,
die weten, maar
maar vreezen
vreezen
hem niet.
MARTIEN BEVERSLUIS.
BEVERSLUIS.
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PERK VOOR
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PERK
VOOR ONZE
Het is een gewoonte
gewoonte geworden,
geworden, doch
doch geenszins
geenszins een
eengoede,
goede,Jacques
Jacques
Perk te
Perk
te beschouwen
beschouwen als
als den
denspecialen
specialen voorlooper
voorlooper der
dertachtigers;
tachtigers;
immers men vangt aldus aan op slechts één
één fundament
fundament het
het betrekkebetrekkelijk uitgestrekte
lijk
uitgestrekte gebouw
gebouw onzer huidige
huidige letterkunde
letterkunde op
op tetetrekken,
trekken,
hetgeen een gevaarlijk experiment
experiment kan
kan blijken.
blijken.
Pas een diepgaande studie der
der i9e
Ige'eeuwsche
'eeuwsche „wereld"
"wereld"litteratuur
litteratuur
zou inzicht kunnen
kunnen verschaffen
verschaffen in
in het
hethistorische
historischewordings-proces,
wordings-proces t
waaruit ten
ten onzent
ontstond. Dit
onzent de z.
z. g.
g. tachtiger-beweging
tachtiger-beweging ontstond.
Dit zij
zij
waaruit
met nadruk
nadruk opgemerkt
opgemerkt opdat
opdat men
menons
onsniet
nietverkeerd
verkeerdversta,
versta,wanneer
wanneer
wij
de figuur
figuur van
vanPerk
Perkenkele
enkelevergelijkende
vergelijkende conclusies
conclusies mochten
mochten
wij uit de
trekken ten opzichte
opzichte van
van deze
deze beweging.
beweging. Wij achten de
de continuiteit
continuiteit
van het cultureel gebeuren
gebeuren te
te hoog
hoog dan
dandat
datwij
wij lichtvaardig
lic~tvaardigin
inPerk's
Perk's
verzen een afdoende verklaring zouden
zouden willen
willen vinden
vinden voor
voor de
de opbloei
opbloei
van het modern individualisme
individualisme in onze
onze litteratuur.
litteratuur.
Het „uiterlijk"
"uiterlijk" leven
leven van
van Perk,
Perk, zooals
zooals het
het ons
ons uit
uit de
deschuchtere
schuchtere
VIII,IX
IX
samen-lezing zijner
Deventer (Gids
(Gids VIII,
zijner brieven
brieven o.
o, m. door van Deventer
I9I6)
tot beschouwing
beschouwingweinig
weinigaanleiding,
aanleiding,
1916) bekend
bekend is geworden, geeft tot
evenmin
"Overige verzen
fragmenten". Voor
Voor ons
ons is
is de
de
evenmin zijn:
zijn: „Overige
verzen en
en fragmenten".
Mathilde-cyclus het.
het' monument van zijn kunnen d. i.i. van
van zijn
zijn hishis"Iris"vermogen
vermogen wij
wij niet
niet
torische
beteekenis i'n
torische beteekenis
in ons litterair-milieu. „Iris"
anders te zien dan
dan als
als een divagatie van den onstuimigen
onstuimigen schoonheidsschoonheidsmin
!laar, een
een genoegelijke
genoegelijke variatie,
variatie, 'schoon
'schoon van
van een
eenminder
mindersoepel
soepel
minnaar,
rhytme, op Shelley's
"Cloud".
rhytme,
Shel1ey's „Cloud".
In de
de Mathilde
Mathilde voltrekt
voltrekt zich
zich de
deontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het primitieve
primitieve
vergelijking met het gansche
gansche gedachgedachindividualisme
individualisme -— primitief in vergelijking
ten-complex, waaruit het
het als
als cultuurmoment
cultuurmoment bestaat'
bestaat' -— dat weldra
weldra
in Kloos
Kloos zijn
zijn culminatie-punt
culminatie-punt en
en neergang
neergang vinden
vinden zou.
zou.
ttSonnetten
dichten was
was genicten."
genieten:' Scherp
Scherp hebben
hebben wij
Vvl;
„Sonnetten klinkt, uu dichten
te onderscheiden:
onderscheiden: genot
genot en
en genoegen.
genoegen. Een
Een Beets
Beets dichtte
dichtte voor
voor zz'nn
genoegen d. w. z. hij deed het dichten met pleziert omdat I. hij hetgenod.wzhij etcnmplzir,odat1.hje
het hem
hemeen
eenzeker
zekera aanzien,
vers gemakkelijk
gemakkelijk hanteerde,
hanteerde, 2.
anzien,
2, omdat het
g~f. Had
HadBeets
Beetscompositie-talenten
compositie-talenten
een vereerende
vereerende gewichtigheid
gewichtigheid gaf.
'
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gehad
gehad en was
was het
het componeeren
componeeren een
een legitiem,
legitiem, dus
dus eervol
eervol „beroep"
"beroep"
geweest,
geweest, hij
hij zou
zou ons
onsmenig
menigharmonium-album
harmonium-album en
envaderlandsch
vaderlands eh
afgeleid genot. Dit
Dit
liederen-boek hebben
liederen-boek
hebben nagelaten,
nagelaten, Genoegen
Genoegen isis afgeleid
inziende,
men tevens
tevens begrijpen
begrijpen hoe
hoe „Part
"ltart pour
I tart tt een
een der
der
pour Part"
inziende, zal men
felste tachtiger-leuzen
tachtiger-leuzen is
geweest. De
De kunst
kunstals
alsmiddel
middel(eenerzijds
(eenerzijds
felste
is geweest.
ontspanning, anderiijds tot
tot rechtschapen
rechtschapen roem
roem en
en deugd)
deugd) werd
werd
tot ontspanning,
kunst
als doel. Een
wij komen
komen aan:
aan: kunst
kunst isispassie,
passie,
kunst als
Een stap
stap verder
verder en
en wij
trots-beleden definitie,
definitie, die
die men
men ininenkele
enkelevan
vanPerk's
Perktsbrieven
brieven
een trots-beleden
Deze eenzijdige
eenzijdige dogma-verschuiving,
dogma,-verschuiving, welke
welkedikwijls
dikwijls
reeds voorvoelt. Deze
dekmantel werd van
van impotentie
impotentie isis één
éénder
dermerkwaardigste
merkwaardigste kenkende dekmantel
merken van
primitieve individualisme.
individualisme. Men is
is aan
aan den
dentwijfel
twijfel
merken
van het primitieve
als levensbegrip
levensbegrip nog lang niet toe.
toe. Men
Menverwerpt
verwerpt de
de dogma's
dogmats niet,
niet,
als
wijl
bewust streeft
streeft naar
naar het
het a-dogmatische,
a-dogmatische, dat
dat isis de
deeenheid
eenheid
wijl men bewust
in haar
haar tegendeel,
tegendeel, doch
doch men
men stelt
steltonmiddellijk
onmiddellijk een
een eigen dogma
tot dogmadogmaaanvaarde. Dat
tegenover het algemeen aanvaarde.
Dat dit tenslotte toch tot
opheffing leiden
leiden moet,
moet, heeft
heeftons
onsthans
thansreeds
reedsde
dechaos-litteratuur
chaos-litteratuurvan
van
na
oorlog geleerd,
geleerd, niettegenstaande
niettegenstaande de
de toenemende
toenemendedifferentidifferentina den oorlog
eering der kunst-richtingen
eering
kunst-richtingen (theorieën)
(theorieën) het
het tegenovergestelde
tegenovergestelde zou
zou
doen vermoeden.
nimmer tot
tot het
hetindiviindiviPerk
Perk echter,
echter, het blijkt uit al zijn verzen, is nimmer
den absoluten
absoluten twijfel.
twijfel. Hij
Hijwas
was
dualistisch dogma
dogma gekomen, noch tot den
Deonbewustheid
onbewustheid
daartoe
geval te sensitief.
sensitief. De
daartoe wellicht
wellicht te
te jong,
jong, in elk geval
van
voortdurende kritiek,
bracht tot
tot een
eennoodwendig
noodwendig
van zijn voortdurende
kritiek, die hem bracht
"En wie
wie gelukkig
gelukkig isis die
die kan
kan niet
niet slecht
slechtzijn",
zijntt,
eigen moreele opvatting: „En
moge
bewijs gelden. Het
Het hedonistisch
hedonistisch element
element dat
dat in
in de
devroegvroegmoge als
als bewijs
renaissance
kennen als
als
renaissance haar
haartriumphen
triumphenvierde,
vierde,doet
doet zich
zich ook hier kennen
het beginpunt eener
eener individualistische
individualistische periode,
periode, schoon
schoon minder
minder mamade Grieksche
Griekschewereld,
tot
terialistisch
thans gerijpt,
gerijpt, evenals
evenals in de
terialistisch en
en thans
wereld, tot
een
niet-onbelangrijke cultuurfactor,
men wel
wel teteonderkennen
onderkennen
een niet-onbelangrijke
cultuurfactor, die
die men
In
heeft
weelde-kramerijen der
consorten. In
heeft van de weelde-kramerijen
der Oweters
Owe'ers en
en hun consorten.
den
naive belijdenis
belijdenis zal
zal men Weinig
weinig aanstoot genomen
den vorm dezer naive
hebben
aan Perk's
Perkts ethische „beginselen".
"beginselen". Het
Hetverscherpte
verscherptecontrast
contrast
hebben aan
dat
langzamerhand tusschen individu en
en maatschappij
maatschappij isis gaan
dat zich langzamerhand
krachtige reactie van
van de
de
ontwikkelen,
waarschijnlijk nu tot een krachtige
ontwikkelen, zou waarschijnlijk
zijde
officieele zedelijkheids-bewaarders
zede1ijkheids-bewaarders aanleiding
aanleiding hebben
hebben gegezijde der officieele
geven.
Kloos
beklemtoont in
druk van Perk's
Perkts gedichten
gedichten (va
(van
Kloos beklemtoont
in de vijfde druk
n
1904) zijn
zijn natuurliefde
natuurliefde en het is
is wel
wel eigenaardig
eigenaardig hoe
hoe hij
hij juist
juist
Looy 1904)
voren brengt,
dè2;e
kant van
van het
hetontluikend
ontluikendindividualisme
individualisme naar voren
brengt,
dèze kant
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-tachtigers bij
waar toch, als men
waar
men wil,
wil, de
de vóór
vóór-tachtigers
bij hun
hun lezers
le.zers geenszins
geens.zins
natuurverachters
den indruk
indruk zullen
.zullen hebben
hebbengewekt
gewekt natuur
verachters te zijn.
.zijn. (Staring).
Perk's
natuurliefde groeide
groeide immers
immers nergens
nergens uit
uit tot
totpantheisme,
pantheisme,
Perk's natuurliefde
n beeldspraak,
beeldspraak, die
die ons
ons dikwijls
dikwijls
hetgeen
duidelijkst blijkt uit
uit zz'n
hetgeen het duidelijkst
lijkt. (Sonnet XI.
niet meer dan
dan een
een zoetelijke
.zoetelijke allegorie
allegorie lijkt.
XI. IV).
IV).Deze
Deze
die men
men thans
thans inin
en dergelijke
dergelijke beelden
beelden en personificaties
personificaties .zijn
zijn het, die
den
slechten zin
zin poëtisch-sentimenteel
poëti~ch-sentimenteel pleegt
noemen. In
In dit
dit
den slechten
pleegt te
te noemen.
.zou men
men dus,
dus, afgezien
afge.zien van
van de
degrootere
grooterezuiverheid
.zuiverheidvan
vanvisie,
visie,
opzicht zou
.zijn voorgangers gering kunnen
kunnen noemen.
noemen.
het verschil tusschen
Perk en zijn
tusschen Perk
Wat hen echter scheidt
scheidt is
is de
de plastiek
plastiek van
van het
het vers.
vers. Perk
Perk isis de
deeerste
eerste
van een nieuw geslacht, die haar hervindt.
hervindt.Elke
Elkeregel
regelzijner
.zijner sonnetten
is beeldend, in klank en in rhytme. Het cliché is hem vreemd, elkisbeldn,ka rhytme.Hcliésvrmd,ek
woord bezit zijn
.zijn eigen waarde in het geheel der
der. ontroering.
ontroering. Dit
Ditisishet
het
bij.zondere
tot het
hetalgemeene,
algemeene, niet
niethet
hetalgemeene
algemeene(het
(hetvers)
vers)
bijzondere herleid tot
herleid tot het
poëtischegebeurtenis),
gebeurtenis),
herleid
het bijzondere
bijzondere (de
(de treffende
treffende == poëtische
gelijk
menigvuldige gedichten
Koetsveld, de Genestet
Genestet c.c.s.s.
gelijk de
de menigvuldige
gedichten van
van Koetsveld,
verwantschap met de natuur
natuur —
- isis nog
nog niet
nietsteeds
steedsvoor
voor
Perk voelde verwantschap
velen
man en
en vrouw
vrouw .zooveel
velen dit het kenmerk der liefde, dat man
zooveel gemeen
hebben?
besefte niet
niet de
de noodwendige
noodwendige eenheid
eenheid van
van den
den
hebben? -— doch hij besefte
mensch met de
de natuur,
natuur,evenals
evenals slechts
slechtsweinigen
weinigen nu
nude
denoodwendige
noodwendige
mensch" beseffen
besèffen als man
man en
en vrouw.
vrouw. Zijn
Zijnliefde
liefde
eenheid
eenheid van
van den mensch
(gevoel)
kon niet
niet begrijpend
begrijpendzijn,
zijn,
(gevoel) was
was idealiseerend,
idealiseerend, niet
niet begrijpend, kon
krachtens de gansche structuur
structuurvan
vanzijn
zijn tijd.
tijd.
Men heeft in de Mathilde-figuur
Mathilde-figuurgezien:
gezien:de
de schoonheid,
schoonheid,de
de Poëzie,
Poëzie,
das
interpredas Ewig-weibliche
Ewig-weiblicheenz.
enz.en
en men
men zocht
zocht niet
niet anders
anders dan
dan de
de interpretatie van
van een
eenaanschouwings-wijze,
aanschouwings-wijze, gebaseerd
gebaseerd op
op een
eentraditie
traditievan.
van
door den
den tijd
tijdeenigermate
eenigermategevrijwaard
gevrijwaard voor
voor kortzichtigkort.zichtigjaren. Wij, door
Mathi~de anders.
anders. Het
Hetlag,
lag,voorzoover
voorzoover wij
wij Perk's
Perk's
heid,
thans Mathilde
heid, zien thans
karakter
zijn briefsnippers
briefsnippers konden
konden leeren
leeren kennen,
kennen, niet
niet in
inzijn
zijn
karakter uit zijn
aard aanstonds Mathilde
Mathilde als
als een
eenheilige
heiligetetebeschouwen.
beschouwen.Veeleer
Veeleerzal
zal
"smoor" van
van haar
haar zijn
.zijngeweest.
geweest. Dat
Dat hun
hunliefde
liefde
hij, gelijk
gelijk het
het heet „smoor"
zich tot een
een kus
kus bepaalde
bepaalde en
en tot
totgeen
geenverdere
verdereverwikkelingen
verwikkelingen aanleiaanleizij verloofd
verloofdwas,
was,later
laterevenwel
evenwelhaar
haarengageengageding gaf, (men
(men weet
weet dat
datzij
z'neenvoudige
eenvoudige verklaring
verklaring in
in het
hetfeit,
feit,dat
datna
naeen
een
ment verbrak) vindt
vindt z'n
wegen zich scheidden.
scheidden. Dat
Dat uit
uithun
hunkortstondig
kortstondig
vijftal
vijftal dagen
dagen hun wegen
samenzijn een z. g.
samenzijn
g. platonische
platonische liefde
liefde resulteerde,
resulteerde, behoeft
behoefteveneens
eveneens
ver-,
geen
psychologisch bewijs,
naar ver
geen psychologisch
bewijs, niettegenstaande
niettegenstaande een
een drang naar
.zinnelijking .zijner toen reeds "ideëele" liefde (sonnet II) hem laterzineljkgrtods„ieël"f(ontI)hemlar
toe het
het ontstaan
ontstaan
zeer schijnt te
te hebben gekweld.
Zooals wij
wij tot
tot nu toe
gekweld. Zooals
'
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der Mathilde-figuur
Mathilde-figuur beschreven,
beschreven, zou
zou men
men geneigd
geneigd zijn
zijndiegenen
diegenen
in het
het gelijk
gelijk te stellen,
stellen, die
die in
in haar
haarde
depersonificatie
personificatie van
van das
dasEwigEwigweibliche
doch evenzeer
evenzeer als
als men
men Goethe
Goethe onrecht
onrecht
weibliche meenen
meenen te
te zien, doch
doet met ten
doet
ten allen
allen tijde,
tijde, een
een enkele
enkele maal
maal tetepas,
pas,meestal
meestalteteonpas,
onpas,
het slot van den Faust
Faust tete citeeren,
citeeren, evenzeer
evenzeer doet
doet men
men Perk
Perkonrecht
onrecht
en miskent men ten
ten eenenmale
eenenmale zijn
zijn beteekenis
beteekenis voor
voor de
deontwikkeling
ontwikkeling
qualificeering
onzer
litteratuur, wanneer
wanneer men tot
tot deze
deze hier enge
onzer litteratuur,
enge qualificeering
zijner Mathilde
zijner
Mathilde komt.
komt. De
De superioriteit
superioriteit der
dertechniek
techniekdaargelaten,
daargelaten,
d~rgelijke
zullen in de verkleurde
verkleurde schriften
schriftenvan
vanniet
nietweinig
weinigscholieren
scholierendergelijke
adoraties van "het
eeuwig-vrouwelijke" kunnen
kunnen worden
wordenaangetroffen.
aangetroffen.
„het eeuwig-vrouwelijke"
De -smarten
en vreugden
vreugden van
van zijn
zijnleven
levenwaren
waren universeel en als
als
smarten en
wij dit in het oog
wij
oog houdend met voorbijgaan
voorbijgaan der „uiterlijke"
"uiterlijke" gebeurgebeurwerk beschouwen,
beschouwen, zal het
het ons
ons niet
nietmoeilijk
moeilijk vallen
vallen de
de
tenissen,
tenissen, z'n werk
Mathilde-figuur in
in haar
haar tijd
tijd d.
d.i.i.naar
naarwaarheid
waarheidtetezien
zienen
enwij
wijzullen
zullen
wellicht minder nieuwsgierig
z~l
wellicht
nieuwsgierig zijn, aangezien dan het
het begrip
begripons
onszal
gaan
verklaring, die
die uitteraard
uitteraardhier
hierslechts
slechtsvervlakking
vervlakkitig
gaan boven een verklaring,
kan beduiden. Mathilde
Mathilde isis geen
geen verbeelding
verbeeldingeener
eener idee, zij
zij is de verlevensbesef van
men kan
kan
werkelijking
een gevoel: het levensbesef
werkelijking van een
van Perk. En men
daaruit niet één
één denkbeeld
denkbeeld abstraheeren,
abstraheeren,zonder
zonderdie
dieverwerkelijking
verwerkelijking
te maken
maken tot
tot bedacht
bedachts symboo1.
Daarom laat
laat de
deMathilde-figuur
Mathilde-figuur
ymbool. Daarom
zich
alleen begrijpen uit
uit Perk's
Perk's levensbesef,
levensbesef, dat
dattevens
tevenszal
zalblijken
blijken
zich alleen
de
het levens-sentiment te zijn
zijn van
van zijn
zijn tijd,
tijd,zooals
zooals elke kunstenaar de
onbewuste
overbewust seizoen)
seizoen) tolk is
is van
van
onbewuste (het klinkt vreemd in dit overbewust
het levens-sentiment
levens-sentiment van
(Men doet
doet goed
goed dit
ditaesthetisch
aesthetisch
van zijn
zijn tijd. (Men
bewustwordings-proces
werk-hypothese te
te-laten,
, laten,
bewustwordings-proces den
den historicus als werk-hypothese
gelukzalige menschelijke
menschelijke onvolmaaktonvolmaaktbuiten het
het studeervertrek
studeervertrek—
- o0 gelukzalige
heid!
zeer verschrompeld
verschrompeld bloemetje
bloemetje blijken
blijken
heid! -—zal
zal deze
deze theorie
theorie een zeer
der wetenschappelijke
wetenschappelijke dogmatiek.
vergelijke b.
monstra,
dogmatiek. Men vergelijke
b. v. de monstra,
zij ook
ook
welke
toen zij
welke eenige
eenige moderne
moderne economen
economen ter
ter wereld brachten, toen
de kunst betrokken
betrokken in
in hun
hun„alles-omvattend,
"alles-omvattend,alles-verklarend
alles-verklarendcausacausaliteits-systeem").
liteits-systeem").
Wanneer,
de kentering
kentering van
van moderne
modernemaatschappelijkheid
maatschappelijkheid en
en
Wanneer, op de
individualisme, zij, in wie
wie de
de tijd
tijden
enhaar
haargeest
geestbewust
bewustleeft,
leeft,komen.
komen
tot primair
primair zelfbesef,
zelfbesef, zullen
zullen zij
zij als eerste gevoelsdaad
gevoelsdaad hunner
hunner bewustbewustheid zich „zwerver"
"zwerver" wanen,
wanen, op
op deze
deze wijze
wijze zich
zich zelf
zelf verklarend
verklarend hethetzijzullen
zullenz6e3
zód zich loswikkelen
loswikkelen uit
uit den
den
anders-zijn-dan-de-anderen;
anders-zijn-dan-de-anderen; zij
zij nog niet haten,
haten, noch
noch bestrijden,
bestrijden, noch
noch
sleur der banaliteit,
banaliteit, welke
welke zij
overwinnen
voelen als een geliefd
geliefd tehuis dat
dat
overwinnen kunnen,
kunnen, doch
doch die
die zij voelen
V<:>nda2rdat
datweemoed
weemoedsterk
sterk
het wreede leven hen dwong
dwong te
te verlaten.
verlaten.Vondaar
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uit deze
deze verzen
verzen spreekt.
spreekt. Maar
Maardeze
dezeweemoed,
weemoed, welke
welke geen
geen bevrijding
bevrijding
maar verslappende
verslappende benauwing,
benauwing, wordt dra
dra als
als ziekte
ziekte en
enlafheid
lafheid
is, maar
gevoeld. Hoe
omringende wordt
wordt
gevoeld.
Hoe inniger
inniger de
de verwantschap
verwantschap met
met het omringende
meer voelt
voelt de
de mensch
mensch zich
zichvrij
vrij en
endit
ditvrijheidsgevoel
vrijheidsgevoel
beleefd, des te meer
weder onvermijdelijk
onvermijdelijk tot ontkenning
ontkenning van
van 's levens lang-aanlang-aanvoert weder
dogma van
van den
dendood
doodblijft,
blijft,'schoon
'schoon
vaarde stelligheden. Alleen het dogma
haar spiritualistische
spiritualistische mystiek.
mystiek.
ontdaan van haar
Deze
doet de dood
Deze ontraadseling
ontraadseling doet
dood kennen
kennen als
als „het
"hetgrondelooze
grond'elooze
En lezen
lezen we
we deze
deze regels
regels van Perk:
Perk: „De
"Dekunst
kunstisisheilige
heiligeliefde
liefde
Niet". En
Niet".
lIl), dan
dan weten
weten wij
wij het
heteen
eenteeder
teeder
leeft van
van sterven".
sterven". (Boek
(Boek III),
en leeft
dit sterke
sterke woord:
woord: „Eenheidsverlangen
"Eenheidsverlangen isisdoodsverdoodsverpraeludium van dit
langen". (Carry
(Carry v.
v. Bruggen,
Bruggen, Prometheus).
Prometheus). Doch
Docheigenaardig
eigenaardig isis
langen".
het op
op te
te merken
merken hoe
hoe Perk
Perktot
toteen
eengansch
ganschandere
andereconclusie
conclusiekwam,
kwam,
der historie
historie beschouwde:
beschouwde:
toen hij de wezenskern der
"„...De
••• De mensch
mensch isis eeuwen-lang
eeuwen-lang een
een mensch
mensch gebleven,
gebleven,
morgen vastgesnoerd;
vastgesnoerd;
zijn gister is aan 't't morgen
het weten heeft
heeft ons
ons wetten
wetten voorgeschreven
voorgeschreven
de wet heeft
heeft vrede
vrede en
en vrijheid ingevoerd:
zij eens bedreven:'
bedreven."
wij doen verfijnder, wat zij
terwijl
toch weer
weer tevens
tevens zuiver
zuiver individueel-rationalistische
individueel-rationalistische tententerwijl hij toch
denzen blootlegt
blootlegt in
in z'n opvatting
denzen
opvatting dat
dat voor
voor het
hetVergelijken
Vergelijken het
het
Maar nooit
nooit heeft
heeft hij
hij de
de
wonder
gevloden. (Sonnet
(Sonnet LXXVII).
LXXVII), Maar
wonder is gevloden.
consequenties
z'n gevoel
gevoel hem
hemingaf,
ingaf,hoewel
hoewel
consequenties getrokken
getrokken van hetgeen z'n
hij
vaag de
het in
in rationalisme
rationalisme ontketend
ontketend ververhij vaag
de doodende kracht van het
beseffen.
stand voor
voor 't gevoelsleven
gevoelsleven bleek te beseffen.
De eenzaamheid
eenzaamheid van den
den „zwerver"
"zwerver"(primitieven
(primitievenindividualist)
individualist)
wordt tenslotte meer
meer dan
dan een
een gevoelsfeit,
gevoelsfeit, zij
zij openbaart
openbaartzich
zich eensdeels
eensdeels
in den hoonlach der massa, aan den anderen kant
kant in
in de
de —
- schijnbare
schijnbare
-— e~nheid
overtuigingen en
en oordeelen,
oordeelen, die
die den
deneenzame
eenzameeven
even
eenheid harer overtuigingen
huiveren.
om z'n zelf-gekozen verlatenheid doen huiveren.
„De duizend
"De
duizend die
die zich
zich zelf
zelf nooit
nooit wezen
wezen konden,
bezitten saam één waarheid, die hen
hen bindt.
bindt.
Hun is 't't geloof,
geloof, dat spreekt uit
uit duizend
duizend monden,
monden,
Maar wie wat menschlijk waar is, zelf ontgint,
ontgint,
voelt zich aan zich door zich alleen verbonden
verbonden
en weet
weet dat
dat hij
hij voor
voor zich
zich ~lechts
slechts waarheid
waarheid vind~."
vincl."
Thans
zullen nog
nog een
een tweetal
tweetal vergelijkingen
vergelijkingen dienen
het
Thans zullen
dienen om
om èn het
verschil
het huidige
huidige
verschil te
te verduidelijken
verduidelijken dat
dat tusschen
tusschen Perk's figuur en het
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bestaat èn
èn nogmaals
nogmaals de
de nadruk
nadrukteteleggen
leggenop
opde
debeteebeteeindividualisme bestaat
begrip der
der continuiteit
continuiteitheeft
heeftvoor
voorhet
hetgeestelijk
geestelijkgebeugé:beukenis die het begrip
van alle
alle tijden.
tijdEn.
ren van
het 81e
8Ie sonnet
sonnet komt
komt deze
deze regel
reg'?! vow.:
voo::,: „De
"De godheid
godheid troont....
troont ....
In het
gemoed", welke
welke onmiddellijk
onmidde1!ijk een
.:-enovereenkomovereenkomdiep in mijn trotsch gemoed",
veel gesmaden,
gesmaden, veel
veel geciteerden
geciteerden regel
regel van
van Kloos
Kloos inin'het
'hetgegestigen, veel
heugen
roept: "Ik
„Ik ben
heugen roept:
ben een
een God
God in
in 'ttt diepst van
van mijn
mijn gedachten".
gedachten".
het vers
vers van
van Perk
Perkniet
nietinindie
diemate
mateheeft
heeftaangevalle
aangevallen
n
Waarom men het
als dat van Kloos, hebben wij boven reeds uiteengezet. Doch afge-alsdtvnKo,hebwijvnrdsutegz.Dochafhiervzn vertoonen
vertoon en beide
beideplaatsen
plaatseneen
eenvrij-aanzienlijke
vrij-aanzienlijkewijziging
wijziging
zien hiervan
1n het
het individualistisch
individualistisch Godsbegrip.
Godsbegrip.
in
uitspraken zijn
zijn krachtens
krachtens hun
hun„ik"
nik"motief
motiefovergangsvorm
overgangsvorm
Beide uitspraken
de egocentrische
egocentrische tot
totdedeindividualistische
individualistischelevensbeschouwing,
levensbeschouwing,
van de
(het gebruik
gebruik
doch die van Perk is in wezen nog een begripstransactie, (het
het woord
woord „godheid"
"godheid" wijst
wijst dit duidelijk
duidelijk uit),
Kloos de
de
uit), die
die van
van Kloos
van het
belijdenis van
van een
een absoluut
absoluutgevoel.
gevoel.
trotsche belijdenis
Tenslotte
Tenslotte dit citaat
citaat uit
uit een
een vers
vers van
van den
denjeugdigen
jeugdigen dichter
dichter Kelk
Kelk
"om goed
goed te zijn moeten we
we veel begrijpen".
begrijpen". („Avond."
("Avond."Bloemlezing
Bloemlezing
„om
werken der jongere
jongere Nederlandsche
Nederlandschedichters
dichtersv.v.Looy
Looy1919)
I9I9) ter
ter
uit de werken
vergelijking
deze regel
regel vtn
ván Perk: „geluk
"geluk wordt
wordt deugd,
deugd, ervaring
ervaring
vergelijking met deze
(Sonnet XCIII).
XCIII).Ongetwijfeld
Ongetwijfeldisishet
hetaantal
aantalschakels
schakels
vormt geweten". (Sonnet
moreel bewust-zijn
bewust-zijn grooter
grooter dan
dantusschen
tusschenhet
hetGodsGodstusschen beider moreel
begrip van Kloos en Perk,
Perk, doch
doch zij
zij laten
laten zich,
zich, wijl
wijl de
de ethiek
ethiek als
als culcultuur-historisch verschijnsel
verschijnsel evenzeer
evenzeer aan de wetten
wetten der
der continuiteit
continuïteit
gebonden is,
zonderveel
veel bezwaar
bezwaar opsporen.
opsporen.
is zonder
Ervaring vormt geweten. Aldus wordt
wordt geen
geen maatschappelijk
maatschappelijk oordeel
oordeel
erkend. De maatstaf
maatstaf der
der „officieele"
"offideele"zonde,
zonde,evenals
evenals het
hetingeschapen
ingeschapen
zonde-besef
mensch leeft
leeft en
en onderscheidt
onderscheidt alallevende
levende
zonde-besef vervalt.
vervalt. De
De mensch
goed
Het zonde-besef
zonde-besef wordt
wordt afhankelijk
afhankelijk
goed .~n
,,,enkwaad
kwaadnaar
naar zijn
zijn aard.
aard. Het
gesteld
menschen natuur. Het
Het is
is duidelijk
duidelijk dat
dat het
het aannemen
aannem,~n
gesteld van
van ts
's menschen
dezer
"emanatie"
slechts
een
dogma-verschuiving
is
(van
hetalgealgedezer „emanatie" slechts een dogma-verschuiving (van het
me~ne
De essentie's
essentietsvan
vangoed
goeden
enkwaad
kwaad onderond"rmeene naar het persoonlijke). De
gaan
den twijfel,
twijfel, noch
noch
gaan geenerlei
geenerlei verandering.
verandering. Perk
Perk komt
komt noch
noch tot den
tot besef der betrekkelijkheid
betrekkelijkheid van
van elk,
elk, ook persoonlijk ethisch oordoel.
oordc~l.
Wordt in meerderen
meerderen de
de collectieve
collectieve moraal
moraal tot
totpersoonlijke
persoonlijke"omgeza,
omgezet,
dan
vloeit
hieruit
onvoorwaardelijk
voort
de
vernietiging
van het
hei:
dan vloeit hieruit onvoorwaardelijk voort vernietiging van
zich achter
groepen zich
oordeelsrecht,
sommige groepen
achter een
een
oordeelsrecht, voorzoover
voorzoover niet sommige
oud
oud of nieuw-omkleed
nieuw-omkleed dogma
dogma terugtrekken.
terugtrekken. Zoodra
Zoodra echter het recht
tot oordeelen
oordeel en wordt geloochend,
geloochend, wordt
wordt tevens
tevens het
hetabsolute
absolutekarakter
karakter
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van goed en kwaad
van
kwaad geloochend.
geloochend. Niet langer
langer verhouden
verhouden zij
zij zich
zich als
als
twee
machten,
zij
worden
gezien
als
zon
en
schaduw,
als
reëelen
twee
worden gezien
en schaduw, als reëel- en
spiegelbeeld,in
in zekeren
zekeren zin.
zin. De
De mensch
mensch is
is goed,
goed, het
het kwaad
kwaad een
een
spiegelbeeld,
wij terug tot de
de Socratische
Socratische moraal,
moraal, die
die velen
velen
ziekte.
keerden wij
ziekte. Zoo
Zoo keerden
aldus kort
kort geformuleerd
geformuleerd een
een onhoudbare
onhoudbarenaieveteit
naieveteitschijnen
schijnenz21
z<>l of
of
een dekmantel
een
dekmantel voor
voor den sluwen
sluwen zondaar,
zondaar, die
die zich
zich immers
immers steeds
steeds
„wegens ziekte" voor z'n
verontschuldigen kan. Tegenover
z'n daden verontschuldigen
Tegenover
"wegens
dit laatste
dit
laatste argument
argument is
is dan
dan tetestellen
stellendedeNieuw-Testamentische
Nieuw-Testamentische
moraal: (Matth
(Matth V
V:: 28):
28): „Maar
"Maarikikzeg
zegu,u,dat
datzoo
zoowie
wie eene
eene vrouw
vrouwaanaanh<>.rt
ziet, om dezelve
dezelve te begeeren,
begeeren, die
die heeft
heeft alreeds
alreeds overspel
overspel in
in zijn
zijnhart
met
haar gedaan".
gedaan".
met haar
De verplaatsing van
van het
het zonde-besef
zonde-besef naar
naarde
degedachte,
gedachte,eveneens
eveneens
voerend
de volkomen
volkomen nietigheid
nietigheid van elk
elk hooger
hooger oordeel,
oordeel, (d,
(d. i.i.
voerend tot de
oordeel
en de
de Socratische
Socratische moraal,
moraal, stelt
stelt de
de mensch
mensch
oordeel van
van buiten af), en
onvermijdelijk
welke in dit tijdsmoment
onvermijdelijk voor de zelf-aansprakelijkheid,
zelf-aansprakelijkheid, welke
tijdsmoment
niet anders dan door
door het
het begrip
begrip kan
kan warden
wordengedragen.
gedragen. 'Om
-Om goed te
zijn moeten wij veel begrijpen. De ervaring
ervaring is
is opgeheven
opgeheven tot
tot begrip;
begrip;
het geweten (subjectief zonde-besef)
zonde-besef) tot de idée
idée van
van het
hetgoede,
goede, gegeprojecteerd op onze
onze menschelijke
mensche1ijke betrekkelijkheid.
betrekkelijkheid.
Het is niet
niet mijn
mijnbedoeling
bedoelinggeweese
geweest de
de belangrijkheid
belangrijkheid van
van Perk-'s
Perk's
figuur voor onze letterkunde te bepalen
bepalen naar
naar de
de mate
mate van
van z'n
z'naestheaesthetisch pionnier-schap alleen,
alleen, doch
doch om
om tevens
tevens en
envooral
vooral de
deplaats
plaatsaan
aan
te duiden, welke
welke hij inneemt in
in de
de geschiedenis
geschiedenis van
van onze
onze litteratuur
litteratuur
ten opzichte
opzichte van
van onzen
onzen tijd;
tijd;mogelijk
mogelijkdoet
doetzich
zichlater
latereens
eensde
degelegengelegenten opopheid
voor om de verhouding na te gaan,
gaan, waarin
waarin Perk
Perk stond
stond ten
heid voor
zichte van de
de voor-tachtigers
vóór-tachtigers en
en zoodoende
zoodoende misschien
misschien de
de uitspraak
uitspraak
te weerleggen: dat tusschen Vondel en '8o
'80 onze
onze letterkunde
letterkunde niet
niet bebehoeft te worden
worden genoemd.
genoemd.
ROEL
HOUWINK.
ROEL HOUWINK.

EEN HAARLEMS
HAARLEMS DICHTER,
DICHTER, BESCHROOMD MAAR
KRACHTIG.
„De stille bouw", een bundel verzen
"De
van Hendrik Mulder, v.
v. Dishoeck,
Bussum, 192o.
Ig~O.
Een
schroomvallig, eenzaam,
van deze
deze —
- nog
nog
Een schroomvallig,
eenzaam,stil
stilkind
kind isis in
in 5 van
50 —
- verzen een
een telkens
telkens weer
weer op
op andere
anderewijze
wijzegezien
gezienbeeld:
beeld:
geen
geen 5o
nu bouwt het kind „wel
"wel bewust", „pratende
"pratende in
in zich
zich zelf,
zelf, druk
druk in
in de
de
"huis van
van eigen
eigen vinding" (I
(I De stille bouw); dan zoekt het
weer" zijn „huis
rusteloos "of
„of 't wel
rusteloos
naar een
een verloren
verloren steentje;
steentje;hoe
hoe
wel zijn leven
leven gold" naar
woedt, hij
hij ziet „even
buiten ook noodweer
noodweer woedt,
"even naar
naar moe",
moe", „zwijgt"
"zwijgt"en
en
bouw); het kan niet
niet slapen,
slapen, roept
roept om
om
dóórzoeken (II De stille bouw);
blijft cióórzoeken
moeder en telt zachtjes
zachtjes „de
"de bloemfiguurtjes
bloemfiguurtjes op
op het
het vreemd
vreemd behang"
behang"
(zooals een
een kind
kind....);
•••• ); het glimlacht
glimlacht achter zijn
zijn raam
raam
en slaapt zo in (zooals
als het —
als
- dit is
is wel
wel het
het kraste
kraste voorbeeld!
voorbeeld! —
- „een
"een luiden
luiden feeststoet
feeststoet
"maar voelt
voelt van 't't eigen
eigen kamerkijn
kamerkijn De
De beetre
beetre
blij ziet langs
langs getogen", „maar
is het
het veilig
•••• ); het staat
vreugd, en wordt niet diep bewogen" (Wat is
veilig....);
aan zee
zee -— en hier zegt
aan
zegt de
de dichter,
dichter, dat
dat hij
hij het
hetzelf
zelfisis—
- en
envergeet
vergeet
de opkomende
opkomende vloed, tot hij
hij door
door 't
met de „kinkhoorn
"kinkhoorn aan 't oor" de
water verschrikt
verschrikt "uit
„uit den
water
den ban
ban geraakt,
geraakt, wegwierp
wegwierp den
den bonten
bonten hoorn
hoorn
eer het
het viel"
viel" (Als in
in een
een
en koppig werkte om 't fiere
fiere fort te stutten eer
droom
•••• ) Dit zijn
zijn maar
maar beelden,
beelden,doorgezette
doorgezettevergelijkingen;
vergelijkingen; zeker,
ZIeker,
droom....)
maar wellen ook deze niet uit de onbewustheid van de dichter op,marwelnokdzitu bewshdvanictrop,
als delen van zijn persoonlikheid?
persoonlikheid?
Ik zelf heb
heb hem
hem -—ook
ookzo'n
zo'nbeschroomde
beschroomdeveertienjarige
veertienjarigejongen
jongen —
I8g8 het toelatingseksamen
toelatingseksamen afgenomen
mij nog
nog zijn
zijn
in 1898
afgenomen en herinner mij
kranig
wachten bij de tandarts; er
er zat
zat kracht
kracht in
indeze
deze
kranig opstel
opstel over
over het wachten
stille
maar een
een die
die zich
zich slecht
slecht schikte
schikte naar
naar de
de eisen
eisen van
van 't
stille natuur, maar
Gymnasium. Zijn verblijf
verblijf daar
daar was
was een
een lijdensgeschiedenis.
lijdensgeschiedenis. Ik
Ik heb
heb
hem
mijn spijt
spijt zien
zienverstuggen,
verstuggen, zonder
zonder de
deoorzaak
oorzaak tetekennen.
kennen.
hem tot mijn
In 1901
IgOI verdween
verdween hij
onze gezichtskring
gezichtskring en —
- daar
daar duikt
duikt vele
vele
hij uit onze
mijn herherjaren later, man geworden en toch nog beantwoordend aan mijn
inneringen, de oud-leerling weer op als
als hoofdredakteur
hoofdredakteur van
van een
eenbebe-
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langrijk
Bandoeng (Java)
(Java) en alles
alles wordt
wordt weer
weer wakker
wakker in
in
langrijk dagblad
dagblad te Bandoeng
mij:
hij, de
degoed
goed
mij : hoe
hoe herinner
herinner ik mij in eens, wat ik toch wel wist, dat hij,
Adel Anckersmith
Anckersmith in twee forse, pittige brosjures,
twintigjarige, als Adel
brosjures, -—
(1905) en Sub specie
Calvinisme
Snobbisme in
de Literatuur
Literatuur (lg05)
specie
Calvinisme en Snobbisme
in de
Aeternitatis (Ig07)
lijf ging
ging —in
-in de
de
Aeternitatis
(1907) de
de Calvinistiese
Calvinistiese Heren
Heren critici te lijf
o. a.
a. de H. H.
eerste -— o.
H. Ds,
Ds. A.
A. Brummelkamp,
Brummelkamp, Ds,
Ds. Winckel,
Winckel, J.J. PostPostmus en zelfs Dr.
Dr. A.
A. Kuijper
Kuijperwegens
wegensde
dedwaze
dwazeaanvallen
aanvallenin
inzijn
zijnorgaan,
orgaan,
de
jongeren; waarin
waarin hij
hij de
de hoge
hoge omes
omes geducht
geduchtom
om
de Heraut,
Heraut, tegen de jongeren;
de oren sloeg,
sloeg,' omdat
omdat zij
zij zulke
zulke onbenullige
onbenullige prietpraat
prietpraat durfden
durfden uituitkramen over
kramen
over boeken en schrijvers,
schrijvers, waar
waar zij
zij niets
niets van
V2.n begrepen
begrepenofof
wisten;
tweede niemand
nietl.J.and minder
minder dan Dr.
Dr. A.
A. Kuijper
Kuijper
wisten; terwijl
terwijl in
in de tweede
zelf rechtstreeks
aangevallen. Deze toch
toch had
hadinineen
rechtstreeks werd aangevallen.
eenartikel
artikelinin
(Jan. Febr. 1906)
„Ons Tijdschrift"
"Ons
Tijdschrift" (Jan.
Ig06) de jeugdige
jeugdige litterator op
op z'n
z'n
nummer
gezet,.op-een
Kuijper, dat
dat in
in politieke
politieke zaken
zaken
nummer gezet,.op
.e en wijze, zoals hij, Kuijper,
kon,
terrein, waar
waar Kuijper
Kuijper niet
niet
kon, maar
maar -— hier
hier gold
gold het de kunst, het terrein,
hoorde,
waar men niet achter
achter een
een of
ofander
anderwoord
woordeen
eenbedoelinkje
bedoelinkje
hoorde, waar
legt, maar recht op de
de man
man af
af zegt,
zegt, waar het op
op staat.
staat. Het
Het is
is nu
nunog
nog
een
te herlezen
herlezen met
met hoeveel
hoeveel geestdrift
geestdrift voor
voor de
de waarheid
waarheid en
en
een lust te
voor zijn idealen de
de jonge
jonge man
man zich
zich kwijt
kwijt van
vanzijn
zijnzware
zwaretaak,
taak,zijn
z;ijn
„verdammte Pflicht" en
"verdammte
en ook
ook de
de grootste
grootste onder
onderde
degroten-ingroten-in-zijnz;ijneigen-kring, Dr.
Dr. A.
A. Kuijper,
Kuijper,een
eenwelverdiende
welverdiendeafstraffing
afstraffinggeeft.
geeft.Hier
Hier
doet dus de
de beschroomde
beschroomde zich
z;ichplotseling
plotselingkennen
kennenals
alseen
een1-ild.
~èld.EvenEvenals
zijn herinnering
herinnering smeet
smeet hij
hijzijn
zijnkinkhoorn
kinkhoornweg
wegom
om
als de jongen uit zijn
z;ijn
het Ideaal,
Ideaal,teteverdedigen,
verdedigen,want
wantde
devloedgolf
vloedgolf
zijn fort, de schoonheid, het
van het Calvinisme
Calvinisme dreigde het
het weg
weg te spoelen.
spoelen. In
„Ons Tijdschrift"
In "Ons
kan men hem zo aantreffen ter verdediging
verdedigingvan
vande
de kunst
kunsten
ende
de schopnscho<;mheid; ook'tegen de
de grootsten
grootsten al
al weer.
weer. Zo
Zo herinner
herinnerik
ikaan
aaneen
eenbesprebesp~'e
afl. 8)
king van Querido's
Querido's"Literatuur
„Literatuur en
enkunst"
kunst" (Ons
(Ons Tijdschrift" XI aft.
die tot een afstraffing
afstraffing wordt
wordtover
over Querido's uitbundigheid
uitbundigheid en
en onevenonevenwichtigheid.
A. A.)
A.) dat een dergelijk
dergelijk woord-misbruik
woord-misbruik
wichtigheid. "Ik
„Ik vind (zegt A.
"fel"
stopwoord, J. B. S.) in strijd is met de
de harmonische
harmonische
„fel" (Querido's stopwoord,
talent". Al
Al deze
deze dingen
dingen uit
uiteen
eengrijs
grijsververuiting van een evenwichtig talent".
leden kwamen weer bij mij boven, bij het ontvangen
ontvangen van
van dit
dit verzenverzenbundeltje.
Ja dat was
was toch
toch iemand,
iemand, toen
toen al,
al,zo
zojong
jongals
alshij
hijwas!
was!Ook
Ookmenig
menig
schetsje
nu geeft
geeft dit
dit
schetsje kwam
kwamweer
weerinin onze
onze herinnering.
herinnering. Maar
Maar nu,
nu, nu
kleine
heen te
te zien;
zien; zeldzeldkleine bundeltje verzen gelegenheid, om om hem heen
zaam
stereoskopies laat
ons inindeze
dezeluttele
lutteleverzen
verzenzich,
zich,ook
ook
zaam stereoskopies
laat hij ons
z;ijn
denken, aan
aan alle
allekanten
kantendoorzien.
doorzien.Bedachtzaam,
Bedachtzaam,
zijn geloof,
geloof, zijn
zijn denken,
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rustig bouwt
bouwt hij
hij zijn
zijnverzen
verzen als
als jongen
jongen al
al van
van 15
15 jaren
jaren (Albumblad);
(Albumblad);
rustig
onbeschroomd ook
ook spreekt
spreekt hij
hij er
erininvan
vanzijn
zijngeloof.
geloof.Gevolg
Gevolgis,
maar onbeschroomd
is,
in dat
dat opzicht
opzicht wel
wel het
het hooghooghij nooit
nooit uitbundig
uitbundig is;
is; het
het Wijsje is in
dat hij
en toch
tochhet
hetisisvan
vaneen
eenstille,
stille,goedige
goedigescherts:
scherts:
tepunt en
tepunt
schaduw van
van uw
uw lokken,
lokken, lief,
lief,
De schaduw
De schaduw
schaduw van
van uw
uw lokken,
lokken,
De
was uu wel
wel een
een groot
groot gerief,
gerief,
Die was
die was uu wel
wel een
een groot
groot gerief,
gerief,
jokken, lief,
lief, bij
bij 't jokken.
jokken.
bij 't't jokken,
stoeienkwam,
kwam,
'k zag,
zag, hoe
hoe onder
onder 't'tstoeien
Maar 'k
haren woeien,
woeien,
terwijl uw haren
die weg
weg de
de schaduw
schaduw nam,
nam,
de wind, die
alle de zijden lokken nam,
stoeien, lief,
lief, bij
bij 't stoeien.
bij 't't stoeien,
lief,
donk're oogen,
oogen, lief,
Van voor uw donk're
donk're oogen,
oogen,
Van voor uw donk're
hij al die zijden lokken
lokken hief,
hief,
- 't was vièl
wèl een ongerief,
ongerief, —
en 'k zag —
..... bedrogen.
bedrogen.
mijn jokkendlief
jokkenct lief--

'k een
een liedje
liedje van
van beklag,
beklag,
Nu zing 'k
werd bedrogen,
bedrogen,
Voor 't lief dat werd
wier roode kaken
kaken ik
ik wel
wel zag,
zag,
scháámroode kaken, met een
een lach
lach
-:
verlegen overtogen —:
De schaduw van uw lokken, lief,
De schaduw van
van uw
uw lokken,
lokken,
die bracht u,
Ut 'laas,
'laas, géén
géén groot
groot gerief,
gerief,
de wind die hief ze weg, de dief,
bij 't jokken, lief, bij 't jokken.
men vele
vele van zijn
zijn verzen
verzen moet
moet herlezen,
herlezen, dat
dat
Ander
Ander gevolg,
gevolg, dat
dat men
zij
horten, uuniet
niettoezingen,
toezingen,dat
datzij
zijmoeilik
moeilik zijn
zijn soms
soms als
als
zij hier en daar horten,
"de
die
van Boutens;
Boutens; maar
maarna
nahet
hetherlezen
herlezenook,
ook,alsalsmen
mendus
duszelf
zelf„de
die van
stille
bedachtzaam herbouwt
herbouwt in zijn
zijn geest,
geest, dan
dan hoort
hoort men
men
stille bouw" bedachtzaam
weemoednaar.
naar.
vaak er door heen
heen celloklanken
celloklankenklinken
klinkenen
en luistert
luistertererininweemoed
Zo
Zo naar:
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DE PROFUNDIS.
PROFUNDIS.
Schrei nu zacht mijn hart,
hart,
Scheemring is aan 't droomen,
de avond die nog mart
mart
zal straks zeker komen.
komen.
Kracht moge ingeboet,
hoop niet zijn te beuren,
din zoet
schreijen is dán
voor wie eenzaam treuren.
Wat de dag zoo hard
over mij deed komen,
zal, schrei zacht mijn hart,
hart,
••••
de avondvree vervromen
vervromen....
Alles nu geween:
't licht treurt nu in 't donker,
bóven
boven windgesteen
stargeflonker.
weemoedt stargeflonker.
En na kleinen tijd,
als het dán
....
din zal dagen
dagen....
wordt niet meer beschreid
beschreid
wat ééns is gedragen.
En in diezelfde geest vertaalt hij
hij naar
naar Baudelaire
Baudelaire juist
juist De Albatros,
aan boord gevangen en ten spot
spot van
van 't scheepsvolk
mishandeld
scheepsvolk daar mishandeld
tot de dood er
er op
op volgt.
volgt. Vooral
Vooral echter
echter is
is hij
hij echt,
echt, als
als hij
hij aan
aan zijn
zijn ververleden als
kind
denkt
en
zijn
moeder
herdenkt
kort
na
haar
dood
in
als
zijn moeder herdenkt kort na haar dood in
Infirmitas haec....
haec •••. (voor
(voor mijn
mijn zusje,
zusje, na
nahet
hetsterven
stervenonzer
onzermoeder),
moeder),
Infirmitas
maar gaver en tekenender in later
later jaren;
jaren; onze
onze herinneringen
herinneringenworden
worden
door tijdsafstand
tijdsafstand dikwijls
dikwijls verscherpt:
verscherpt:
IN MEMORIAM
MEMORIAM MATRIS.
MATRIS.
In 't oude huis, dat nu zoo verre ligt,
Zie 'k haar gebogene gestalte waren,
wáren,
;n
koestrend doen van al
á1 te zware plicht,
n 't't koestrend
mijn zwakke
haren.
zwakke moeder,
moeder, met vroeg-grijze haren.
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oogen waar heimlijk de eeuwigheid in licht,
....
Vriendlijke oogen die vaak konden staren
staren....
Dán deed
deed wel
wel in
in dat
dat zielsverstild
!Ûelsverstildgezicht
gezicht
Dan
smartlijn, wie
wie begreep,
begreep, verváren.....
verváren .....
trillend een smartlijn,
sterven -Me
véle jaren,
jaren,
En vloden sinds haar sterven
ik hoor, hóór nog, hoe bij haar werk
werk zij zong,
nettrien van een vroom en simpel lied.
'ttt staag neurien
schuchterde 'tttinwendig
inwendig klaren
klaren
In haar stem schuchterde
eeuwtge vree, die ziel en zin
zin doordrong,
doordrong,
van eeuw'ge
wenkenddoodsverschiet.
doodsverschiet.
en niet verwoog bij 'ttt wenkend
Dit vers, vooral zijn laatste regels
ziel
regels geven
geven het
het thema
thema aan
aan dat in ziel
en verzen van Mulder trilt;
trilt; zo
zo moeder
moeder zo
zo kind
kind en
enhij
hijheeft
heeftvan
vanzijn
zijn
moeder misschien
bundel wijst
wijst op
op haar
haar —
- die
die
moeder
misschien -— ten minste deze bundel
rustige
godsdienstzin, die
bij het sterven
sterven kan
kan verwijlen
verwijlen en
en dat
dat ook
ook
rustige godsdienstzin,
die bij
doet, omdat daar
graag d~t,
daar over
over heen
heen hem
hemeen
eenlichtende
lichtendetoekomst
toekomstwacht.
wacht.
al dadelik
dadelik in
in 'ttteerste
eerstevers!
vers!
Het thema begint
begint al
De zorg van God voor ons vergeleken
met moeders
moederszorg
zorgvoor
voorhet
hetkind:
kind:
vergeleken met
Gelijk een kind nog moeder's
moederts zorg
zorg zal
zal weten
weten
Als alle
ach, haar
haar sinds
sindslang
langbegroeven,
begroeven,
alle andtre,
and're, ach,
zoo weet tk
schaam 'le
tIe bete,
'k uw zorg bij elke schaam
zelfs als
lippen doet
doet verstroeven.
verstroeven.
als de dood mijn lippen
En
men maar
maar door
door en
en vindt
vindt telkens
telkens het
het graf
grafen
enwat
wat
En zo bladert men
daarna komt; waarbij
waarbij men
men vooral
vooral niet
niet vergeten
vergeten moet
moet echter
echternaar
naarde
de
onder de
de verzen
verzen te
te zien.
zien. Dan
Danstelt
steltmen
menvast,
vast,dat
datdeze
dezedoodsdoodsjaartallen onder
gedachten
meestalteN,
tevens
altijd
ens jeugdgedachten
jeugdgedachten zijn,
zijn, zoals
zoals de jeugd altijd
gedachten meestal
in de grond
grond van
van haar
haar hart
harteerder
eerderaan
aande
dezwaar-ernstige
zwaar-ernstige kant
kantisisdan
dan
Het eigenaardige
eigenaardige bij Mulder
Mulder is,
is,
in de velden
velden der
der luchtige
luchtige fantazie.
fantazie. Het
dat
niet anders
anders staart
staart naar
naar het
hetaardse
aardse einde
einde dan
danom
omdaarover
daarover
dat hij niet
heen het hemelse begin te zien;
zien; of
of wel
wel te
te overpeinzen:
overpeinzen:
Hoe alles schijn is van een hooger leven.
leven.
Zo zingt hij al als vijftienjarige.
Herfstgetij
bossen stemt
stemthem
hemniet
nietdroevig;
droevig;zelfs
zelfszegt
zegthet
hetbos
bos
Herfstgetij van bossen
"de star-stille
star-stillezwijging
zwijging van
van de
de boornen"
boomen" folterde
hem niet altijd iets; „de
in Gethsémané Christus;
in zich alleen
alleen kon
kon Hij
Hij de
de rust hervinden.
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EEN HAARLEMS
HAARLEMS DICHTER,
DICHTER, BESCHROOMD
BESCHROOMD MAAR
MAAR KRACHTIG
KRACHTIG
EEN

De negende
negende ure
ure op Golgotha
Golgotha met de rust die
die volgde
volgde op
op het ,,'t
„'t IsIs
De
volbracht" brengt
brengt hem
hem tot
tottwee
twee sonnetten;
sonnetten;inindat
datmooie
mooiesonnet
sonnet
ál volbracht"
al
Be n ik
ikhet,
het,Heer?
Heer? verwijlt
verwijlt hij
hij bij het laatste
Avondmaal. En
En—
- schoner
schoner
laatste Avondmaal.
Ben
denkenenengevoelen
gevoelenis is
niet
denkbaar,
metzijn
zijnvrouw
vrouw
vandenken
samenval van
niet
denkbaar,
—- met
hij over
over de
de zee,
zee, Saevis tranquillus
tranquillus in
inundis
undis i),
I), en
en hoort
hoort op
op 't't
vaart hij
haar stem,
stem,terwijl
terwijlhij
hijdaar,
daar,onbewust
onbewustvan
van
haarnabijheid,
nabijheid,
achterdek haar
haar
denkt,als
alszij
zij::
hetzelfde denkt,
ruimteuwer
uwerruischende
ruischendeoceanen,
oceanen,
d'Eindlooze ruimte
d'Eindlooze
God, heb
heb ik
ik gezien,
gezien, en hun
hun verlatenheid
verlatenheid
mijn God,
onvervaard mijn
mijn vreesloos
vreesloos hart
hartverstaan
verstaanen
en
heeft klaar
klaar en onvervaard
jacht, hun
hun rusteloosheid
rusteloosheid 't tot zijn
zijn rust
rust geleid.
geleid.
hun jacht,
Daar is op aarde,
aarde, ook in haar verste
verste streken,
streken,
barre rots,
rots, aan
aan woeste,
woeste, wijd-verlaten kust,
op barre
waar mijn ziel niet zal spreken,
geen handpalm gronds waar
rust....
....
verhaald op u, mijn Anker, God: hier is de rust
is tevens
tevens het
het laatste
laatste
Gelukkig
Gelukkig paar!
paar! Gelukkige
Gelukkige dichter!
dichter! Dit
Dit vers is
gedateerde -— van 1914,
1914, maar
maar de
de kracht
krachtvan
vanzegging
zeggingbewijst
bewijstwel,
wel,
gedateerde
dat er
er nog
nog meer
meer zijn.
zijn.De
Debeschroomde
beschroomde was
was ook
ook onbeschroom4
onbeschroom<;i in
in
meer.
zelfkritiek. Wij verwachten meer.
J. B. SCHEPERS.
Haarlem.

I)') Rustig
Rustig temidden
temidden der
der woedende
woedende baren.
baren.
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Het
vanbelang
belangererten
tenovervloede
overvloedenog
nogeens
eensop
optetewijzen—
wijzen - waar
waareen
eenzoo
zoogroote
groote
Het isisvan
zouden bevatten
bevatten ons uit
uit Duitschland
Duitschland
stroom van werken die "den
„den nieuwen Geest"
Geest" zouden
tegemoet komt -— dat de waarde
waarde dezer
dezer werken
werkennatuurlijk
natuurlijkniet
nietaltijd
altijdgewaarborgd
gewaarborgd
wordt door de roep en de vele reclame die er van uitgaat.
Hetspreekt
spreektvan
vanzelf
zelfdat
dat
wordt
uitgaat. Het
anderewerk
werko.a.
o.a.vaak
vaaktetedanken
danken(ofte
(ofte
meerdere bekendheid
de min of meerdere
bekendheidvan
vanhet
heteen
eenofofandere
enderderwijten) is, aan
tegenwerkendestroomingen
stroomingenen
aan maatschappelijke
maatschappelijke verhoudingen,
verhoudingen, tegenwerkende
gelijke. Het
Het kan
kan dan
danook
ookgeen
geenverwondering
verwonderingwekken
wekkendat
dat
eenwerk
werkals
alsdat
datvan
vanOsOseen
wald Spengler eerbiedwaardig zeker,
van
zeker, doch in wezen Pruisisch en zeker niet van
dien nieuwen geest getuigend
getuigend die het menschdom
menschdom behoeft
behoeftom
omoude
oudetoestanden
toestandenen
en
ethische bégrippen
onderde
dealgealgebegrippen om te vormen -— in
in Duitschland
Duitschland reeds tijden onder
Mendient
dientaan
aandergelijke
dergelijkekwesties
kwesties—
- die
di-ewe
wezeker
zekerbij
bijhet
het
meene aandacht
aandacht valt.
valt. Men
beschouwen van
van de
de voortbrengselen
voortbrengseleninineigen
eigenland
landonder
onderoogen
oogenzouden
zoudenzien
zien—
- ook
ook
en vooral bij
literatuur,acht
achttetegeven.
geven.Vaak
Vaakzal
zal
bij het
het beschouwen
beschouwen der
der buitenlandsche
buitenlandsche literatuur,
dan
blijken hoe
hoe de waarlijk
werkeneen
eeneigen
eigen stille
stille en bijna
dan blijken
waarlijk belangrijke
belangrijke werken
bijna onopgemerkte
onopgemerkte
duurt voor
voor hun
hunwaarde
waarde —
- waar
waar de
de
tocht beginnen en het soms,
soms, jaren
jaren en jaren
jaren duurt
toen actueel
actueel belangrijke werken reeds vergeten
vergeten zijn
zijn —
- erkend
erkend wordt;
wordt;een
eenheel
heel
gewoon
ons echter
echter telkens
telkens weer
weer aan
aan zijn
zijn voortdurend
voortdurendbestaan
bestaan
gewoon verschijnsel
verschijnsel dat ons
het weder
weder
herinnert (Engeland
(Engeland geeft
geeft hierin
hierin momenteel
momenteel een
een goed
goed voorbeeld
voorbeeld door het
bestudeeren
der werken
werken van
van Samuel
SamuelButler).
Butler).
bestudeeren der
Eén in
in ons
onsland
landminder
minderbekend
bekend
werk
eendier
dierwaardevolle
waardevollewerken
werken is
is Bloch's
werk
een
Geist der Utopie, beter
beter dan
dan één
één werk
werk uitzeggend
uitzeggend den
denmodernen
modernenmensch
menschzooals
zooalshij
hij
Ûjn.Hoe
Hoeanders
andersdan
danhet
hetrijrijkekedoch
dochcinematogracinematograis —
- en
enmisschien
misschienzou
zoumoeten
moetenzijn.
Graf Keyserling,
Keyserling, dan
danSpenglers
Spenglerswerk
werkwaarin
waarinwe
wetoch
tochondanks
ondanks
fische
fische werk
werk van Graf
alle
alle grootschheid
grootschheid in
in de
de verte
verteeen
eenPruisische
Pruisischeparadepas
paradepasmeenen
meenentetehooren
hooren --- isis
een boek als dit.
"Nur
urnweniger
wenigerwird
wirdes
esjetzt
jetztschon
schoneindeutig
eindeutigheller.
heller.Vielleicht
Vielleichtgehoren
gehörendie
die
„Nur urn
und inhaltlich
inhaltlich
Männer
Manner -vom
vom tätigen
tatigen Geist dazu, so wenig sie
sie auch vorerst tun und
sind. Aber wir glauben
glauben an
an das,
das, was
was in
in Marc
Marcbrannte
brannteund
undahnen,
ahnen,darin
darindasselbe
dasselbe
Licht das von Strindberg, anders noch von Mahler aus seherisch
seherisch weiterbrennen
weiterbrennen
wird. Hier sind vor
bevor allen
allendiejenigen
diejenigenzu
zuzahlen,
zahlen, die
die die
die religiöse
religioseFarbe
Farbe der
der Zeit
geit bestimmen."
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Zoo is het
het geluid
geluid van
van dezen
dezen metaphysischen
metaphysischendichter
dichter wiens
wiensdenken
denkenzoozeer
zoozeerin
in
dezen tijd wortelt, wiens werk
werk misschien nog
nog een
eengroote
groote taak
taak zal
zal hebben
hebbenteteververvullen,
wiens opgaven
opgaven misschien
misschieneens
eenszullen
zullenverwezenlijkt
verwezenlijkt worden,
worden, wiens
wiens wenschen
vullen, wiens
wenschen
echter thans nog een
een brandend
brandend „j'accuse"
"j'accuse" uitspreken.
uitspreken. Sterk
Sterk voelt
voeltBloch
Blochhoe
hoeinin
dezen tijd van een zoo hevige
hevige ethische
ethischespanning
spanningeen
eengroote
grootestrijd
strijdwordt
wordtgestreden,
gestreden,
zij dient
dient te
te worden
worden gezet.
gezet.
hoe veel wat achter ons ligt als voos en
en verworden
verworden op
op zij
„Nun
"N
un haben
habenwir
wir zu
zu beginnen."Afbreken
beginnen:' Afbrekenmoeten
moetenwe
wede
dealtaren
altaren die ons
ons afhouden
afhouden
"Ken uu zelf",
zelf",rein,
rein,ininden
denwaarachtigen
waarachtigenzin
zindes
deswoords,
woords,zullen
zullenwe
wevoor
voor
van het „Ken
„den Geist
Geist der
der Utopie
Utopieinbriinstig
inbrünstigberufen",
berufen",waarlijk
waarlijk geloovend
geloovend
ons zelven staan "den
begrepen: „in
"in uns
uns allein
allein brennt
brennt noch
nochLicht".
Licht".Men
Mendenke
denke
Want ZÓÓ
zóó heeft hij het begrepen:
Metéén
éénhartstochtelijke
hartstochtelijkedrang
drangisisdit
dit
niet dat Bloch een
een droog,
droog, vak-philosoof
vak-philosoofis.
is.Met
boek misschien eenigszins onder
onder invloed
invloed van
van Lukacs
Lukacs geschreven.
geschreven. Er
Ereen
eenoveroverzicht van te geven is ondoenlijk.
ondoenlijk. Bloch
Blochbehandelt
behandeltveel,
veel,benadert
benadertbeter
beterdan
dan menig
menig
kunsthistoricus
moderne schilderkunst,
schilderkunst,geeft
geefteen
eenzeer
zeer indringend
indringendopstel
opstelover
overde
de
kunsthistoricus de moderne
DonQuichottefiguureen
vanwaarlijke
waarlijke vroomheid
getuigend Philosofie
Philosofieder
derMuziek,
Muziek,
DonQuichottefiguur een van
vroomheid getuigend
schrijft
over Bergson
Bergson en
en vele
veleanderen.
anderen. Hij
Hij wijst
wijst ons
ons in
in zijn
zijn boek
boek op een
een nieuw
nieuw
schrijft over
hetDuitschland
Duitschlandvan
vande
dealalof
ofniet
nietnagekomen
nagekomenvredesverdragen
vredesverdragen
Duitschland
datmet
methet
Duitschland dat
niets gemeen heeft —
- een
een Duitschland
Duitschland van
van den
dengeest
geest—
- geest
geestals
alscreator
creator spiritus.
spiritus.
Geist
der Utopie is het
het teeken
teeken van
van een
een nieuwe
nieuwe gezindheid,
gezindheid, die
die we
we reeds
reeds in
in
Geist der
werkenmeenden
meenden te
tebespeuren
bespeuren (Merkwaardigerwijs
(Merkwaardigerwijs niet
met bij de
enkele andere werken
de meest
meest
modernen).
Dit boek
boek isismeer
meerdan
danenkel
enkelanalyse
analyse of
ofaanklacht
aanklacht —
- het
hetisiseen
eendaad,
daad,een
een voltooiing. Het kan den modernen
tot zichzelf
zichzelfbrengen.
brengen.
tooüng.Hetkan
modernen mensch
mensch een
eenaardig
aardig eind
eindnader
nader tot
„der Mensch
De mensch
mensch alleen
alleen —
- aldus
aldusBloch
Bloch—
- kan
kan J'edding
Mensch des
des
redding brengen "der
Demensch
menschdie
diearm
armgeworden
gewordenisisom
omrijk
rijkte
te kunnen
kunnenzijn,
zijn,de
de
utopischen
Gewissens"•De
utopischen Gewissens".
mensch die zijn erbarmelijke
erbarmelijke naaktheid
te worden
worden
naaktheidmoest
moestvertoonen
vertoonenom
om nieuw te
allem iibrig
übrig bleiben, mag
mag es
es auch
auch sich
sich zunachst
zunachst zu
zu
geboren:
geboren: "das
„das leh
Ich musz"
musz" in allem
allem
entaüszern, durch alles hindurch greifend,
greifend, vollendend
vollendend sich
sich hindurch
hindurchbebeallem entaiiszern,
gesammelt vor Gott
Gott zu
zu bringen...."
bringen ••••"
wegen, urn
urn die Welt auf zurichten und gesammelt
Het zal Bloch's
Bloch's groote
groote verdienste
verdienste blijven in dit
dit werk
werk —
- een
een der
dereerste
eersteververschijnselen van den vernieuwden Duitschen geest
geest na
na den
den oorlog
oorlog —
- den
denmodermodernen
mensch weer
weer aan
aanzichzelf
zichzelftetehebben
hebben
geopenbaard.Zeker
Zekerzal
zalhet
hetechter
echter
nen mensch
geopenbaard.
eenigen tijd
tijd duren
duren alvorens
alvorens een
eenstem
stemals
alsdeze
dezeverstaan
verstaanwordt:
wordt:
nog eenigen
"Wisse"
ein altes
altes Manuskript
Manuskript des
des Sohar,
Sohar,„wisse,
"wisse,dasz
daszeseseinen
einendoppelten
doppelten
„Wisse" sagt ein
fur alle
alle Welten gibt. Der
Der eine
eine zeigt
zeigt ihr
ihr Auszeres,
Äuszeres, nåmlich
nämlich die
die allgemeinen
allgemeinen
Blick fur
das innere
innere
Gesetze
Gesetze der
der Welten
Welten nach
nach ihrer
ihrer äuszeren
åuszerenForm.
Form.Der
Der andere
andere zeigt
zeigt das
Wesen der Welten, ndmlich
nämlich den Inbegriff der Menschenseelen.
Demzufolgegibt
gibt
Menschenseelen. Demzufolge
und die
die Ordnungen
Ordnungen des Gebets;
Gebets; die
die
es auch zwei grade
grade des Tuns, die
die Werke
Werke und
Hinsicht ihres
ihres Auszeren,
Ä uszeren, die
die
Werke
urn die Welten zu vervollkommen
vervollkommen in Hinsicht
Werke sind urn
zu
Gebete aber, urn
urn die
der anderen
anderen enthalten zu machen und sie zu
die eine Welt in der
zu beschleunigen,
beschleunigen,
erheben nach
nach oben."
oben." Dorthin
Dorthin geht es, alles
alles mit
mit uns
uns zu färben,
fårben, zu
und heimkehrend,
heimkehrend, nichts
nichts is
is fertig,
fettig, nichts
nichtsist
ist
zu entscheiden, bunt,
bunt, abenteuerlich
abenteuerlich und
bereits
geschlossen, nichts
nichts ist innen
innen gediegen;
gediegen; —
- die
dieabgesprengten
abgesprengtenunteren
unteren
bereits geschlossen,
Haupt aus
aus der Geschichte
Geschichte weiter
weiter wachsen
wachsen zu
zu lassen,
lassen, den
den
Teile zu sammeln,
sammeln, unser
unser Haupt
zuletzt das
das Korn
Korn der
der
Staat zur
zur Begleitung
Begleitung der
der Bruedergemeinde
Bruedergemeinde zu
zu zwingen
zwingen und zuletzt
nun
Selbstbegegnupg
zu dem
dem furchtbaren
furchtbaren Erntefest
Erntefest der
der Apokalypse zu bringen—
bringen - nun
Selbstbegegnung zu
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spiegelt sich
sich in
in uns allen des Herrn Klarheit
aber spiegelt
Klarheit mit aufgedecktem Angesicht,
und wir werden verklårt
verk1ärt in
in dasselbe
dasselbe Bild, von
anderen, als
als
von einer Klarheit zu der anderen,
Geist des
des Herrn. Denn
vom Geist
Denn wir
wir sind machtig: nuer
nuer die
die Bilsen
Bösen bestehen
bestehen durch
durch
ihren Gott, aber die Gerechten -— da besteht Gott
Gott durch
durch sie,
sie, und in ihre Hände
Hånde
die Heiligung des Namens, ist Gottes Ernennung
ist die
Ernennung selber
selber gegeben,
gegeben, der
der in
in uns
uns
ruehrt und treibt, geahntes Tor, dunkelste Frage,
Frage, ueberschwångliches
ueberschwängliches Innen
Innen der
de~
kein Faktum ist, sondern ein Problem, in die Händc
gottbeschwörenden
Hånde unserer gottbeschwc
renden kein
Wahrheit als Gebet.
Philosophie und der Wahrheit
.

„Sterne der
"Sterne
der Dåmonen
Dämonenisiseen
eender
dervele
veleexpressionistische
expressionistischewerken,
werken,die
diede
dehedenhedendaagsche Duitsche
Duitsche letterkunde
letterkunde ons bij dozijnen
daagsche
dozijnen schenkt
schenkt (?)
(?) In
In de
debeste
bestedezer
dezer
is iets van de atmosfeer, die Dostojewsky en Strindberg
werken is
Strindberg zoo
zoo machtig
machtig en
en
vaak beklemmend
beklemmend om ons heen wisten te scheppen.
vaak
scheppen. Bij
Bij de
de meesten
meesten echter
echterzijn
zijn
deze
ook vaak
vaak een
eenongezonde
ongezonde
deze gedachten
gedachten onvolgroeid,
onvolgroeid,drabbig
drabbigen
entroebel
troebel -— is ook
sexueele
ondergrond teteraden.
raden.Vooral
Vooralininhet
hetdoor
doorsommigen
sommigenzoo
zoogeprezen
geprezenwerk
werk
sexueele ondergrond
van von Unruh
onsmakelijk. Het
Het werk von Ernst
Unruh isis dit
dit alles
alles zeer onsmakelijk.
ErnstWeisz
Weisz isis echter
echter
onder al deze voortbrengselen wel een werk dat waardeering
waardeering verdient:
verdient'. Er
Er zitten
zitten
zeker
- het is sterk
sterk van
van taal
taal en
en de
de ondergrond
ondergrondisisniet
niet
zekér eel!'ige
eenige groote
groote gedachten in —
zoo erg onzuiver.
Ook
ons van
van innerlijken
innerlijken strijd,
strijd, van
van den
denstrijd
strijdwaarin
waarinde
de
Ook Ernst Weisz vertelt ons
totzijn
zijnoeroerDemon der Begeerte
Begeerte zich
zich meester
meester maakt
maaktvan
vanden
denmensch
menschen
enhem
hemtot
bestaan terugvoert. Wat zijn
zijn personen
personen doen, achtten ze het Goede en
en door
doorhun
hun
hartstocht gerechtvaardigd,
gerechtvaardigd, ook
ook al
al verbieden
verbieden wet
wet en
engewoonte
gewoonte dit.
dit.Ze
Zehandelen
handelen
volgens
instincten, gelijk
gelijkprimitieve
primitievevolkeren
volkeren die
die misdaad
misdaad kennen
kennen noch
noch
volgens hun instincten,
straf. Al strijdend
strijdend in
in groote
groote zielenood
zielenood komen
komen zijn
zijn figuren
figuren ten
ten slotte
slottedaar,
daar,waar
waarde
de
mensch weder dier
dier isis geworden.
geworden.
Vooral de gedachte
steeds
gedachte aan schuld is het die Weisz, ook in
in zijn
zijn andere
andere werken,
werken, steeds
bezig houdt.
Carl Ludwig Schleich
Schleich schreef
schreef dienaangaande
dienaangaande eens, dat
dat „jeder
"jederGedanke
Gedankeauch
auch
in seiner Entstehung
Entstehunggenau
genau so
so materiell
materiell ist,
ist, dasz
dasz er
ersekundåre
sekundäreWirkungen
Wirkungenhaben
haben
kann, welche
we1che die groszten materiellen Katastrophen
Katastrophenhervorruft".
hervorruft".Houden
Houdenwe
wedeze
deze
kaan,
uitspraak
- die
die tot
tot de
de verklaring
verklaringvan
vanzooveel
zooveelmodern
modernwerk
werkde
desleutel
sleutelisis—
- iningegeuitspraak —
zoo zijn we tot
tot de
de kern
kern van
van Weisz'
Weisz'werk
werkgenaderd.
genaderd.
dachten, zoo
dachten,
kwamen tevens
tevens deze woorden van den grooten Chineeschen
wijsgeer DschuDschuOns kwamen
Chineeschen wijsgeer
und
ang Dsi
Dsi te
te binnen
binnen::,,Solange
"Solangedie
diePferde
Pferdeauf
aufden
denSteppen
Steppenweilen,
weilen,fressen
fressensie
sie Gras
Grasund
saufen Wasser. Haben sie eine Freude
Freude aneinander,
aneinander, so
so kreuzen
kreuzen sie
sie die
die Halse
Halse und
und
sie bose
böse auf
auf einander,
einander, so
so drehen
drehen sie
sie sich
sich den
den Riicken
Rücken zu
zu und
und
reiben sich, sind sie
schlagen
ganze Kenntnis.
an die
die
schlagen aus.
aus. Darin
Darin besteht
besteht ihre
ihre ganze
Kenntnis. Spannt man sie aber an
dann lernen
lernen die
die Pferde
Pferde scheu umherblicken,
umherblicken,
Deichsel und zwingt sie unters Joch, dann
Hals verdrehen,
verdrehen, bochen,
bochen, dem
demKaum
Kaumausweichen
ausweichenund
unddie
dieZiigel
Zügelheimlich
heimlich
den Hals
beiszen. So werden
werden die
die Pferde
Pferde klug
klug und
undgeschickt
geschicktin
inallerhand
allerhandKniffen.
Kniffen.
durch beiszen.
ers ten Pferdebåndigers."
Pferdebändigers."
Das alles ist die Schuld des ersten
echter. de
.deeerste
eerste„Pferdebåndigers"
"Pferdebändigers"(c God
God misschien?
misschien? Zoo
Zoo zou
Wie isis echter
zou het
het
schuldprobleem-waarom
denkbare
schuldprobleem
— waaromalaldit
ditwerk
werkeigenlijk
eigenlijkdraait
draait-— tot
tot de verst denkbare
te voeren
voeren zijn,
zijn, waarna
waarnadan
dannatuurlijk
natuurlijkdedevraag
vraagzou
zoublijven
blijvènbestaan:
bestaan:
grenzen door te
überhauptmogelijk?
mogelijk? Bestaat er eigenlijk wel "schuld''?
Wantde
dezoogezoogeis schuld überhaupt
„schuld"? Want
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verlossing —
- ook
ook in
in dit
dit werk
werk isis vaak
vaak geen
geen eigenlijke
eigenlijke verlossing
verlossing en
en draagt
draagt
naamde verlossing
dikwijls reeds
een nieuwe
nieuwe schuld in
in zich.
zich.
dikwijls
reeds de kiem van een
Al de gestalten uit Weisz'
Weisz t werk zijn door bloed
bloed en
en schuld
schuld aan
aanelkaar
elkaarverbonden
verbonden
AI
- soldaten,
een erfzonde
erfzonde
—
soldaten, dokters,
dokters, gevangenen,
gevangenen, courtisanes
courtisanesallen
allenzijn
zijn als
als met een
geboren. Daar
Klin tt die
die de
de dieren
dieren mint
minten
ende
devrees
vreesniet
nietkent
kentdoch
doch
geboren.
Daar is
is "Franta
„Franta Klin"
"sich fiirchtete
fürchtete vor Mascha, da sie mitten in
in ihrem
ihrem Elend
Elend so
so schon
schön war".
war".Er
Erisis
„sich
een beangstigende
beangstigende sfeer
sfeer in
in zijn
zijnwerk,
werk,iets
ietsals
als„der
"derMuedigheit
Muedigheitnach
nachgestorgestoraltijd een
weduwnaar Cyril
Cyril voelt,
voelt, Cyril,
Cyril, die
die zijn
zijndochter
dochtermint
minten
en
benem Todtt,
Tod", die ook de
de weduwnaar
verderfelijke begeerte
begeerte naar
naareigen
eigenvleesch.
vleesch.
zijn oude lichaam kwelt in de verderfelijke
„Schwarz
"Schwarz erging der
der Erwachte
Erwachte sich
sich in
in mondloser
mondloser Nacht,
Nacht, er
er war
war ein
ein „lebendi"lebenditt •
ger Mensch
Mensch".
Midden in zijn
zijn schanddaad
schanddaad doodt
doodt echter
echterzijn
zijndochter
dochterSlawa
Slawa hem.
hem.Ze
Zestaat
staatdan
dan
Midden
haar rechters
rechters—
- Slawa
Slawa in
inwie
wie het
hetzaad
zaadvan
vanhaar
haarvader
vadergroeide
groeide—
- en
enononlater voor haar
eindig is de verzoening
verzoening met God wanneer
wanneer het
het zondige
zondige kind
kind geboren
geboren wordt
wordt en
en
eindig
Cyril genoemd
genoemd wordt.
wordt.
naar zijn vader Cyril
„Es war Segen und Sommer ober
"Es
über Cyril
Cyril und
und liber
über den
den anderen
anderenKindern
Kinderndieser
dieser
Mutter/ t
Mutter."
Aldus Weisz in "Stern
„Stern der
derDdmonen",
Dämonen tt ,een
eenwerk
werkdat
datzeker
zekerdedeaandacht
aandachtgaande
gaande
houdt.
echter evenals
evenals de drama's
dramats van
van von
von Unruh
Unruh—
- zooals
zooals sommigen
sommigen DuitDuitDat het echter
sche critici ten
beweren—
- eenige
eenigegelijkenis
gelijkenistoont
toontmet
methet
hetwerk
werkvan
vanvon
von
ten onrechte
onrechte beweren
Kleist moeten we
we echter
echter ontkennen.
ontkennen.
Daarisal
kronieken
zal blij
blijken
nog lang
langniet
nietaan
aantoe.
toe.
Daar is al ditwerkzooalsookuitlatere
dit werk zooals ook uit latere kronie
ken zal
ken nog
Hiervoor is meer
meer noodig
noodig dan
dan eenige
eenige groote
groote gedachten in zijn brein te hebben
en een sterk stuk
stuk proza
proza teteschrijven.
schrijven.
- bij den een eerder, bij den ander
ander later
later -- het
het
Langzamerhand verdwijnt nu —
waas van
aanvankelijk om
om Stefan
Stefan
vangeheimzinnigheid
geheimzinnigheidwaarin
waarinde
deliteratoren
literatoren die zich aanvankelijk
George
hing een
een dichte
dichte sluier
sluier —
- een
een
George heen groepeerden
groepeerden gehuld
gehuld waren. Want er hing
atmosfeer van trotsche
trotsche wereldschuwe
wereldschuwe eenzaamheid
eenzaamheid om
omdeze
dezedichters.
dichters.Velen
Velensigsigneerqen
niemand een
een interview
interviewtoe,
toe,lanceerden
lanceerden
neerd,en hun
hun verzen of proza niet, stonden
stonden niemand
geen berichten over hun
hun persoon
persoon of
of werk,
werk, verspreidden
verspreiddengeen
geenfoto's.
fotots.Ze
Zewaren
warenals
als
monniken
tijd en
en afkomst
afkomst hadden
hadden vergeten
vergeten nog
nog slechts
slechts
monniken van
van een oude orde, die tijd
wisten van hun ~looster,
hun aanbidding.
aanbidding.
klooster, hun broeders en hun
Te midden van dezen
dezen troonde George
George in
in de
de kapel,
kapel, die
die Melchior
Melchior Lechter
Lechterter
ter
zijner eere had opgericht.
opgericht.
Langzamerhand
treden deze
deze dichters
dichters nu
nuvoor
voor de
de openbaarheid.
openbaarheid.Laat
Laatgingen
gingende
de
Langzamerhand treden
meesten -— b.v.
b.v. von
von Hoffmannsthal,
Hoffmannsthal, Vollmoller,
Vollmöller, Rudolf Alexander Schroder
Schröder tot
tot
te noemen,
noemen, zoodat we nu plotseplotsepublicatie over. Thans
Thans isis ook
ook Rudolf
RudolfBorchardt
Borchardt 11 )) te
ling een
een uitgave
uitgavevan
vanzijn
zijngeheele
geheelewerk
werkinin1212deelen
deelenaangekondigd
aangekondigdzien,
zien,waarvan
waarvan
de
eerste vier
vier(Jugendgedichte,
(J ugendgedichte, Prosa
ProsaI, I,Swinburne,
Swinburne,
een
dichtwerk„der
"der
de eerste
enen
een
dichtwerk
tt ) kortelings
Durant
kortelingszijn
zijnverschenen.
verschenen.Staan
Staanzijn
zijnJugendgedichte
Jugendgedichtenog
nogonder
onderden
den
Durant")
invloed van den
den eens
eenszoogeliefden
zoogeliefdenMeester,
Meester, anders
anders is dit met zijn proza.
proza. Het behoort
behoort
zeker tot het
het schoonste
schoonste dat
datthans
thansin
in Duitschland
Duitschlandgeschreven
geschreven wordt.
wordt.Men
Menbehoeft
behoeft
slechts het eerste
eerste opstel
opstel „Villa"
"Villatt—
een cultuurhistorische
cultuurhistorischeessay
essaydie
diebijna
bijnabij
bijJacob
Jacob
een
I)
zieook
ook een
een artikel
artikelvan
vanArthur
ArthurEloesser
Eloesserininde
de Frankfurter
Frankfurter Zeitung
Zeitung
1 ) Men zie
±
± 15 Maart.
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Burchhardt zijn gelijke
gelijke niet
niet vindt
vindt —
- te
te hebben
hebbengelezen
gelezenom
omdit
dittetekunnen
kunnenbevestibevestiHet lezen van proza als dit nu van Borchardt toont ons weer eens
eens hoe
hoe weinig
weinig
gen. Hetlezen
waarlijkgoed
goeden
en zuiver
zuiver proza
proza er
er thans
thans in Duitschland
Duitschlandgeschreven
geschrevenwordt.
wordt.
waarlijk
Het grootste deel
deel van
van het-werk
het.werk wordt echter in beslag genomen door een uitgeuitgebreide kritiek
kritiek op
op George's "Siebenter
„Siebenter Ring".
Ineen
eentweede
tweedeessay
essaygeeft
geefthij
hijhierop
hierop
Ring". In
Hetkan
kannunureeds
reedsvastgesteld
vastgesteldworden
wordendat
datdeze
dezebeide
beideessays
essays
dan
een vervolg.
vervolg.Het
dan een
z;ijn—
- voor
voorden
denlateren
laterengeschiedschrijgeschiedschrij--- die
dieeen
eenmeesterlijke
meesterlijkeproeve
proevevan
vankritiek
kritiekzijn
ver van
20e een
een bebevan de
de Duitsche
Duitsche dichtkunst aan
aan het
het eind
eind der
der Ige
ige en het begin der toe
langwekkend document zal
langwekkend
zalzijn.
zijn.Want
Wantdeze
dezekritiek
kritiekheeft
heeftiets,
iets,dat
dathaar
haar boven
boven de
de
De
gewone kritiek verheft, profeteert een
een waarheid
waarheid waaraan
waaraan niet te ontkomen
ontkomen is.
is.De
reactie hierop bleef dan ook niet uit. In
In het
het „Jahrbuch
"Jahrbuch für
fur die geistige Bewegung"
Bewegung"
1) heftig door de leden van het
het cenakel
cenakelvooraldoor
doorGundolf
Gundolf—
werd Borchard
Borchardt)
-- vooral
aangevallen. Het
Het artikel
artikel was dan ook inderdaad
een
inderdaad van groote strekking en voerde een
toon van plechtigen
ernst. Borchardt zou voortaan alleen zijn weg gaan
gaan neemt
neemthier
hier
plechtigen ernst.
afscheid van Stefan George
George en
en geeft
geeft den
denleenheer
leenheerzijn
zijnleen
leenterug.
terug.
— zijn ,,"Jugendgedichte"
Jugendgedichte" toonen
— en met
trouw-zijn
toonenhet
het-en
met
Jaren lang heeft
heeft hij
hijhem
hemtrouw
eerbiedige liefde
liefde gediend,
gediend,thans
thans isis voor
voor hem
hemde
debetoovering
betooveringvan
vandezen
dezenmachtigen
machtigen
Vorst verbroken, den heerzuchtige die voor alles trouwe onderwerping wenschte.
wenschte.
En hij neemt afscheid.
afscheid. „Die
"DieGestalt
GestaltGeorges
Georges ist historisch geworden und steht
ausserhalb des
des Kampfes,
Kampfes, den wir kampfen.
ihm und auf
ausserhalb
kämpfen. Unsere Beziehung
Beziehung zu
zu ihm
kame, mehr
durch nichts, was von ihm
rnehr zu verandern,
ihm ist durch
ihm käme,
verandern, aber sie ist kein
kein
Im
gegenstand unserer Rechnung,
Rechnung, kein
kein Faktor in der Tåglichen
Täglichen Pflichten mehr.
mehr. Im
Leben einzelner und im Leben der generationen ist
ist ein Verhaltnis
Verhältnis virtuel zu
nur fester
Ende, das die Distanz
Distanz nicht
nicht mehr
mehr verengern
verengern kann.
kann. Georg
Georg kann
kann heut
heut nur
wurzeln, aber uns niemals naher
näher kommen und wir sind längst
langst in den neuen Aufentfernt:'
bruch hinein verschlungen, der
der uns
uns mit jeden Schritte weiter von ihm
ihm entfernt."
Hij vraagt dan aan het begin van zijn essay,
essay, waardoor
waardoor Georges
Georges grootheid
grootheideigeneigenlijk
dan dedelijk te verklaren
verklarenis,
is,George,
George, die
die volgens
volgens hem over geen andere middelen dan
monische zou beschikken,
beschikken, George,
George, die
diezonder
zonderiets
ietsdan
danzijn
zijnintense
intensewillen
willenenenzijn
zijn
groote
toch een
een geheele
geheelegeneratie
generatieeen
eenandere
andereinnerlijke
innerlijkevorm
vormvermocht
vermochttete
groote ziel toch
geven. Hij stelt
stelt de
de vraag
vraag hoe
hoe het
het mogelijk
mogelijk is
is en
en waar
waar het
het een
een tweede
tweedemaal
maalplaats
plaats
zal vinden dat een
een groot
groot dichter
dichter in
inzijn
zijnzevende
zevendewerk
werkzijn
zijntaal
taalnog
nogslechts
slechtsgebrekgebrekWOordkeuze —
- en
entoch
tocheen
eengeheele
geheelegeneratie
generatie
kig kent, zoo weinig
weinig zeker
zeker isis van
van zijn
zijn woordkeuze
een nieuw inzicht,in
de poëzie
poëzie vermocht
vermocht te
te geven. „Wunderliche,
"Wunderliche, absurde, beunbeuninzichtin de
gibt als
als die,
die, dasz
dasz eine
eine grosze
grosze Seele
Seeledas
das
ruhigende Fragen, auf die es kein Antwort gibt
allerdings vermocht hat und dasz sie Bergen versetzen kann,
kann, wenn sie
sie mit dem
Göttlichen
ist".
Gottlichen der Zeit im Bunde ist
". En hij
hij vervolgt
vervolgt even later: "dasz
„dasz der Übergang
Ubergang
Disharmonie hat erzeugen
seinen Überwinder
sich selber
selber und der eigenen Disharmonie
Uberwinder aus sick
müssen,
ihm das
das Schlimmste
Schlimmste zum
zum Besten
Bestenausschausschmussen, so zwar dasz dem Dämon
Demon in ihm
lagen muszte, der Fluch zum Heil. Grosze Naturen,
Naturen, nach
nach dem Worte eines GrosGroszen, kommen eben
eben darurn
darum am
Weg selbst
selbst nicht
nichtwissen,
wissen,den
den
am weitesten,
weitesten, weil sie den Weg
sie gehen. Was
\Vas eine Revolution der Form in der deutschen Poesie
Poesie hat heute
hente dazu
nur der
der Gehalt siegt. Was
Was mit dem
dem Programm
Programm spätfranzösischer
geführt,
gefiihrt, dasz nur
spatfranzQsischer
unternommen vuurde,
wurde, die
Geüberreifer,
iiberreifer, scheptisch und der
der Absicht unternommen
die deutsche Geheben, fiuhrt
führt heut zu seinem wortlichen
wörtlichen GegenGegensamtleistung
samtleistung auf ihr Niveau zu heben,
1)
thans isisdeze
dezekritiek
kritiekvan
vanactueele
actueelebeteekenis,
beteekenis,waar
waarGundolf
Gundolfonlangs
onlangs
1 ) Ook thans
zijn
deed zien.
zien.
zijn werk
werk over
over "George"
„George" het licht deed
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teile, einem
in seinen Eckigkeit und
eineminseinen
und Unausgeglichenheit,
Unausgeglichenheit,im
imGrotesken
Groteskenwie
wieim
im
imTiefen
Tiefenwie
wieim
imBefangenen
Befangenenim
imWahrhaftigen
Wahrhaftigenund
undin
inZornigen
Zornigen
Geisterhaften, im
fastaltertuemlich
Uitvoerigen
endoor
doortalrijke
talrijkevoorbeelden
voorbeelden
fast
altertuemlich altdeutschen Buche." Uitvoerig
hetverval:
verval:een
een
dan zijn
zijn meening
meening uiteen.
uiteen.Hij
Hijvindt
vindtals
alsoorzaak
oorzaakvan
vanhet
gestaafd zet hij dan
te veel
"Kopf statt
statt Ohr".
Ohr".Geen
GeenItaliaan,
Italiaan,Griek
GriekofofEngelschman
Engelschman
veel aan
aan intellect
intellect „Kopf
- volgens hem zulke strophen
strophenkunnen
kunnenschrijven.
schrijven.Eenigszins
Eenigszins
- of zou ooit --geeft —
heilige toorn -- wat
wathem
hemmeer
meerdan
daneens
eensoverkomt
overkomt—
- meent
meent
doorhollend in zijn heilige
hij dat
in „die
"dieKriegslieder
Kriegsliederdes
des preuzischen
preuzischenGrenaGrenadat gedichten
gedichten als
als deze
deze slechts
slechts in
dier" hun
hunweergaa
weergaazouden
zoudenvinden.
vinden. Hij
Hij werpt
werpt George
George tegen —
- en
en dit
ditisiseen
eender
der
dier"
inhet
hetLeven
Levenzelf,
zelf,
passages --- dat
dathij
hij niet
niet genoeg
genoeg meer doordringt
doordringt in
belangrijkste passages
Vogelweide in
in deze woorden neerschreef:
waarde van
van wat
wat eens
eens van der Vogelweide
neerschreef: „wille
"wille
de waarde
bös unde
unde gut
gut —
- niet
niet genoeg
genoeg vermocht
vermocht te
te omvatten.
omvatten.
kommen bos
Ook het jongere geslacht
moet dit weten: wir werden ihm die
Ook
geslacht moet
die innere
innere Treue
Treue
freier
erstarrendesWerk
\Verk lehren,
lehren,aber
aberdafuer
dafuersorgen,
sorgen,dasz
daszererEreier
gegen ein grandioses erstarrendes
wir werden
werden ihn
ihn auf
atlf den
den einzigen
einzigen Weg
Weg verweizen
verweizen der ihn in
in Zukunst
Zukunst
Weg behalt, wir
ihm das
dasUnsterbliche
Unsterblicheder
derVergangenheit
Vergangenheitretten.
retten.
fuehrt, aber
aber ihm
Het spreekt
spreektvan
vanzelf
zelfdat
datop
opeen
eendergelijke
dergelijkekritiek
kritiekdie
dienaast
naastveel
veelwaars
waarsvaak
vaak een
eentete
Het
aanvallend
karakter vertoonde
vertoonde misschien
misschien juist
juist omdat
omdat het
hetscheiden
scheidenhem
hemzoo
zoo
aanvallend karakter
vielantwoord niet
nietschuldig
schuldigbleef.
bleef.Jammer
Jammergenoeg
genoeg
zwaar viel
— men
men Borchard, het antwoord
nu uitgroeide
uitgroeide tot
toteen
eenkritiek
kritiekder
dergeheele
geheele
echter spreekt
spreekt hij
hij in
in zijn
zijn verweer
verweer —
- dat
dat nu
—
kreegbeweging en
en waarin
waarinmen
menmenige
menigeharde
harde(soms
(somsware)
ware)opmerking
opmerkingtetehooren
hoorenkreeg
vaak
te weinig
weinig piëteit
piëteit over
over de
dearbeid
arbeidvan
vananderen.
anderen.Vooral
Vooral Gundolf
Gundolf
vaak te
hethetdient
te teworden
heeft veel
veel van
van hem
hemteteduchten
duchtenenen
dient
wordengezegd
gezegddat
datBorchardt's
Borchardt's
optreden
tegenover dezen
dezen fijnen
fijnen geest
geest onaangenaam
onaangenaam aandoet.
aandoet. Uitspraken
Uitsprakenals:
als:„er
lIer
optreden tegenover
Getu und
hat ein
ein paar
paar Buechelchen
Bueche1chen gemacht,
gemacht, die
die aus vielem Getu
undBesch
Beschwates
watesfremder
fremder
Arbeid
bestehen —
- doelende
doelende aldus
aldus op
opGundolf,
Gundolf,meesterlijke
meesterlijke werken
werkenover
over
Arbeid bestehen
Shakespeare en
en Goethe
Goethe—
- kunnen
kunnenwerkelijk
werkelijk niet
niet door
door de
de beugel.
beugel.
Kunst"
Zijn kritiek op de medewerkers
fuer die
die Kunst"
medewerkers en de laatste jaargangen "Blätter
„Blåtter fuer
is echter
juist. Waar
Waar zijn
zijn thans
thans—
- aldus
alduszijn
zijnvraag
vraag—
- de
degroote
grootemedewerkers
medewerkers
echter vaak juist.
van vroeger,
vroeger, waar
waar zijn
zijn von
von Hofmannsthal,
Hofmannsthal, Andrian,
Andrian,Vollm®lier,
Vollmöller, Ernst
Ernst Hardt,
Hardt,
onsthans?
thans?Gérardy
Gérardymisschien!
misschien!"
WarumDautende,
OskarSmitz.
Smitz.Wie
Wietoont
toontgegeons
Dautende, Oskar
„Warurn
—
zegt hij
Tempeltuerenicht
nichtetwas
etwas
hij dan
danmet
met een
een ironische
ironische glimlach,
glimlach, macht man die Tempeltuere
An Zustrom
Zustromkonnte
konntees
esdoch
dochkaamfehlen".
kaum fehlen".Heftig
Heftigverwijt
verwijthij
hijdeze
deze dichdichweiter auf(
auf' An
ivoren torens
torens —
- hun
hunwereldvervreemdheid.
wereldvervreemdheid. En inderdaad
inderdaad moet
moet het
het
ters hun ivoren
in dezen
dezen tijd
tijd meer
meer dan
dan ooit
ooit een
een met
methet
hetleven
levenstrijdend
strijdendleven
leven zijn
zijn „ferne
"fernevon
von
Pesthauch der Zeit
Zeit eine Statte
Statte zu bereiten".
bereiten".
Borchardt
leidt vaak
vaak —
- buiten
buitende
de genoemde
genoemdetekortkomingen
tekortkomingen—
- inindit
ditwerk
werkden
den
Borchardt leidt
aanval op meesterlijke
meesterlijke wijze,
wijze, voert
voertsoms
somsden
denfijngespitsten
fijngespitstendegen
degenvan
vanLessing
Lessingdan
dan
Enuit
uitelke
elkezijner
zijnerwoorden
woordenbebeweer den
den hartstochtelijken
hartstochtelijkenstrijdbijl
strijdbijlvan
vanNietsche.
Nietsche.En
zedelijke ernst, die
die hem
hem steeds
steedsbezielt.
bezielt.We
Weweten
wetenniet
nietwat
wat
merken we de groote zedelijke
de verdere deelen van Borchard's
Borchard's werk
werk ons
ons zullen
zullenbrengen,
brengen,doch
dochwachten
wachtenechter
echter
met eerbiedige
eerbiedige belangstelling
belangstelling af.
af.
en een zeer begaafd criticus
criticus
Wie zóó vermag
vermag te schrijven, een zóó groot dichter
dichter isis en
tevens
een
tevens -— van
van hem
hem zullen
zullenwe
wegaarne
gaarnemeerdere
meerderedeelen
deelen tegemoet
tegemoetzien.
zien. En een
dergelijke
wensch kan
kan slechts
slechtsbijbijzeer
zeerweinigen
weinigender
derhedendaagsche
hedendaagsche Duitsche
Duitsche
dergelijke wensch
NICO ROST.
ROST.
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„Een onwaardeerelijcke Vrouw" en dit boek
"Een
boek zijn
zijn de
de twee
twee posthume
posthumetelgen
telgenvan
van
een man die
gebied der
die op
op het gebied
der Nederlandsche
Nederlandsche letterkundige
letterkundige geschiedenis
geschiedenis in
in 't't
— inin
algemeen, en dat
dat van
van de
de geschiedenis
geschiedenis van
van het
hetdrama
drama—
- ook
ookvan
vanhet
hettooneel
tooneel't
bijzonder, een
een talrijk
talrijk papieren
papieren kroost
kroost heeft
heeftnagelaten.
nagelaten. J)
't bijzonder,
1 ) Vooral op zijn arbeid
tooneelgeschiedenis in eigenlijken zin
van de tooneelgeschiedenis
zin is
is het
hetde
demoeite
moeitewaard
waardde
de aandacht
aandacht te
te
vestigen. Het is waar,
vestigen.
waar, hij
hij heeft
heeft zich
zich hierbij
hierbij nooit
nooitlosgemaakt
losgemaakt van
van een
eengeschiedgeschiedschrijving
die de
degeschiedenis
geschiedenis van
van het
hettooneel
tooneelopzette
opzetteals
alsdie
dieder
derdramatische
dramatische
schrijving die
li tteratuur; maar
litteratuur;
maartevens
tevens heeft
heefthij
hijalalspoedig
spoedigeen
eenopen
openoog
ooggehad
gehadvoor
voorspeeltrant
speeltrant
en ensceneering.
ensceneering. Dit blijkt
blijkt reeds
reeds uit
uit menig
menig zijner
zijner oudere
oudere artikelen;
artikelen;het
hetblijkt
blijkt
vooral
saamvatting zijner
1904-1908 uitgaf,
uitgaf, het stanstanvooral uit
uit de saamvatting
zijner studiën
studiën die
die hij
hij in 1904-1908
daardwerk,
drama en van
van het
het tooneel
tooneel in
inNederland".
Nederland".
daardwerk, "Geschiedenis
„Geschiedenis van
van het
het drama
De groote deugden
deugden en
en de
de groote
groote gebreken
gebrekenwelke
welkedit
ditwerk
werkeigen
eigenzijn,
zijn,vindt
vindtmen
men
terug in zijn
zijn „Geschiedenis
"Geschiedenis van
van den
den Amsterdamschen
Amsterdamschen Schouwburg".
Schouwburg". Hier,
Hier, als
als
daar, een kostelijke massa materiaal, met vlijt en bijna altijd met
met nauwkeurigheid
nauwkeurigheid
verzameld en gerubriceerd. Maar ook hier,
hier, als
als daar,
daar, een
een gebrek
gebrekaan
aangroote
grootelijnen,
lijnen,
aan onderscheiding
onderscheiding van
opsomming van
en
van hoofdhoofd- en bijzaken, een opsomming
van stukken- en
spelersnamen;
geschiedschrijving geheel
toen, naar
naar
spelersnamen; kortom
kortom een
een geschiedschrijving
geheeluit
uit den
den tijd toen,
Kalff's kenschetsend
kenschetsend woord,
woord,de
dearchivaris
archivarisde
delakens
lakensuitgaf.
uitgaf. 2) Men
Men begrijpe
begrijpe wel,
wel,
dat dit niet uitsluitend
uitsluitendals
als afkeuring
afkeuring is
is bedoeld.
bedoeld. De
Degroote
groote vóórarbeid
vóórarbeid is
is verricht,
verricht,
en goed verricht; maar
maar de
de onderzoeker
onderzoeker verzuimde
verzuimdeuit
uitdit
ditalles
alleseen
eenbeeld
beeldsamen
samentete
stellen, waarbij een goed deel van 't't hier
hiergegeven
gegeven materiaal
materiaal uit
uitden
dentekst
tekstnaar
naardede
noten zou moeten verhuizen. Toch,
Toch, een
een zekere
zekere schifting
schifting werd
werd wel
wel onder
onder 't'tmamateriaal
niet het
het volledig
volledig répertoire
répertoire van
van al
al 3) de gespeelde
gespeelde
teriaal gehouden.
gehouden. Zoo werd niet
stukken --- door
doorden
denauteur
auteursamengesteld
samengesteld in,
in, naar
naar Dr.
Dr.Sterck
Sterckons
onsmeedeelt
meedeelt —
gepubliceerd;
ook —
- wegens
wegens den
den te
te grooten
grootenomvang
omvang—
- niet
nietals
alsbijlage.
bijlage.
gepubliceerd; ook
1) Zie
de Levensberichten
J:.evensberichten van
van de
deMaatschappij
Maatschappij der
derNederlandsche
Nederlandsche Letterkunde
Letterkunde te
teLeiden,
Leiden. 1919,
1919.
Zie de
blz. 126-130; en
en de
de noot
noot bij
bij den
den„Inhoud".
"Inhoud",
blz.

2) Zie Leven van
Vondeldatwel
weleen
eentype
typeisisvan
vandedetegenovergestelde
tegenovergesteldesoort
soort
historiografie
1-inde
in deinleiding
inleiding.
van Vondel
-- dat
historiografie
!—
,
3) Dit is kras gezegd.
gezegd. Maar
Maar we
we schorten
schorten onl
oordeel op.
de uitgave,
uitgave. waarnaar
waarnaar al
al onze
onzetooneelhistorici
tooneeJhistorici
op, tot de
ons oordeel
met groote
groate belangstelling
belangstelling zullen
zullen uitzien.
uitzien.
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boek wil
wil zijn
zijn een
een aanvulling
aanvulling van
van Wijbrands
Wijbrands in
in1873
1873 uitgegeven,
uitgegeven, zeer
zeer
Worp's boek
student inderdaad
22 jarig student
inderdaad ongemeen
ongemeen werk
werk over
over Het
HetAmAmen voor
voor een
een 22
belangrijk en
sterdamsche
— men kent
1617 tot
tot 1772.
1772. De
De sedert
sedertWijbrands'
Wijbrands'dood
dood-men
kent
sterdamsche Tooneel
Tooneel van
van 1617
van zijn
zijn monopolie
monopolie —
- ook
ookvoor
vooranderen
anderentoegankelijke
toegankelijkearchieven
archieven
de geschiedenis van
inzake
zake't't
het Burgerweeshuis
Burgerweeshuis zijn
zijnopnieuw
opnieuwdoorgewerkt;
doorgewerkt;ererbleek
bleekvooral
vooralin
van het
répertoire en
en de
de tooneelspelers
tooneelspelers veel
veel te
te vinden
vindentetezijn,
zijn,dat
datWijbrands
Wijbrandsniet
nietheeft
heeftververrépertoire
Ditwerd
werd aangevuld
aangevuldmet
metdoorWorp
doorWorpvan
vanelders,
elders,ininvroegeren
vroegerenarbeid—
arbeid -en
door
meld. Dit
meld.
en door
gebrachte bijzonderheden,
bijzonderheden,bijzonbijzonanderen, als Gallée en Rössing-te
Riissing—te voorschijn gebrachte
derheden
derheden betreffende
betreffende spel,
spel,gebouwen,
gebouwen,bemoeiingen
bemoeiingenvan
vanden
denmagistraat
magistraatenz.
enz.
werd een
een met
met groote
grootezorg
zorg en
endétailkennis
détailkennissamengesteld
samengesteldoverzicht
overzichttoegetoegeHieraan werd
wij weten
weten van
van de
de periode
periodevan
vanAmsterdams
Amsterdamstooneelleven
tooneellevenv66r
vóór
voegd van hetgeen wij
1617 -—.
En Worp's plan
1617
. En
plart was
was ook,
ook, de
de historie
historie voort
voort tetezetten
zettentot
tot1872,
1872,het
hetjaar
jaar
,.houten loods"
loods" op
op het
hetLeidsche
LeidschePlein
Pleindoor
dooreen
eensteenen
steenengebouw
gebouwververwaarin de „houten
werd. Voor
Voor dezen
dezenlaatsten
laatstenarbeid
arbeidwas
wasdedetijd
tijdhem
hemniet
nietgegeven;
gegeven;de
deheer
heer
vangen werd.
tijdvak,
met
raadpleging
vanheel
heelwat
watminder
mindermateriaal
materiaal
Sterck heeft
heeftditdittijdvak,
zijzij
hethet
met
raadpleging
van
te gebruiken,
gebruiken, in
in een
een beknopt
beknoptaanhangsel
aanhangsel behandeld.
behandeld. De
Degrens
grens
dan Worp placht te
van beider arbeid had,
hetboek
boekzelf,
zelf,nog
nog
had, niet
nietalleen
alleen in
inden
deninhoud,
inhoud,maar
maarook
ookininhet
jduidelijker afgebakend
afgebakendmogen
mogenzijn.
zijn.Inderdaad
Inderdaad
laatst
gedeelte,.à
refaire" —
duidelijker
is is
ditdit
laatst
gedeelte
„A, refaire";
het
het zij
zij gezegd
gezegd met
metalle
allewaardeering
waardeeringvoor
voorhet
hetoffer
offervan
vantijd
tijden
enmoeite
moeitedat
datDr.
Dr.Sterck
Sterck
wilde brengen om een in vorm
vorm inderdaad
inderdaadniet
nietveel
veelafwijkende,
afwijkende,doch
dochwat
wathet
hetververwerkte materiaal betreft
betreft al
al te
te zeer
zeer in
in de
de minderheid
minderheidblijvende
blijvendeafsluiting
afsluitingtetegeven.
geven.
We mogen daarbij niet
niet verzwijgen,
verzwijgen, dat de
de periode
periode welke
welke hem
hem ter
terbehandeling
behandeling
overbleef,
bestudeerd,zoodat
zoodathier
hierzeer
zeerveel
veelmeer
meervoorvooroverbleef, aanmerkelijk minder isis bestudeerd,
Dr.Sterck
Sterckzich
zichjuist
juistdaarentegen
daarentegen—
- wellicht
wellichtinin
arbeid ware te verrichten,
verrichten, terwijl
terwijl Dr.
beperkte in het gebruik
gebruik
-beperkte
verband
met den
den tijd
tijdwelke
welke hij
hij aan
aan dit
dit werk
werk kon
kon besteden
besteden—
verband met
van zijn materiaal. 1)
1)
Is dus de geschiedenis
geschiedenis van den
den Amsterdamschen
AmsterdamschenSchouwburg
Schouwburgniet
nietgeheel
geheelgegehet is
is duidelijk
duidelijkdat
datdit
ditboek,
boek,na
na—
- en
ennog
nog
worden zooals we ze zouden wenschen, het
altijd: naast -— Wijbrands,
onmogelijk door den
den hishisWijbrands, recht van bestaan heeft, en onmogelijk
toricus kan worden genegeerd. In
In de
de eerste
eerste plaats
plaatszijn
zijn de
de platen
platenalal belangrijk;
belangrijk;die
die
we echter liever niet zoo op een kluitje
kluitje voorin,
vóorin, maar
maarop
opde
deplaats
plaatswaar
waarze
zeinderinderustreeren, hadden gewenscht.
gewenscht. Ze
Ze zijn
zijn zeer
zeer goed
goed uit
uitenkele
enkeleopen.opendaad den tekst ill
illustreeren,
bare en private verzamelingen gekozenj
inde
de verzameverzamegekozen; al
al isis er
er natuurlijk
natuurlijk -— b.b.v.v.in
ling
Oudheidkundig Genootschap,
Genootschap,in
inhet
hetPrentenkabinet
PrentenkabinetteteAmsterdam
Amsterdam
ling van het Oudheidkundig
bewaard -— nog wel méér te vinden, dat van
van belang
belang is.
is. Wat
Wat den
den inhoud
inhoudaangaat,
aangaat,
het is juist door het hierbovën
hierboven aangegeven karakter
karakter van
van het
het boek,
boek, uiterst
uiterstmoeilijk
moeilijk
overbekends in, uitteraard, er
er
hierover in 't kort iets te schrijven. Er staat veel overbekends
worden ook vele aardige,
aardige, eigenaardige
eigenaardige en
en soms
soms zelfs
zelfs historisch
historischbelangrijke
belangrijkemomomenten naar voren gebracht.
gebracht. Zoo
Zoo is het
het goed
goed —
- alleen: de auteur
auteur had
had de
de cultuurcultuurhistorische
datop
op het
het
historische beteekenis
beteekenis van dit feit
feit nauwkeuriger
nauwkeuriger mogen
mogen aanwijzen
aanwijzen -– dat
2) en dat van
Lavendel"2)
van
kenmerkend
répertoire van
van ,,'t
„'t Wit Lavendel"
kenmerkend verschil tusschen't répertoire
I)
zijn opmerking
opmerking onder de lijst zijner
zijner ..„bronnen"
bronnen" op
op Hz.
blz. 282.
282.
1) ZIe
Zie zijn

2) Het wapen
wapen dezer
dezerkamers
kamers isis ook
ookte
tevinden
vindenin
in een
een zeer
zeer zeldzamen
zeldzamen bundel.
H~yns
bundel, uitgegeven door Zacharias
Zacharias Heyns
te
1608. die —
- als
beschrijving juist
juist is
is —
- een
een andere
andere is
is (niet
(niet een
een herdruk)
herdruk)dan
dandie
d,evan
van1607,
1607.
te Zwolle in 1608,
als Worp's
Worp's beschrijving
op
vermeld. Een
Een ex.
ex. van
van dezen
dezen bundel
bundel van
van 1608
1608 is
IS in
in mijn
mijn bezit.
bezit. Hij
Hij bevat
bevatonderscheidene
onderscheidene
op blz.
blz. 25
25 in een
een noot vermeld.
blazoenen.
inkomst.. en
en afscheidsliederen
afscheid!diederen;; ook
ook muziek
muziek;; spelen
spelen van
vansinne,
sinne.enz.
enz.
blazoenen, inkomst-
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), dat
"De Eglantier"
Eglantier"wordt
wordtgewezen
gewezen 11),
datHooft's
Hooft'sinteressante
interessante„schick
"schicken
enkeuren"
keuren"
„De
van 9 Maart 1613
nauwkeurig worden weergegeven;
1613 nauwkeurig
weergegeven; inderdaad
inderdaadeen
eenbelangrijke
belangrijke
dennatijd.
natijd.
bijdrage tot de
dekennis
kennisvan
vande
derederijkerij
rederijkerij in
in den
bijdrage
wordtmeegedeeld
meegedeeldover
overtooneelinrichting
tooneelinrichting
Belangrij k is wat -— op
Belangrijk
opblz.
blz.46
46vgg.
vgg.- wordt
en mise-en-scene in de „Academie".
Deboeken
boekenvan
vanOntfangh
Ontfanghen
enUytgift
Uytgiftvan
vanden
den
"Academie".De
Schouwburgh van
van 1638
1638 tot
- zorgzorgSchouwburgh
tot 1665,
1665,die
diedoor
doorWorp
Worp- —enendoor
doorKossmann
Kossmann
verschaften menig
menig zeer
zeer belangrijk
belangrijkgegeven;
gegeven;vooral
vooral omomvuldig zijn geraadpleegd, verschaften
trent het
het aantal
aantal opvoeringen
opvoeringen van
van een
een stuk.
stuk. Verrassend
Verrassend isis bijvoorbeeld,
bijvoorbeeld, dat
dat de
de
Klucht
Klucht van
van Oene
Oenevan
vanJan
JanVos
Vos(1642)
(1642)zoo
zooweinig
weinigisisgespeeld
gespeeld(van
(van1642
1642tot
tot1648
1648
stuk
keeren, dan
dan in
in 1662,
1662, gewijzigd, nog zes
verrassend, omdat
omdathet
hetstuk
veertien keeren,
zes keer); verrassend,
verscheidene malen
malen herdrukt
herdrukt werd.
werd. En
En we
we waren
waren gewoon
gewoon uit het aantal drukken
drukken
de veelvuldigheid
veelvuldigheid der
der opvoeringen
opvoeringen tetebesluiten!....
besluiten! ••••
tot de
ook de
de beschrijving
beschrijving van
van het
het ballet
balletvoor
voorVondel's
Vondel'sLucifer,
Lucifer,
Zeer belangrijk is ook
dat Jan Vos
Vos samenstelde. Ze staat in
in „Alle
"Alle de
de Gedichten"
Gedichten"van
vandezen
dezenweinig
weiniggegedie zijn
zijn dissertatie
dissertatie over
over Jan
JanVos
Vos schreef,
schreef, deed
deedwel
wel zich
zich
lezen tooneelman; Worp, die
dag deze
deze uiterst
uiterst interessante
interessantemaar
maarzeer
zeerweinig
weinigbekende
bekendebeschrijbeschrijop zijn ouden dag
in te
telasschen
lasschen 2) —
- alalweten
wetenwe
weniet
nietof
ofdit
ditballet
ballet
ving te herinneren, en
en ze
ze hier
hier in
hetisisde
deeenige
eenige beschrijving
beschrijvingvan
van een
een ballet
ballet uit
uit dezep
deze,n tijd.
tijd. 3)
inderdaad
is gedanst,
gedanst, het
inderdaad is
En zoo bevat dit
dit boek
boek zooveel,
zooveel, „coquis
"coquis et
et convivis"
convivis"—
- Wien
Wien interesseert
interesseerthet
hetniet,
niet,
wie leest niet
niet met
met ververpremière van
van Kloris
Kloris en
en Roosje
Roosje te
te weten
weten 4); wie
het jaar van de première
om zoo
zoo véél mogelijk konst- en
en vlieghvlieghmaak van Dr.
Dr. LodewijkMeyer's
Lodewijk Meyer's methode om
5 )! En zullen niet onze
onze acteurs
acteurs vooral zich
zich
werken in
in een
een schouwspel
schouwspel te
te vlijen
vlijen 5)!
,de honoraria,
honoraria, die
die Dr.
Dr.Worp
Worpzoo
zoonauwkeurig,
nauwkeurig,jajaprijslijstgewijs,
prijslijstgewijs,
interesseeren
voor de
interesseeren voor
ze
achter de spelersnamen
spelersnamen opgeeft'
opgeefn'Waarbij
wanneer ze
Waarbij ze zich zeer zullen ergeren, wanneer
lezen dat
dat —
- terwijl
het speelloon
speelloonder
derbeste
besteactrices
actricesen
enacteurs
acteursde
de ff 6.peravond
avond in
in
6, per
terwijl het
Juff"voor
voortweemaal
tweemaal
dien
aaneen
een„Engelsche
"EngelscheJuff"
dien tijd
tijdbijna
bijnanooit
nooitteteboven
bovenging
ging- aan
126.-werd
werd betaald;
betaald;en
endat
datin
inMei
Mei1705
1705een
eenEngelschman
Engelschman
"danssen
draeyen" f126.—
„danssen en draeyen"f
•••• Het
Hetamuamuettelijke malen op het tooneel optrad met "exersiessie
„exersiessie op de ladder"
ladder"....
zement van deze
deze soort
soortisisdus
dusalalvroeg
vroegeen
eengevaarlijke
gevaarlijkeen
engoed
goed betaalde
betaalde concurrent
concurrent
Dat de
de acteurs
acteurseerst
eerstaan
aan 't eind van de 17de
17de eeuw,
eeuw, alvan het tooneel geweest!
geweest! Dat
hun speelloon,
speelloon, zonder
zonderereriets
iets
thans de meesten van
van hen,
hen, kunnen
kunnen gaan
gaan leven
leven van hun
we zoo veel uit
uit de
derij
rijke,
anders bij te doen, heeft
heeft zeker
zeker ook beteekenis.
beteekenis.Zoo
Zoozouden
zoudenwe
ke,
helaas
onoverzichtelijke schatkamer van dit
dit boek
boek naar
naarvoren
voren
helaas wat
wat te warrige en onoverzichtelijke
kunnen halen. Maar we zouden de grenzen der boekbespreking
boekbespreking daarbij
daarbij te
te buiten
buiten
Datop
opblz.
blz.33
33een
eenvrij
vrij
gaan. Ook als
Inderdaad.Dat
als we
we aan
aan détail-critiek begonnen. Inderdaad.
dwaas
verhouding tot
tot Jerolimo
Jerolimo(Sp.
(Sp.BraBradwaas zinnetje
zinnetje voorkomt
voorkomt over
over Rodenburgh's verhouding
e)
wordtgezegd
gezegd 6)
bander);
dat hetgeen
hetgeen op blz. 85
bander); dat
85 over
overde
de Italiaansche
Italiaansche "scenografia"
„scenografia" wordt
1)
27.
1) Blz.
Blz, 27,
2) Blz.
Blz. 107-108.
107-103.
3) Voor de
de 18e
18e eeuw
eeuw hebben
hebben we
wetallooze
talloozebeschrijvingen
beschrijvingenin
inde
detooneeltijdschriftjes.
tooneeltijrlschriftjes.
4) Het is de moeite
moeite waard,
waard. de
deverschillende
verschillende v'\'erkuischingen
stukje in
in den
den loop
loop der
dertijden
tijdenonderging,
ondertl.1nQ'.
erkuischingen die dit stukje
na te gaan.

5) Blz. 147.

in het
..„Die
Die inrichting
theaterbouw. die
die in
hel begin der 16e
I6e eeuw
inrichtingvan
van het
het tooneel
tooneel was
was een
een navolging
navolging van den theaterbouw,
monumentale versiering
hier
werd toegepast.
toegrpast. De
De Italianen
Itahanen legden
legden zich
2'ich somtijds toe op eene monumentale
versiering
in Itali~
Italië ward
hier en
en daar
daar in
6)
6)

van het tooneel en
en op
op perspectief,
perspectief. (Cursiveering
(Cursiveering van mij.
mlj. W,)
W.)
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veel ruimer
ruimer gezegd kon worden 4); dat de oude en niet
veel
niet geroeste
geroeste liefde tot
tot Jan
Jan Vos
Vos
den heer Worp verleidt tot
tot een
een buiten
buitenverhouding
verhoudinguitvoerig
uitvoerigoverzicht
overzicht van
vanzijn
zijn
allegorie "Inwijding
„Inwijding van de Schouwburg
Schouwburg t'Amsterdam
allegorie
t'Amsterdam(1665);
(1665); dat
dat de
deheer
heerSterck
Sterck
„De deserteur
deserteur zonder
zonderpardoen"
pardoen" -— Mercier's stuk ,,De
sprekend van een stuk "De
„De DeDeserteur"
ur" werd gegeven met of zonder de vergiffenis aan 't't slot
serte
slot—
- zich
zich eenigszins
eenigszins
althans onduidelijk
onduidelijk uitdrukt; 5) dat
onjuist of althans
dat de
de stijl
stijl voortdurend onbeduidend,
en soms slecht is -— wat voor het werk van
van den
den heer
heerSterck
Sterckininzéér
zéérveel
veelsterker
sterker
mate geldt -— zijn slechts enkele der vele opmerkingen die ons bij de
de lectuur
lectuurininOm van
vande
detalrijke
talrijkedrukfouten
drukfoutenniet
niettetespreken;
spreken; die een zeer
vielen. Om
zeer onplezierigen,
onplezierigen,
slordigen indruk
indruk maken. Waar
slordigen
Waar ik
ik er
er dan
dan toch
tochtoe
toekwam
kwamop
openkele
enkelegebreken
gebrekentete
wijzen,
paar opmerkingen
opmerkingen in
in bonam
bonampartem
partemhiertegenover
hiertegenover stellen.
stellen.
wijzen, wil
wil ik
ik ook 'n paar
In de eerste plaats constateert
constateert men
men met
met genoegen
genoegen dat
datWorp
Worpniet
niettracht
trachtden
denlezer
lezer
op een bepaald
in zake
zake niet
niet volkomen
volkomen opgeloste
opgeloste vraagstukken
vraagstukken op
bepaald standpunt
standpunt tete
dring~nj
aan de
de quaestie
quaestie van
van den
den naam
naam der
der „Amsterdamsche
"Amsterdamsche Kamer",
Kamer",
dringen; ik denk aan
nadat de Brabantsche
Brabantsche Kamer
Kamer in
inde
deAcademie
Academie was
was gaan
gaan spelen
spelen 1);
aan de „onver"onver1 ); aan
klaarbare" —
- zij het met hypothezen
hypothezen te
te commentarieeren
commentarieeren—
- post
postin
inde
deBoecken
Boecken
Ontfangh en Uytgift
van Ontfangh
Uytgift van
van 3o
30 Jan. I1732
732 "voor
van de Joden
Comme„voor de onkosten
onkosten van
Joden Comme2 ) Een aardige,
dien".2)
aardige, verrassend
dien".
verrassendjuiste
juistequalificatie
qualificatieisishet
hetde
deAcademie,
Academie,zooals
zooalsCoster
Coster
zich die had voorgesteld, een "Volksuniversiteit"
noemen. 3) Een voortreflij
„Volksuniversiteit" tetenoemen.
voortreflijke
ke
—
opmerking van algemeenen aard
aard —
- zooals
zooals we ze te weinig in dit
dit werk
werkvinden
vindentreffen we aan
aan op
op blz.
blz.gg;
99;waar
waar de
de middelste
middelste helft
helft der
der17e
17e eeuw
eeuw als
als de bloeibloei-,
periode van ons
het aantal
aantal ooroorons tooneelleven
tooneellevenwordt
wordt gekenschetst;gekenschetst;— niet alleen dat het
ke werken
werken dat
dat der vertalingen overtreft,
spronkelij ke
overtreft, wat
wat later
later nooit
nooit meer
meervoorkomt,
voor komt,
maar ook: de drama's
drama'svan
vanonze
onzegrootste
grootstedichters
dichterszijn
zijntoen
toenhet
hetmeest
meestopgevoerd
opgevoerden
en
hebben het meest
meest hun
hun invloed
invloed doen
doen gelden.
gelden. En voorts
voorts heeft
heeft dan
dan het
het Seneca-naSeneca-navolgend Nederlandsch classicisme
classicisme een eigen karakter; dat
dat men
men in
in het
het buitenland
buitenland
navolgt.
Worp'sboek
boekheeft
heeftons
onsrijker
rijkergemaakt;
gemaakt;
Laten we met deze aanwijzing eindigen. Worp's
Laten
wel niet zóó rijk
rijk als
als we
we wenschten
wenschten—Maar
-Maarisisdat
dátniet
altijdeen
een„vrome"
"vrome"wensch!
wensch!
niet altijd

J. L.
L.

WALCH

AMMERS-KüLLER
Jo VAN
VAN AMMERS—
KiiLLER -— De ZaligEm. Querido. 1921.
maker. Amsterdam, Em.

ziektegeschiedenis en heel
heel voortreflijke:
voortreflijke:
Zoo oppervlakkig
oppervlakkiggezien
gezienisisdit
dit een
een ziektegeschiedenis
het onzegbaar
onzegbaartriestige
triestigegeval
gevalonderhonderden
honderdendergelijke
dergelijke—
- van
vaneen
eenalaloudere,
oudere,
het
— onder
ongetrouwde vrouw, van
van wie
wie dedeimmer
immeronderdrukte
onderdruktezinnen
zinnenzich
zichop
opden
denduur
duur
ongetrouwde
physieke stoornissen,
stoornissen, met
metbegeleiding
begeleidingvan
vanmelancholie
melancholieen
en
verradelijk wreken in physieke
Tot zij
zij ten
tenslotte
slotteeen
eenvrouwenarts
vrouwenartsopzoekt,
opzoekt,die
diehaar
haarongeveer
ongeveergeneest,
geneest,
apathie. Tot
hetminst
minstdoor
doorhaar
haar
zichzelveteteopenbaren,
openbaren,eenigszins
eenigszinsop
opde
demodemodeniet het
aanaan
zichzelve
het interessante werk
werk van den
den directeur
directeur,, van het
het Museo
Museo Aristico
A$tico te Rome,
Rome. Giulio
Giulio Ferrar
Perrsr
1) Men zie het
over dit onderwerp
onderwerp (La Scenografia.
Scenografia. --- Milano,
Milano. U. Hoepli,
HoepH. 1908).
1908),
over
2) Blz. 240.
240.
3)
S) Blz. 78,
78.
4) .Blz.
Biz. 185.
185.
42.
5) Blz. 42.
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wijze
psycho-analyse. En
Enhoe
hoezijzijdan,
dan,als
alszoovelen,
zoovelen,dien
dienredder
redderdwepend
dwepend
wijze der psycho-analyse.
gaat
en in
in hem
hem leeft....
leeft. •••En
En't'tleven
levenalal
gaat aanhangen,
aanhangen,tot
tot zij
zij bijna
bijna gansch
gansch van
van en
meer ontwent
ontwent en niet van hem
hem wijken wil.
meer
Tot zij op een
eenoogenblik
oogenblikontdekt
ontdektdat
dathaar
haarHeiland
Heilandtoch
tochook
ookmaar
maareen
eengewoon
gewoon
mensch en —
- erger
erger!! —
- een
een zeer
zeer gewoon
gewoon man
manis,
is,geenszins
geenszinsongeneigd,
ongeneigd,als
als't'tzoo
zoo
gevalt,
toegewijd pleegzustertje
pleegzustertje een
een beetje
beetje te
te vrijen.
vrijen.
gevalt, met een knap, hem toegewijd
Vernederd,
gekrenkt gaat
gaat zij
zij dan
danweer
weerhaar
haargewone
gewone leven in en ••••
wij blijblijVernederd, gekrenkt
.... wij
ven
onzekere of
of't 'thaar
háar
gelukkenzal....
zal ••••
edele
dokternu,
nu,altijd
altijdvan
van
ven in 't'tonzekere
gelukken
DeDe
edele
dokter
buiten af
af gezien,
gezien, lijkt
lijkt wel
wel heel
heel goed
goed geteekend,
geteekend, levend
levend en
en zonder
zonder karikatuur
karikatuur tete
worden
ons toch
tochduidelijk
duidelijkblijkend.
blijkend.Maar
Maarvooral
vooralde
depatiënte
patiëntezelve
zelve verschijnt
verschijnt
worden ons
ons
- deze
deze van
van,binnen
binnenuit
uit—- alalbijzonder
bijzonderklaar
klaarinin't'tverloop
verloopharer
harerziekte
ziekteen
en
ons —
zielige mentaliteit,
mentaliteit, temidden
temidden der sober aangegeven
zielige
aangegeven ziekenhuisomgeving.
ziekenhuisomgeving. Maar
Maar
toch hebben wij
wij ten
ten opzicht
opzichtvan
vanhaar
haarobjectiviteit
objectiviteitoogenblikken
oogenblikkenvan
vantwijfel,
twijfel,nl.
nl.
als
zoo onvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk en
en volledig
volledig het
hetbrutale
brutaleverliefdheidsbetoon
verliefdheidsbetoon der
der
als zij zoo
jonge
Margot kan
kan waardeeren,
waardeeren, en,
en, weer
weertehuis,
tehuis,schier
schierwijsgeerig
wijsgeerig
jonge zuster
zuster Margot
concludeert, dat „niets
"niets zoozeer
zoozeer waan
waan was
was den
d<:n de
de illuzie,
illuzie, dat
dat menschen
menschen ....
....ooit
ooit
iets van elkander konden verstaan."
verstaan."
Wij
herinneren ons
ons dan het
het motto
motto uit
uitCarry
Carryvan
vanBruggens
Bruggens Prometheus,
Wij herinneren
dat de schrijfster haar verhaal
verhaal meegaf:
en
meegaf : "de
„de eenige
eenige realiteit
realiteit isis het
het contrast," en
gaan
van twijfel
twijfelen
envertwijfeling
vertwijfelingopopden
dengrond
grondvan
vanditditstraf
strafonbewogen
onbewogen
gaan iets van
gehouden realisme
realisme vermoeden.
vermoedrn. Zoo iets als
als een
een belijdenis,
b,elijdenis, dat er
er nergens vastvastheid bestaat,
bestaat, noch
nochinin't 'tredelijke,
redelijke,noch
nochinin't'tzedelijke,
zedèlijke,en
endat
datdit
ditlaatste
laatsteisis het
het
ergste
vanbeide,
beide,omdat
omdat
allemenschelijke
menschelijkewaardigheid
waardigheiden
enwaarde
waardehierdoor
hierdoor
ergste isis van
alle
schijnt te
te boor
loor te
te gaan.
gaan.
Maar
....misschien
misschienvergis
vergis ik
ikmij
mij en
enwas
was het
hetmevr.
mevr. Van
Van Ammers-Kuller
Ammers-Kuller toch
toch
Maar....
enkel om
om een
eenrealistische
realistischestudie
studietetedoen.
doen.Dan
Dankan
kangezegd
gezegdworden,
worden,dat
datzij
zijdie
die
over
't geheel
voortreflijk
volbracht heeft.volbracht heeft. F.C.
F.C.
over
't geheel
voortreflijk

Een Herfststorm. Roman door ELLEN
E. Querido,—Amsterdam
Querido,-Amsterdam 1921
I92I 2e
2e dr.
dr.
Zou het feit
feit van
van dien
dienspoedigen
spoedigen en
envoorspoedigen
voorspoedigen tweeden
te danken
danken
tweeden druk te
aan het
hetgloeiend
gloeiend mee-gevoel
mee-gevoel van
van vele
vele niet
nietmeer
meerjonge
jonge vrouwen
vrouwen met
met deze
zijn aan
veertigjarige, die
nog eens,
eens, onder
onder zeer
zeergunstige
gunstigeomstandigheden,
omstandigheden,een
een
ruim veertigjarige,
die nog
moeder-zijn
heusche liefde
liefde gaat
gaat beleven,
beleven, na
na ongeveer
ongeveer haar
haar beste
beste jaren
jaren aan
aan het moeder-zijn
zoo ware,
ware,zou
zouhet
hetiets
ietsbeteekenen
beteekenenvoor
voordedeveelveelgeofferd1 Indien
Indien dit
ditzoo
te hebben geofferde
heid .,en
en sterkte der
der onvervulde
onvervulde verlangens,
verlangens, die
die in
in zoo
zoo menig
menig berustend
berustend of
of
heid
heimelijk opstandig
dit boek
boek
heimelijk
opstandig gedragen
gedragen huwelijksieven
huwelijkslevenschuil
schuilgaan.
gaan.Wat
Wat in
in dit
(men
(men kan
kan gerust
gerust zeggen
zeggen bepleit wordt) is
is het
hetrecht
rechtder
dervrouw
vrouween
eeneventueele
eventueele
dubbelnatuurvan
vanVrouw
Vrouwen
Moederuit
uitteteleven,
leven,ook
ooknadat
nadatde,
de,om
om zoo te zeggen,
dubbelnatuur
en Moeder
zeggen,
voor de eerste
eerste gestelde tijd voorbij
niet. Zij
Zij behoort
behoort
voorbij is.
is. Meer eischt de schrijfster niet.
geenszins, zoo
het, tot
totdedemeer
meer
roekeloozen,die
dieVrouw
Vrouwen
Minnares
geenszins,
zoo schijnt het,
roekeloozen,
en Minnares
Moeder. Deze
Deze Vrouw
Vrouw werkte eerst
eerst behoorlijk
behoorlijk
bestaansrecht geven
geven boven
boven de Moeder.
af, hoewel
hoewel zij daartoe bovendien
bovendien een
een zangkunstenares
zangkunstenares in
in zich
zich
haar moedertaak af,
letterlijk te smoren
smoren had. Maar
Maar meent
meentdan
dannu
nuook,
ook,nana's'skinds
kindsgelukkig
gelukkighuwelijk,
huwelijk,
van gemeenschapsplichten,
gemeenschapsplichten, om zich
zich voluit te geven
geven aan
aan een
eenliefde,
liefde,
vrij te zijn van
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wel een bijzonder en exceptioneel
nog altijd
altijd op
op haar stond
die —
- wel
exceptioneel geluk
geluk!! -— nog
stond tete
Enaan
aanhet
hetbetoog,
betoog,dat
datinindit,
dit,haar
haargedrag
gedragwerkelijk
werkelijkniets
nietsonbehooronbehoorwachten.
wachten. En
lijks
een nog
nognaar
naarliefde
liefdeen
enpassie
passieverlangende
verlangende rijpere
rijpere
1ij ksgelegen
gelegenwas,
was,dat
dat men een
vrouw kan
nu
vrouw
kan zijn
zijn en
endaarbij
daarbijeen
eenzeer
zeerbeschaafde
beschaafdedame,
dame,heeft
heeftde
deschrijfster
schrijfsternu
een groot
groot deel
deel van
van haar
haai boek
boek gewijd.
gewijd. Telkens
Telkens weer
weer
en
naar
alle
zijden
tracht
een
en
naar
zijden
tracht
M
zij
die distinctie
distinctie in het
het licht
licht van
van onzen
on~en mogelijken
zij die
mogelijkentwijfel
twijfeltetestellen
stellen••.•
.... Zoo
dikwijls, dat
dat het
het wel
Erzijn
zijn
dikwijls,
wel eens
eens prikkelend
prikkelend werkt
werkt op
opons
onslezershumeur.
lezershumeur. Er
bepaald
oogenblikken, dat die
die verheven
verheven gezindheid
gezindheid(b.v,
(b.v.tegenover
tegenoverdedearme
arme
bepaald oogenblikken,
"verdoolden"
den Amsterdamschen
Amsterdamschen Achterburgwal)
Achterburgwal) overdreven
overdreven wordt
wordt en
en
„verdoolden" van den
wij enkel kunnen meesmuilen bij het bedenken dezer situatie
wij
situatie:: „Toen
"Toen begreep
begreep
uuronveilig
onveiligwerd
werden
enmet
met
Marian
dat het
hethier
hier(op
(opden
denachterburgwal)
achterburgwal) op
opdit
dituur
Marian dat
Wat deed
deed
klopping
keel was ze weggevlucht
weggevlucht van
klopping in de keel
van deze
deze donkere
donkere ellende."
ellende." Wat
laat in den avond
het schaap er ook, zoo
zoo gevaarlijk
gevaarlijk laat
avond!! Dat komt
komt er
er van,
van, als
als men
men
zoo
artistiek isis aangelegd
aangelegd en
enverzot
verzotop
opstedeschoon
stedeschoonop
opuren,
uren,dat
datmen
menalallang
zoo artistiek
lang
in zijn
zijn bedje
bedje moest
moest liggen....
liggen ••••
Een ander voor 'mijn
gevoel te
in de
deVrouw,
Vrouw,
mijn gevoel
te sterk
sterk bewijs,
bewijs, dat
dat de
de Minnares in
zelfs
Moeder, geeft
geeft de
de
zelfs op
op rijperen
rijperen leeftijd,
leeftijd,geen
geenscha
schabehoeft
behoefttetedoen
doen aan
aan de Moeder,
schrijfster in dien
dien oneindig
oneindig gevoeligen
gevoeligen brief
brief van
van deze Moeder aan haar dochter,
dewelke (eenvoudig
(eenvoudiguitgedrukt)
uitgedrukt)"op
„op alle
alle dagen
dagenloopt:'
loopt." Maar
Maar zulke
zulkenaturalisnaturalisdewelke
tische
kind toch
toch
tische bijzonderheden
bijzonderheden als
als vervat
vervatzijn
zijnin
in deze
deze passage,
passage,moest
moestzij
zij het
het kind
mij.
sparen,
sparen, dunkt mij.
het
,.Wanneer het zich uit
uit onzen
on'zen schoot
schoot losscheurt,
losscheurt, stort
stort het klaagschreiend het
luide
leven in
Is niet
niet de
devraag
vraag of
of dit
dit
luide leven
in en
en hoort
hoort onzen
onzenlaatsten
laatstenbarenskreet."
barenskreet."'t't Is
physiologisch
voorstelling der
der feiten
feiten mag
magheeten,
heeten,maar
maarof
ofeen
een
physiologisch wel
wel een
een juiste voorstelling
moeder
goed doet
doet een
eenaanstaande
aanstaandedito
ditoteteverontrusten
verontrustenmet
metzulke
zulkewilde
wildevisies
visies
moeder goed
geval. Niet
Niet elk
elk kan
kandaar
daartegen.
tegen.—
- En
Enzoo
zooisiserermeer,
meer,dat
datmij
mijoverdreven
overdreven
van 't't geval.
schijnt
dit betoog
betoog voor
voor de
devereenigbaarheid
vereenigbaarheid van
van prima
prima cultuur
cultuur met
metlate
late
schijnt in dit
liefde,
waar de
degewone
gewonelezer
lezergereedelij
gereedelijk
meeinstemt.
instemt.Hiermee
Hiermeekan
kanhet
hetdoel
doel
liefde, waar
k mee
der schrijfster
schrijfster dus
geacht worden.
worden. Litteraire
Litteraire pretenties
pretentieshebben
hebbenzulke
zulke
dus bereikt
bereikt geacht
Hetzijn
zijneen
eensoort
soortgedramatiseerde
gedramatiseerde
schrifturen
deze waarschijnlijk
waarschijnlijk niet.
niet. Het
schrifturen als deze
druk
brochures,
en aangenaam
aangenaam tevens,
tevens, en,
en,gelijk
gelijkdoor
doordezen
dezentweeden
tweedendruk
brochures, nuttig en
wordt bewezen, zeer geliefd
geliefd bij
bij het
het geachte
geachte publiek.
publiek.
F. C.
JULIA FRANK.

De Cirkel. Sythoffs
I920.
Uitgevl.'rsmpij.
- 192o.
Uitgeversmpij. -— Leiden —

Ik geloof
geloof niet,
de letterkundige
letterkundige kunst
kunst bij
bij dit
ditwerk
werkbijzonder
bijzonderprofiteeren
profiteeren
niet, dat de
is het
het toch
tochals
alsverbeelding
verbeeldingtetezwak,
zwak,teteweinig
weinig„gezien".
"gezien".De
Deman
man
Daartoe is
eerste,dedegrofzinnelijke,
grofzinnelijke,was
wasallicht
allichthet
het
Frans, de
de man
man Bruin,
Brui!),de
deman
manErnst...
Ernst.••dedeeerste,
makkelijkst te vormen, maar die anderen
anderen blijven
blijvenhaast
haastvolledig
volledig (of
(of liever
liever vollijvig)
vollijvig)
in de verf steken. Het vrouwtje
vrouwtje Mimi is zwak
zwak cliché
cliché en Madeleine,
Madeleine, de
de hoofdhoofdDe jongen
jongenBob
Bobisis
figuur, alleen bij
bij stukjes
stukjesniet
nietonwaarschijnlijk,
onwaarschijnlijk, en
en zelfs
zelfs levend. De
misschien
Maar dit
dit isisalles
alles niet
nietzoozeer
zoozeerbelangrijk,
belangrijk, als
als dat
datinindit
dit
misschien het beste nog. Maar
boek voor vele
een vrouweziel
vrouwezielhartstochtelijk
hartstochtelijk
vele schril tegenstrijdige neigingen in een
(en :toch
;toch waarschijnlijk
vergeefs) de
de formule
Wat Ernst
Ernstaan
aan
(en
waarschijnlijk vergeefs)
formule gezocht
gezocht wordt.
wordt. Wat
~a1.
aal.
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het slot
slot van
van Madeleine
Madeleine zegt:
zegt: „ik
"ik ken
ken Madeleine
Madeleine zoo
zoo goed,
goed, dat
dat wil
wil zeggen:
zeggen: het
het
soort vrouwen waartoe ze behoort. Ze
Ze heeft
heeft van
vanalles
alleswat
watnoodig;
noodig;wat
watlevenslevensvreugd, wat dwaasheid, wat luxe, wat aanbidding,
aanbidding, wat
wat verdrie
verdriet.
t Ze wil de vrouw
zijn, maar ook soms het kind,
zijn,
kind, de
de beschermster,
beschermster, maar
maar ook
ook de
debeschermde...."
beschermde ...."
geldt dat niet
niet van
van zeer
zeer veel
veel vrouwen,
vrouwen, eigenlijk
eigenlijk van alle
alle hartstochtelijke
hartstochtelijkeen
envolvoldan toch
toch geen
geen oplossing
oplossing van
van het
het geval.
geval. En
En evenmin
evenmin
levende menschen? Zoo is 't't dan
zal men die vinden in Madeleine's
Madeleine's zonderlinge
zonderlinge theorie
theorie over
over de
de bewuste
bewuste conceptie
echtelijke pand, als
als „'t
,,'twekken
wekken van
vanhet
hetwonder".
wonder".Dit
Ditlijkt
lijktwel
welheel
heelingevan het echtelijke
ingewikkelden
enheel
heel subtiel
subtiel en weinig klaar. Maakt
't
in't
wikkeld
Maakt zulk
zulk een
een opvatting
opvatting verschil
verschil in
gevoel
zijdelings het
het
gevoel voor
voorhet
het kind,
kind, als
als dat
dat er
er eenmaal
eenmaal is?
is?En
En raakt
raakt dit
dit meer
meer dan zijdelings
probleem van Madeleine, die, als verfijnde, intellectueele vrouw,
ten slotte
slotte toch
toch
vrouw, ten
het dan
dan intermitteerend
intermitteerend -- blijft
blijftbegeeren.
begeeren.
eigenlijk
kracht —
- zij het
eigenlijkde
de brute
brute kracht
inCouperus'
Couperus'fijngevoelig
fijngevoelig boek
boek Langs
lijnen van
van gegeOngeveer
vrouw in
Ongeveer als
als die vrouw
Langs lijnen
leidelijkheid.
Deze
cirkel schijnt
schijnt mij
mij toch
tochwel
welzuiverder
zuiverderdan
danhaar
haareerste
eersteboek
boek ininde
defelle
felle
Deze cirkel
het probleem
probleem heeft
heeftgesteld
gesteld en
ener
erbij
bijblijft,
blijft,zonder
zonder
bepaaldheid, waarmee zij hier het
het litterair
litterairpleizier
pleizierbetreden.
betreden.
zich te vermeien
vermeien op
op zijwegen,
zijwegen, enkel
enkel terwille
terwille van het
nog eens
eens de
de oplossing
oplossing van
van haar
haarlevensraadsel
levensraadsel vindt
vindt in
ineen
een
Misschien
Misschien dat
dat zij nog
volmaakte verbeelding er van. Want
volmaakte
Want zulk
zulk een
eenverbeelding
verbeeldingzou
zoutegelijk
tegelijkeen
eendoordoorF. C.
voelen
en begrijpen
voelen
enbeteekenen.
begrijpen beteekenen. F. C.

Sardanapalus,
Sardanapalus, treurspel in drie bedrijven door JAN VAN
VANLUMEy-AmsterLUMEY- Amster& Zoon. z.j.
dam, v. Kampen
Kampen &

Een goed treurspel te
te schrijven
schrijven isis een
een drommelsch
drommelschlastig
lastigding.
ding.Al
Albezit
bezitmen
men
dan bezit
bezit men
men nog
nogniet
nietmeer
meerdan
daneen
eenaanloop
aanloopofofaanaande
geschikte "stof",
de geschikte
,,stof", dan
groote moeilijkheid
moeilijkheid is,
is, dat
datinineen
eenheusche
heuschetragedie
tragediede
defiguren
figuren(de
(de
leiding.
leiding. De groote
voornaamste
tegelijk levende
levende menschen en symbolen moeten zijn,
zijn,
voornaamste tenminste) tegelijk
uitdrukking
en het gebeuren zoowel
zooweliets
ietsmogelijks
mogelijksinin't't gewone
gewoneleven,
leven, als
als de uitdrukking
eens om
om!! Hebt ge
ge het
het symbool
symbool
eener grondwaarheid
grondwaarheid van
van alle leven.
leven. Kom daar eens
houdt ge
ge
goed
voelbaar gemaakt,
gemaakt, dan is
is net
net al
al het levende
goed voelbaar
levende er uit gewerkt, en houdt
uw
figuren levend,
levend, dan
danvalt
valtdedeboel
boelidee-loos
idee-loosuit
uitelkaar
elkaarals
alsdroog
droogzand.
zand.En
En
uw figuren
meestal zelfs
nochhet
heteen,
een,noch
nochhet
hetander,
ander,juist
juistals
alsbij
bijJan
Janvan
vanLumey
Lumey
zelfs gelukt u noch
het
geval is.
is. Zijn
Zijn Sardanapalus
Sardanapalus heeft
heeft iets
iets erg
ergHebbelsch,
Hebbelsch, ook
ook even
even iets
iets
het geval
Shakespearesch
iets v.
v. Lumey's,
Lumey's,maar
maarniet
nietbepaald
bepaaldiets
ietslevends.
levends. Hij
Hij
Shakespearesch en
en zelfs iets
wegwas
waseen
eensoort
soort
blijkt iemand, die
die malheur
malheur ininzijn
zijnhuwelijk
huwelijkhad
hadenennunuopopweg
Kandaules
worden, langs
langs den
denHebbelschen
Hebbelschenweg
weg der
derbedrogen
bedrogen illusien.
illusien. En
En
Kandaules te worden,
die vervelende, klanklooze verzen zegt, ten
ten bewijze
bewijze hoe
hoe moeilijk
moeilijk het
het isis dichterdichterHet isis jammer,
jammer, dat
dat J. van Lumey niet
niet een
een beetje
beetje
terlijk en interessant
interessant te zijns
zijn. Het
zit toch
toch in
inzijn
zijndrama
dramaallicht
allichtintelligentie
intelligentie
lager
wilde blijven.
lager bij
bij den
den grond wilde
blijven. Er zit
b.v. een
eengoede
goedenovelle
novellete
te produceeren
produceeren of misschien
zelfs een
een dragelij
dragelijk
genoeg om b,v.
misschien zelfs
k
tooneelspel.
Sardanapalussen zijn
werkelijk te
te harde
harde noten
noten voor
voor hem
hem
tooneelspel. Maar
Maar Sardanapalussen
zijn werkelijk
is geen
geen schande.
schande. Zij
Zijzijn
zijnniet
nietvoor
voorniets
nietshistorische
historische
om
te kraken.
kraken. En dit is
om te
F. C.
figuren....
figuren.... F. C.
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Revolutie
Revol utieen
en Weder-geboorte
Weder-geboorte --- nagelaten
nagelaten
handschrift 'van
van G.
handschrift
G. KAPTEYN-MUYSKEN
KAPTEYN-MuysKEN
met
met een levensbeschrijving van de schrijfschrijfster door
door B.
B.Reijndorp,
Reijndorp, Uitgevers
Uitgevers Mpij,
Mpij,
921.
De Waelburgh-Blaricum,
Waelburgh-Blaricum, z1921.
citaat:
Een citaat
"La vie
vie etetencore
encoreune
une
fois
vie",
zooalsGuyau
Guyaureeds
reedsvijftig
vijftigjaar
jaargeleden
geleden
„La
fois
la la
vie",
zooals
deze innerlijke
innerlijke springveer
springveerder
dermenschelijke
menschelijkeaktie,
aktie, isis ook
ook de
despringveer
springveer
leerde, deze
aktie, thans
thans door
door de
de revolutionairen
revolutionairen begonnen.
begonnen.
van de direkte aktie,
is de
de springveer,
springveer, die
die ten
tenallen
allentijde
tijdeheeft
heeftgewerkt,
gewerkt,die
diegeheel
geheel het
het bebeHet is
staan van
van de
delaagste
laagstetottotdedehoogste
hoógstevorm
vormvan
vanleven
levenaltijd
altijdheeft
heeftbeheerscht,
beheerscht,dede
springveer, waarin
waarin het
hetgeheim
geheimvan
vanevolutie
evolutieen
enrevolutie,
revolutie,ook
ookvan
vanelke
elkewederwedergeboorte, gelegen
gelegen is. Het
geboorte,
Het isisdedespringveer,
springveer,die
diebiologisch
biologischenenpsychologisch
psychologisch
kritiek der
der wetenschap
wetenschap bestaan
best~an kan."
kan."
beide, de kritiek
Ik kan
kan verzekeren,
verzekeren, dat
datalaldeze
dezespringveeren
springveeren--- tezamen
tezameneen
eengeheele
geheelematras
matras—
ik
tevens een staal
staal vormen
vormen van
van de
de schrijfwijze
schrijfwijzeniet
nietalleen,
alleen,maar
maarook
ook van
van den
den geest,
geest,
die
dit boekje
boekje naar voren
voren komt
komt:
eenzwaarwichtige
zwaarwichtige leutergeest,
leutergeest, die
dievolvoldie uit dit
: een
zoogoed
goedals
alsniets
nietstetezeggen.
zeggen.
maakt de
de kunst
kunstverstaat
verstaatmet
metzéér
zéérveel
veelwoorden
woordenzoo
maakt
, als
Omslachtig en
en pompeus
pompeuswaarheden
waarheden.
als koeien
koeienteteverkondigen
verkondigenen
enoude
oudekoeien
koeien
uit de
de sloot
sloot der
dervergetelheid,
vergetelheid,waarin
waarinzij
zijeindelijk
eindelijken
engegevan waarheden te halen uit
lukkig terecht kwamen, dat is verder
schriftuur,die
diezich
zichgaarne
gaarne
verder het karakter
karakter dezer schriftuur,
De wereldoorlog
wereldoorlog wordt
wordt hier
hierinnig
innig
voor diepzinnig, ethisch en belezen
belezen uitgeeft. De
verafschuwd,
Russische revolutie
revolutie hartelijk
hartelijk begroet,
begroet, maar
maarbezadigd
bezadigdgecritigecritiverafschuwd, de Russische
seerd in haar
naar „excessen",
"excessen",de
deMarxistische
Marxistischegeschiedbeschouwing
geschiedbeschouwingmenschkundig
menschkundig
tot haar betrekkelijke
betrekkelijke waarde
waarde teruggebracht....
teruggebracht ••••alles
allesnaar
naarden
denaard
aardeener
eenerbanale
banale
degelijke
verbeeldt bijzonder
bijzonder tetezijn
zijninin
degelijke vooruitstrevendheid,
vooruitstrevendheid,die
die zich
zich echter verbeeldt
ethiek en intellect beide.
beide.
Zoo doet dit nagelaten
nagelaten geschrift
geschriftzich
zichvoor,
voor,waarbij
waarbij wij
wij niets
niets verloren
verlorenhadden,
hadden,
uitgáve ook
ook maar was
was nagelaten.
nagelaten.
F. C.
C.
indien de uitgave
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TOONEELSPEL IN 4 BEDRIJVEN.
BEDRIJATEN,
Personen:
Jacques Casanova,
zich noemende
a
Jacques
Casanova, zich
noemende „chevalier
"chevalier de Seingalt".
Seingalt"•.
THOMAS HOPE,
THOMAS
HOPE, bankier,
bewindhebber van
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche
bankier, bewindhebber
Oost-Indische Compagnie.
Compagnie.
zijn dochter.
ESTHER, zijn
F LORIS GRAVIUS.
FLORIS
PRINS ROGIER
ROGIER PICCOLOMINI.
PICCOLOMINI.
P RINSES PICCOLOMINI.
PRINSES
THERESA TRENTI, cantatrice.
cantatrice.
THERESA
VERHOEVEN,
VERHOEVENy eigenaar
"De Bijbel".
Bijbel".
eigenaar van
van het
het hotel „De
Juffrouw VERHOEVEN.
TONIA, hun nichtje.
nichtje.
DIRK, hotelknecht.
Een huisknecht van
van de
de familie
familie Hope.
Hope.
het tweede
tweede en
en derde
derde bedrijf
bedrijfkunnen
kunnen enkele
enkele figuranten
figuraaten aan
aan de
de
In het
handeling als toeschouwers
toeschouwers deelnemen.
echter niet
niet onmisonmishandeling
deelnemen. Zij
Zij zijn echter
baar.
speelt in
in 1760.
1760. Te
Te Amsterdam.
Amsterdam. De
De drie
drieeerste
eerstebedrijven
bedrijven
Het stuk speelt
in het
het hotel
hotel „De
"DeBijbel",
Bijbel",het
hetvierde
vierdeten
tenhuize
huizevan
vanden
denbankier
bar.kierHope.
Hope.
EERSTE
EERSTE BEDRIJF.
BEDRIJF.

Een zitkamer
zitkamerininhet
hethotel
hotel„De
"DeBijbel",
Bijbel",
rococobehangen
behangenen
engemeubeld.
Een
rococo
gemeubeld.
den achtergrond
achtergrond een dubbele
dubbele deur,
slechts een
Op den
deur, waarvan slechts
een helft wordt
Behangsel van
vanverschoten-groen
verschoten-groen damast,
damast,Engelsche
Engelscheplaten
plateninin
geopend. Behangsel
vergulde lijsten
aan de wanden.
wanden. Links,
Links, tusschen
tusschen twee
twee deuren,
deuren, een
een
vergulde
lijsten aan
schoorsteen inin den
hoog opvlammend
het is
is
schoorsteen
den haard
haard een
een hoog
opvlammend vuur,
vuur, want
want het
het vriest
vriest hard.
hard. Op
Opden
denschoorsteenmantel
schoorsteenmantel een
een oude staande
winter en het
onder een
een spiegel
spiegel en
en twee
twee kandelabers
kandelabers met
met kaarsen.
kaarsen. Een
Eengroote
groote
klok onder
armstoel met
met zijleuningen
zijleuningen bij
bij het
hetvuur.
vuur.Rechts
Rechtstwee
tweedeuren
deurendoor
dooreert
een
gescheiden, daarbij
den achterachterkleine sofa gescheiden,
daarbij een
een kleine
kleine ronde
ronde tafel.
tafel. Op den
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links van
vandedemiddendeur,
middendeur,eeneen
grootere
sofa,
rechts
speelgrond, links
grootere
sofa,
rechts
eeneen speeltafel met
met toebehooren
toebehooren voor
voorhet
hetkaartspel
kaartspelenentwee
tweetwee-armige
twee-armige
kandelaars .
kandelaars.
stoelen. Op
Op dedevloer
vloerkleine
kleinetapijten.
tapijten.InInhethet
midden
hangt
licht. stoelen.
midden
hangt
eeneen
lichtkroon met
metkaarsen.
kaarsen.
EERSTE TOONEEL.
TOONEEL,
HOPE, ESTHER,
HOPE,
ESTHER,VERHOEVEN,
VERHOEVEN,JUFFROUW
JUFFROUWVERHOEVEN,
VERHOEVEN, later
•.
later TONIA
TONIA.-

Door de
de middendeur
middendeurtreden
tredendedebankier
bankierHope
Hopeenenzijnzijn
dochter
dochter
op, op,
met veel
veel plichtplegingen
plichtplegingen binnen
binnengeleid
geleiddoor
doorhethetechtpaar
echtpaar
Verhoeven.
Verhoeven.
heer Hope
Hope isis een
eenwelgedaan
welgedaanman,
man,kleine
kleinevijftiger,
vijftiger,deftig
deftig
gekleed
De heer
gekleed
in donkerbruin
donkerbruin met
metfijne
fijnekanten
kantenlubben
lubbenenen
jabot,
lange
pelsjas
jabot,
lange
pelsjas
ge-getailleerd en
en met
metpelerine,
pelerine,donkere
donkerekousen,
kousen,lage
lageschoenen
schoenenmet
met
gouden
gouden
gespen. Hij heeft
heeft een
een kostbaar
kostbaar gouden
gouden horloge
horloge in
in het
hetzakje
zakjevan
vanzijn
zijn
gespen.
gebloemd
zijden
vest,
en
daar
hangt
een
breede
gouden
kettzng
gebloemd zijden vest, en daar hangt een breede gouden ketiing metmet
breloques
uit.Een
Eendriekanten
driekantensteekje
steekje
onder
arm,
gepoederde
breloques enz. uit.
onder
denden
arm,
gepoederde
pruik, wandelstok
wandelstokenenhandschoenen.
handschoenen.Esther
EstherHope
Hopeis is
een
jonge
schoonpruik,
een
jonge
schoonheid met
met gitzwart
gitzwarthaar
haarenengroote
grootedroomoogen.
droomoogen.ZijZij
draagt
klein
draagt
eeneen
klein
mouche
de wang,
wang, isisuiterst
uiterstelegant
elegantgekleed
gekleedmet
met
pelise
groote
mouche op
op de
pelise
en en
groote
handmof, een
een breed-gerande,
breed-gerande, hoog-gebolde
hoog-gebolde hoed
hoedmet
metvederen
vederenenenflufluen en
in kokskleeren,
weel. Verhoeven,
Verhoeven, een
eenman
manvan
vanmiddelbaren
middelbarenleeftijd,
leeftijd,
in kokskleeren,
een
mes in
inden
dengordel:
gordel:een
eengoedige
goedigedikkerd,
dikkerd,soms
somsniet
niet
zonder
een Jang
jang mes
zonder
bewusteigenaar
eigenaar
te zijn
der best gerenomparmantigemanieren,
manieren,bewust
parmantige
te zijn
vanvan
eeneen
derbestgerenonzmeerde hotels
hotels in
in Amsterdam.
Amsterdam. Juffrouw
Juffrouw Verhoeven
Verhoeven is een
een nog
nog Jongjongmetteekenen
teekenenvan
vanvroeger
vroeger
mooi,
mager,
hoog
opgeuitziende vrouw
vrouwmet
mooi,
mager,
hoog
opgemaakt
gepoederdkapsel,
kapsel,opzichtig
opzichtig
gekleed
in tamelijk
wijde
hoepelrok
maakt gepoederd
gekleed
in tamelijk
wij de
hoepelrok
van gebloemde zijde,
zijde,het
hetliffie
lijfjeuitgesneden,
uitgesneden,doch
doch
niet
teveel.
draagt,
niet
teveel.
ZijZij
draagt,
omdat het
het zoo
zookoud
koudis,is,een
eenwollen
wollensjaaltje,
sjaaltje,datdat zij
zij echter
echter gemeenlijk
gemeenlijk
los
hangen. Bij
Bijden
denlinker
linkermondhoek
mondhoekeen
eengroote
grootemouche
moucheininden
den
los laat hangen.
vorm van
vaneen
eenster.
ster.
HOPE,
Esthervoor
voorzich
zichuituitbinnen
binnentreden).
treden). Jammer, dat graaf
HOPE, (laat Esther
Zintzendorf uit is. En m'nheer Casanova? Is die misschien ook uit?Zintzedorfus.Em'hCanov?Isdiemchakut?
JUFFROUW
VERHOEVEN, (die het
het antwoord
antwoordvan
vanhaar
haarman
manvoorkomt).
voorkomt).
JUFFROUW VERHOEVEN,
Ridder Casanova
Casanova heeft de boodschap
boodschap achter gelaten,
gelaten, dat
dat hij
hij binnen
binnen
'n kwartier zou terugkomen. Aan
Aan mij
mij persaanlijk!
persoonlijk!
doos
HOPE,
terwijlhij
hijeen
eenprachtige
prachtige
gouden snuif
snuifdoos
gouden
HOPE, (binnentredende, terwijl
V er- uitdejaszkhl,n eropgkthbn,ed
uit de jaszak haalt, en die, na er op geklopt te hebben, geopend Verhoeven voorhoudt).
voorhoudt). Zoo, aan u pers66nlijk?
persóónlijk?
Verhoevenknikt
kniktmet
methethet
hoofd,
klaarblijkelijk
zelf-ingeJuffrouw Verhoeven
hoofd,
klaarblijkelijk
zelf-ingenomen.
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Teveel eer, rn'nheer
mtnheer Hope.
Hope.
(buigend). Teveel
(genadig, maar joviaal). Ga-je gang,
gang, Verhoeven.
Verhoeven.
(genadig,
Verhoeven neemt
een prise,
prise, daarna presenteert
presenteert Hope
doos aan
Verhoeven
neemt een
Hope de
de doos
aan
Verhoeven, die
die er
er met
meteen
eendienaresse
dienaresse ook
ook een
eensnuifje
snuifjeuituit
juffrouw Verhoeven,
neemt.
snuift Hope
neemt. Vervolgens
Vervolgens snuzft
Hope zelf overvloedig,
overvloedig, en
en wuift
wuiftdan
dandede
korrels van zijn
jabot.
korrels
zijn jabot.
HOPE. Hum! (tot Esther,
Esther, glimlachend).
glimlachend). Voor
Voor de zaken tref ik
ik het
het
HOPE.
dus niet,
niet, kind.
kind. (tot
(tot het
het echtpaar
echtpaar Verhoeven
Verhoeven omdat
omdat hij
hijweifelt
weifelt wie
wie
dus
van de
de twee
twee hij moet aanspreken).
graaf de
de Saint-Germain,
Saint-Germain, dan?
dan?
aanspreken). En graaf
VERHOEVEN. 0, m'nheer
mtnheer de
de Saint-Germain
Saint-Germain isis gewoonlijk
gewoonlijk wel
wel
VERHOEVEN.
gaat haast
haast nooit uit.
uit. Niet
Nietwaar,
waar,vrouw?
vrouw?
op zijn kamer. Die gaat
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (schudt onverschillig
onverschillig maar
maar bevestigend
bevestigend het
het
JUFFROUW
enschelt
scheltdaar
daar
hoofd.) Ik geloof van wel.
wel. (Gaat naar den
den schoorsteen
schoorsteen en
hoofd.)
een tafelschel).
tafelschel).
met een
VERHOEVEN (vertrouwelijk).
mtnheer Hope,
Hope, dat
dat
Gelooft u,
u, m'nheer
VERHOEVEN
(vertrouwelijk). Gelooft
graaf
Saint-Germain al zooveel
zooveel eeuwen
eeuwen oud
oud is,
is, als-t-ie
als-t-iezegt?
zegt?
graaf de Saint-Germain
bijlam, niet ouder uit
uit dan
dan ik.
ik.
Hij ziet er, bijlam.,
da-kan ik je niet zeggen.
zeggen. Mtnheer
M'nheer de SaintHOPE. Ja, Verhoeven,
Verhoeven, dà-kan
Sainten zeker
zeker is,
is,
Germain beweert
beweert 'n levenselixir
levenselixir uitgevonden te hebben, en
in hooge
hooge gunst
gunst staat.
staat.
dat hij
hij daarom
daarom bij
bij den
den koning
koning van
van Frankrijk
Frankrijk in
je hotel.
hotel.
Je hebt op 't oogenblik heel wat groote heeren in je
VERHOEVEN. En waar zouden ze in
in Amsterdam
Amsterdam anders
anders heengaan,
heengaan,
"De Ster
Ster van
van het
het Oosten",
Oosten", waar
waar
m'nheer
naar „De
m'nheer Hope?
Hope? Toch
Toch niet
niet naar
zoo vuil
vuil is, zeggen
't zoo
zeggen ze. „De
"De Bijbel",
Bijbel", m'nheer
m'nheerHope!
Hope! Door
Doorheel
heel
mengsel van
van vertrouwevertrouweEuropa en aan
aan alle
alle hoven
hoven bekend!
bekend! (met een mengsel
lijke vieierif
vleierij in stem
stem en
en houding).
houding). Enne
.... alle heeren, die voor hun
hun
Enne....
keizers
en Co....
Co ....
keizers of
of koningen
koningen geld
geld komen
komen leenen
leenen bij
bij het huis Hope en
nietwaar,
.... Die logeeren,
logeeren, natuurlijk, bij mij.
mij. Geen
Geen beter
beter
nietwaar, m'nheer?
m'nheer?....
En m
m'nn
hotel
geen grooter
grooter bankiershuis in heel Europa. En
hotel in de stad, geen
keuken, m'nheer Hope, m'n keuken! Trouwens, waarvoor ben ikkeun,m'hrHopkeun!Tws,arvobenik
Koninklijke Hoogheid
Hoogheid
anders maitre geweest in de cuisine van Haar Koninklijke
de Prinses-Gouvernante?
Prinses-Gouvernante?
HOPE
Je wilt
wilt dus
dus zeggen,
zeggen, dat
dat we
we elkaar
elkaar zoo
z;oo wat
wat
HOPE (glimlachend). Je
aanvullen.
voor 'n goeie
goeie tafel,
tafel, en
en ik
ik voor
voor de
de financiën
financiën van
van
aanvullen. Jij zorgt voor
de heeren.
VERHOEVEN
m'nheer Hope.
Hope. U
U isiswel
wel aimabel.
aimabel.
0, m'nheer
VERHOEVEN (gevleid). 0,
HOPE.
betreft, beste
beste Verhoeven,
Verhoeven, de
de Amsterdamsche
Amsterdamsche
HOPE. Wat het geld betreft,
als jij
jij op
op het
hetvoorzetten
voorzetten
Beurs
alle leeningen in als
Beurs gaat niet zoo grif op alle
van 'n fijnen
fijnen schotel.
VERHOEVEN
VERHOEVEN
HOPE
HOPE

'
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JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (nadat
zij hoofdschuddend
hoofdschuddend en
en brommend
brommend
(nadat zij
met
het sleutelmandje
sleutelmandje aan
haar arm had
had
met een
eenstofdoek,
stofdoek,dien
dienzij
zij op
op het
aan haar
liggen, het stof
liggen,
stof van
vanden
denschoorsteenmantel
schoorsteenmantelheeft
heeftgeveegd,
geveegd, tot
totTonia,
Tonia,
binnenkomt, vinnig).
Kun-je niet
die binnenkomt,
vinnig). Kun-je
niet wat
watbeter
beterop
opletten,
letten,dat
datde
demeiden
meiden
hier
boel zindelijk
zindelijk houën?
houën? Moet
Moet ik
ik dan
danoveral
overalzelf
zelfbij
bijwezen?
wezen?
hier de boel
Ga kijken
(stroef) Ga
kijken of m'nheer de
de Saint-Germain
Saint-Germain op z'n
z'n kamer
kamer is.
is.
Tonia, die bij
Tonia,
bij het
het binnenkomen
binnenkomen voor
voor Esther
Esther en
en Hope
Hope een
een knieknik
knieknik
heeft gemaakt, gaat met een
een kwaden blik
blik op
op haar
haar tante
tanteheen.
heen.
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (op
Esther). Als
(op klagenden
klagenden toon tot Esther).
Als ik niet
••• .! D'r
D'r is
is geen
geen ernst
ernstmeer
meeronder
onderdie
diejonge
jongemeisies
meisies
overal
overal zelf bij
bij ben
ben....!
God
van
tegenwoordig. Ze kijken
kijken teveel
teveel naar
naar het
hetmanvolk!
manvolk! 't Is God
van tegenwoordig.
geklaagd!
(die eerst
eerst met
met aandacht
aandacht de platen aan
ESTHER (die
aan den
den wand
wandheeft
heeft bebekeken, lacht nu
nu hartelijk).
hartelijk). En u, keek
keek uu daar
daar vroeger
vroeger dan
dan nièt
nièt naar?
naar?
VERHOEVEN (goedig). Laat d'ouwe maar
maar praten,
praten,mademoiselle.
mademoiselle. Als
Als
jonge meid was ze dol op jongens.
„Ouwe!" Zouden
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (verontwaardigd). "Ouwe!"
Zouden de
de
menschen niet denken, dat ik
menschen
ik „zestig"
"zestig"ben?!
ben?!
Maar als ik zoo
VERHOEVEN (tot Hope).
Hope). Maar
zoo vrij
vrij mag
mag zijn,
zijn, m'nheer,
m'nheer,
Je noemt 'em „ridder"
"ridder"en
enhij
hijzelf
zelfnoemt
noemt
die m'nheer Casanova....
Casanova •••• Je
zich Casanova
Casanova de Seingalt,
Seingalt, maar...
maar...., onder
onder ons,
ons, ikikhoor
hoorrare
raredingen
dingen
van 'em!
HOPE (glimlachend). Och kom!
kom!
Esther heeft nu
nu aandacht
aandachtvoor
voorhetgeen
hetgeen er
er gesproken
gesproken wordt.
VERHOEVEN.
hebben me
me verteld,
verteld, dat-ie
dat-ie in
in Venetië
Venetië in
in de
de
Ja, ze hebben
VERHOEVEN. Ja,
m'nheer Hope.
Hope.
kast heeft gezeten, in de prison, m'nheer
HOPE
is toch
toch niets
nietsbijzonders,
bijzonders, m'n
m'nwaarde!
waarde!
Maar dat is
HOPE (lachend). Maar
soms niet in
in de
degevangenis,
gevangenis, ononHoeveel
Hoeveel aanzienlijke
aanzienlijkelui
lui zitten
zitten er
er soms
chevalier de Seingalt
Seingalt heeft
heeft over
overz'n
z'ngevangenschap
gevangenschap
schuldig!
schuldig! De chevalier
een heel interessant
boek geschreven,
geschreven, dat
datik
ikgelezen
gelezen heb.
heb.
interessant boek
ESTHER
warmte). Zoo
Zoo geniaal
geniaal bedacht, z'n vlucht
vlucht uit
uit de
de gegeESTHER (met warmte),
vangenis!
VERHOEVEN
maakt). Nou
(op wien deze geruststelling weinig indruk
indruk maakt).
VERHOEVEN (op
hij is
is heelemaal
heelemaal geen chevalier,
chevalier, m'nheer Hope,
Hope, hebben
hebben ze
ze
ja, maar hij
me
gezeid. Hij
heelemaal geen
zoon van
van twee
twee
me gezeid.
Hij heet
heet heelemaal
geenSeingalt:
Seingalt:'n'n zoon
Venetiaansche comedianten, m'nheer,
m'nheer,comedianten!
comediànten!
HOPE
hoog). Wat raakt
raakt me
medat
datgekwebbel,
gekwebbel,man?
man? Iemand
Iemand
HOPE (een beetje hoog).
Parijs en
en VerVerdie hier komt met brieven
brieven van
van de
de voornaamste
voornaamste lui in Parijs
d'Mfri, den
den
sailles,
me speciaal
speciaal wordt
wordt aanbevolen
aanbevolen door
door graaf
graaf d'Affri,
sailles, die
die me
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Fransehen
bovendien brieven
brieven heeft
heeft van
vande
devoorvoorFranschen ambassadeur; die bovendien
naamste bankiershuizen, die....
die .... gekheid!....
gekheid!. ... Wie
Wie heeft
heeft jejedie
dienonsens
nonsens
verteld?
ESTHER (als
voren). M'nheer Casanova
Casanova is
is zelfs
zelfs aanbevolen
aanbevolen door
door
(als voren).
den gezant
gezantvan
van de
de Heeren
HeerenStaten
Statel1ininParijs,
Parijs,m'nheer
m'nheervan
vanBerkenhoven.
Berkenhoven.
(een beetje
geintimideerd). Nou,
VERHOEVEN (een
beetje geïntimideerd).
heb 't't anders
anders niet
niet
Nou, ik
ik heb
van 'n
'n kwa-jongen.
kwa-jongen. 't Was
'n paar
paar dagen
dagen
Was prins Piccolomini, die
die 't me 'n
gelejen
Casanova in
in Italie
Italië gekend
gekend had.
had.
gelejen vertelde,
vertelde, dat-ie m'nheer Casanova
HOPE (verwonderd). Prins Piccolomini?
Piccolomini? Wie is dat?
dat?
VERHOEVEN. 'n Italiaan
z'n
Italiaan van
van hooge
hooge geboorte,
geboorte, m'nheer,
mtnheer, die
die met z'n
vrouw reist, de prinses...
vrouw
prinses ••••, mooi....
mooi •••• m'nheer
m'nheer Hope,
Hope, die
die prinses!
prinses!
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (geërgerd). Nou ja,
ja, zwijg
zwijg daar
daar maar
maar over.
over.
Daar stelt m'nheer
m'nheer Hope
Hopetoch
tochgeen
geenbelong
belang in.
in.
HOPE (vroolijk).Tjongen,
je durft
du:t'ft veel
veel te
te zeggen,
zeggen, juffrouw
juffrouw
(vroolijk).Tiongen, tjongen, je
Verhoeven.
JUFFROUW VERHOEVEN.
VERHOEVEN. Och m'nheer, praat uu niet
niet van
van die
die prinses.
prinses.
Aan
vrij met de
de heeren.....
heeren.... Ik
Ik weet
weet niet
niet of
of alle
àlle prinsessen
prinsessen
Aan tafel
tafel zoo
zoo vrij
zoo
weet wèl,
m'n oogen
oogen uit
uit rn'n
m'n hoofd
hoofd zou
zou
zoo zijn,
zijn, maar
maar ik
ik weet
wèl, dat
dat ik m'n
schamen om zoo
zoo koket
koket te
te wezen.
wezen.
VERHOEVEN. Jij
Jij schaamt
schaamt je
je nog
nog al
al gauw!
gauw!
JUFFROUW VERHOEVEN.
VERHOEVEN. Ze
vooral op
op m'nheer
m'nheerCasanova
Casanova
Ze heeft 't't vooral
begrepen, die....
die •••• (met geringschatting) die prinses.
ESTHER (nieuwsgierig). En mtnheer
m'nheer Casanova?
Casanova?
HOPE (scherfsend).
hoef-je niet eens
eens te
te vragen,
vragen, die
die isis daar
daar
(scherpend). Dat hoef-je
natuurlijk
van gediend...
gediend ••••, als
als ze
rr.ooi is.
is. (tot Verhoeven)
Verhoeven)
ze zoo mooi
natuurlijk wel van
En wat doen ze
ze hier?
hier?
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (voor
(voor dat
dat haar man
mankan antwoorden). Spelen,
m'nheer, spelen. Niets anders dan spelen:
spelen: pharao,
pharao, piquet,
piquet, biribi.
biribi. Ik
Ik
vertrouw
niet.
vertrouw ze niet.
VERHOEVEN (goedig). Och,
Je weet
weet hoe
hoe de
de vrouwen
vrouwen zijn.
zijn.
Och, m'nheer,
m'nheer, le
Wat m'n vrouw
vrouw tegen
tegen die
die prinses
prinses heeft
heeft mag
mag joost
Joostweten.
vyeten.
TONIA (aan de
de middendeur). M'nheir de
de Sein-Sermain
Sein-Sermainisisbau.ve.
bauve.
HOPE.
Goed,
meisje.
dit
kaartje
aan
den
graaf
brengen?
meisje.
Wil-je
dan
dit
kaartje
aan
den
graaf
brengen?
HOPE.

(haalt
e~nfijn
fijnportefeuilletje
portefeuilletjeeen
eenvisitekaart).
visitekaart).
(haalt uit en
Tonia gaat daarmee
daarmee weer
weer heel?.
heen.
HOPE
Verhoeven). Je
bevestigendenhoof
hoofd(op een bevestigenden
d
Je nichtje,
nichtje, hè?
he (op
HOPE (tot Verhoeven).
knik van
van Verhoeven)
Verhoeven) 'n Lief
Lief kind!
kind! Zoo echt van Kattenburg!
Kattenburg!
-knik
kind!"
„'n
JUFFROUW
VERHOEVEN
(humeurig).
't
Mocht
wat!
,,'n
lief
Er.d!"
Mocht wat!
JUFFROUW VERHOEVEN
Ze is
hond op
op 'n boerenerf.
is zoo
zoo brutaal als
als 'n hond
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vriendelijk ••
(zacht) Heel vriendelijk..
ik bij
bij m'nheer de Saint-Germain
zijndochter).
dochter). Als
Als ik
Saint-Germain ben,
ben,
(tot zijn

ESTHER
ESTHER
HOPE
HOPE

maar hier
hier zoo
zoo lang
lang wachten,
wachten, kind,
kind, tot
tot ik
ikjejewaarschuw.
waarschuw.
dan blijf jij maar
Misschien houdt juffrouw
juffrouw Verhoeven
Verhoeven je
je dan
danzoo
zoolang
langgezelschap.
gezelschap.
Misschien
JUFFROUW VERHOEVEN.
VERHOEVEN. Natuurlijk, m'nheer,
m'nheer, heel
heel graag.
graag.
JUFFROUW
ESTHER (hoog). 0,
0, ik
ik verzoek
verzoek u..,
u .•• dat is onnoodig. aIkkan
kanheel
heelgoed
goed
ESTHER
alleen blijven.
HOPE (angstvallig). In 'n'nhotelkamer,
hotelkamer, kind?
kind? Waar
Waar iedereen
iedereen kan
kan
HOPE
binnenkomen?
binnenkomen?
ESTHER (lachend). Juist
Juist heel
heel interessant!
interessant! Misschien
Misschien zie
zie ik
ik
ESTHER
en prinses
prinsesPiccolomini
Piccolominiwel!
wel!
prins en
HOPE (schertsend),
(schertsend). Of
Of Casanova....
Casanova ••••
HOPE
ESTHER. Of de chevalier Casanova....
Casanova •••• zeker.
zeker.
ESTHER.
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (uitvorschend). 'n Knappe Mari,
man, niet waar,
waar,
juffrouw? Zoo geestig en zoo galant.
Ziet u, dat
VERHOEVEN (kluchtig
verontwaardigd) Ziet
dat isis waar
waar alle
alle
(kluchtig verontwaardigd)
VERHOEVEN
"Zoo geestig
geestig en
en zoo
zoo galant!"
galant!" (geërgerd) Sinds die
vrouwen opletten. „Zoo
m'nheer Casanova....
Casanova .... ridder de
de Seingalt....
Seingalt.... in
inm'n
m'nhotel
hotelis,is,zijn
zijnalle
alle
vrouwen
huis het
het hoofd
hoofd kwijt.
kwijt.
vrouwen in
in m'n huis
ESTHER (spijtig). Ei! Ei!
TONIA
deur). Komplement fen m'nheir
m'nheir de
de SeinSein(opnieuw aan
aan de deur).
TONIA (opnieuw
Sermein
'n eer
eer sijn,
sijn, sei-t-ie,
sei-t-ie, m'nheir
m'nheir Hope
Hope te
te ontontSermein en
en 't sel m'neer 'n
fengen.
oogenblik alleen.
alleen. Als
HOPE.
laat je
je dan
dan 'n oogenblik
Als graaf de
de
HOPE. Nu, kind, ik laat
Saint-Germain er niets
niets op
op tegen
tegen heeft,
heeft, zal
zalik
ikjejelaten
latenroepen.
roepen.
ESTHER
Als-t-U blieft!
blieft! Zegt
maar, dat
dat ik
ik
Zegt u maar,
ESTHER (met ingenomenheid). Als-t-U
verlang
beroemd man.
man.
verlang om
om met hem kennis te maken. Zoo'n beroemd
TONIA.
goan?
Sel ik Uwes moar faur goan?
TONIA. Sel
HOPE.
kindlief. (Hope
(Hope gaat
middendeur heen,
heen, terwijl
terwijl
gaat door
door de
de middendeur
HOPE. Ja, kindlief,
Verhoeven
zijn vrouw
vrouwzich
zichbuigend
buigendvoor
voorhem
hemterzijde
terzijdeplaatsen).
plaatsen).
Verhoeven en zijn
VERHOEVEN
me wel
wel toe,
toe,mademoiselle,
mademoiselle, dat
dat
VERHOEVEN (tot Esther). Je staat me
ik naar m'n keuken
keuken ga,
ga, anders
anders bederft
bederft m
m'n
Choiseul.
n sauce aà la Choiseul.
ESTHER
bepaald zonde
zonde zijn!
zijn!
ESTHER (vroolijk). Het zou bepaald
(gaat heen).
VERHOEVEN
(buigend).
Je
dienaar
dan,
mademoiselle.
dan, mademoiselle. (gaat
VERHOEVEN
U kan me gerust
ESTHER
JuffrouwVerhoeven).
Verhoeven). U
gerust alleen
alleen laten,
laten,
(tot juffrouw
ESTHER (tot
juffrouw Verhoeven. (op
de binnentredende).
binnentredende). Ah,
(op anderen
anderen toon
toon tot
tot de
madame
madame Trenti!
'
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TWEEDE
TOONEEL.
TWEEDE TOONEEL.
ESTHER, MADAME
ESTHER,
MADAME TRENTI,
TRENTI, later
later CASANOVA.
Op
het oogenblik,
oogenblik, dat
dat Verhoeven
Verhoeven vertrekken
vertrekkenwilde,
wilde,isismadame
madame
Op het
Trenti
de middendeur
middendeurverschenen.
verschenen. Verhoeven
Verhoeven heeft
heeft dan
danbeleefd
beleefd
Trenti in de
voor haar
haar gemaakt
gemaakt en
en als
als hij
hijisisheengegaan
plaats voor
heengegaan wordt
wordt hij
hij gevolgd
gevolgd
door
vrouw, die
diemet
meteen
eengeringschattenden
geringschattenden blik
blikvoor
voorde
de cantacantadoor zijn vrouw,
trice
weg gaat.
trice en schouderophalend weg
gaat.
Madame Trenti
Trentiisiseen
eennog
nogmooie
mooieaschblonde
aschblondevrouw,
vrouw,niet
nietmeer
meergeheel
geheel
Madame
jong (37 jaar)
maar geheel
geheelinin't't zwart
met niet
niet te
jaar) elegant,
elegant, maar
zwart gekleed
gekleed met
wijden
hoepelrok. Haar
wijden hoepelrok.
Haar kapsel
kapselisishoog
hoogopgemaakt
opgemaaktenenzij
zijdraagt
draagt een
paar kleine
kleine mouches.
mouches. Zij
Zijheeft
heefteen
eenwat
wat
versletenwijde
wijdepelise
pelisemet
met
paar
versleten
cap uchonlos
losom
om~edeschouders
schoudershangen.Handmof.
hangen.Handmof, .Ofschoon
capuchon
Of schoonhet
hetfel
fel wintert,
wintert,
heeft
toch een waaiertje
waaiertje in
- zij
zijdraagt
draagt mitaines
mitaines —
- en
en
heeft zij toch
in de
de hand —
brengt
zenuwachtig, maar
maar gracieus
gracieus in
beweging, terwijl
haar
brengt dit zenuwachtig,
in beweging,
terwijl zij
zij haar
gemoedsbewegingen
kenmerkt
open- enendichtklappen
dichtklappen
gemoedsbewegingen
kenmerktdoor
door het
het opener
Het dient,
dient, kortom,
kortom,meer
meerom
omerermee
meetetespelen,
spelen,gewoonte
gewoonte van
van
er van. Het
het optreden voor het publiek, dan
dan om
om er
er zich
zichmee
meeteteverkoelen.
verkoelen.
MME TRENTI
MME
TRENTI (verrast). Mademoiselle
hier? (treedt
Mademoiselle Hope,
Hope, U
U hier?
nader,
eerst voor
voor Esther
Esther een
een statiebuiging,
statiebuiging, en
deze haar
haar
nader, maakt eerst
en als
als deze
de
zich opnieuw
opnieuw om
om er
er een
een kus
kus op
optetedrukken).
drukken).
de hand reikt,
reikt, buigt
buigt zij zich
ESTHER. Ja. M'n
M'n vader
vader was
was 'n paar
heeren, hier in 't hotel, 'n
paar heeren,
bezoek
heeft mij
mij meegenomen.
meegenomen.
bezoek schuldig en heeft
MME
TRENTI (zacht insinueerend).
insinueerend). Mademoiselle
goed
MME TRENTI
Mademoiselle schijnt
schijnt goed
bekend met Casanova....
Casanova .... monsieur
monsieur Casanova.
Casanova.
Esther op den natuurlijken
natuurlijke". toon
toon van
vaniemand,
iemand,die
dieniets
nietsteteverbergen
verbergen
heeft,
niet zonder
zonderhoogheid).
hoogheid). Heel
zelfs. Al
Al verleden
verleden jaar,
jaar, bij
bij
heeft, niet
Heel goed zelfs.
z'n eerste
Holland, is
is de
de chevalier
chevalier de
de Seingalt
Seingalt bij
bij ons
ons gegeeerste reis naar Holland,
komen. 'n Bijzonder merkwaardig man.
man.
MME TRENTI.
TRENTI. Merkwaardig?
toen
n
Merkwaardig?Dat
Datgeloof
geloofik.
ik.Dat
Dat was
was hij
hij al toe
hij als 15-jarige jongen promoveerde als -doctor in de rechtsweten-hijals15-rgeonpmvdalsoctrinehwschappen, en 'n jaar later z'n
z'n eerste
eerste preek
preek hield.
hield.
ESTHER (verbaasd,
eerstepreek?!
preek?!Casanova?!
Casanova?!
Z'n eerste
(verbaasd, vroolijk). Z'n
MME TRENTI
TRENTI (niet
geamuseerd dan
de combicombi(niet minder geamuseerd
dan Esther
Esther om
om de
natie:
preeken en Casanova.)
Casanova.) Ja, hij was
was in de
de lagere
lagere orden
orden opgeopgenatie: preeken
nomen,
maar z'n vroomheid
vroomheid heeft
heeft niet
niet lang
lang geduurd.
geduurd.
nomen, maar
ESTHER (hartelijk lachend). Die is heerlijk! Casanova als boetprediboetpredihem al bisschop
ker!
ik hem
hem eens
eens mee plagen!
Ik zie hem
bisschop of
of
plagen! ik
ker! Daar zal ik
zoo!
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MME TRENTI.
TRENTI. En waarom
waarom niet?
niet? Als
Als geestelijke
geestelijke zou
zou hij
hij misschien
misschien
kardinaal,
misschien
zelfs
paus
geworden
zijn.
zelf. dat
dat hij
hij
kardinaal. misschien zelfs
geworden zijn. U zegt zelf,
man is. Nu brengt
brengt hij
hij 't misschien maar tot
tot eerste
eerste
een merkwaardig
merkwaardig man
minister. Misschien wel
wel in Frankrijk.
ESTHER. Minister
financiën. Hij heeft
heeft er
er alaldedeStaatsloterij
Staatsloterij
Minister van financien.
ingevoerd.
MME TRENTI.
MME
TRENTI. Maar
even waarschijnlijk
waarschijnlijk isis het,
het. dat
dat hij
hijergens
ergens
Maar even
weer in de gevangenis
niet een
een gevangenis
gevangenis
weer
gevangenis terecht komt,
komt. alal isis 't dan niet
met looden daken,
daken. zooals
zooals bij
bij ons
ons in
inVenetië.
Venetië.Voor
VoorCasanova
Casanovastaat
staat
overal de gevangenisdeur op 'n kier.
ESTHER (bestraffend). Foei.
madame Trenti!
Trenti! In
In Venetië
Venetië was
was hi)
hij
Foei, madame
onschuldig gevangen
gevangen gezet.
gezet. Dat
Dat weet u beter
onschuldig
beter dan
dan ik.
ik.En
En zz'n
n vlucht!
'n genie.
'n combinatievermogen!
combinatievermogen! Wat
Wat 'n'nberekening
berekeningvan
van
Wat 'n
genie, wat 'n
mogelijke kansen!
kansen! Alleen
Alleen die
die vlucht
vlucht al heeft
heeft den
den chevalier
chevalier de
de
alle mogelijke
Seingalt over heel Europa
Europa beroemd
beroemd gemaakt.
gemaakt.
MME TRENTI (bewonderend ondanks
ondankshaar
haartegerzingerzomenheid).
tegeningenomenheid). 't Is
slimheid, wat 'n overleg.
waar! Wat 'n slimheid.
'n zelfvertrouwen!
zelfvertrouwen! Maar
Maar
overleg, wat
wat 'n
onschuldig? Jacques Casanova
Casanova is nooit
nooit onschuldig
onschuldiggeweest.
geweest.Zelfs
Zelfsniet
niet
als kind in de wieg.
wieg.
ESTHER
een kleine
kleine hatelijkheid
hatelijkheid in
inhaar
haartoon).
toon). Ja.
ik
ESTHER (niet
(niet zonder een
Ja, ik
vergat.
hem nog
nog beter
beter kent
kent dan....
dan .... wij.
wij. Dat
Datdochtertje
dochtertjevan
vanuu
vergat, dat u hem
lijkt op hem als....
als ....
MME
TRENTI (met vuur). Dat dochtertje
dochtertjevan
vanme
meisis'n'nengel.
waarom
MME TRENTI
engel, waarom
gedachte den
den vader
vader dagelijks
dagelijks zegen,
zegen. die
die het
het me
me gegeven
gegeven heeft.
heeft.
ik in gedachte
Het heeft al
al zz'n
goede hoedanigheden
hoedanigheden en niet een
een van
van zijn
zijn slechte.
slechte.
n goede
(koeler.
met warmte)
warmte) Maar wat
wat Casanova
Casanova betreft,
betreft. mademade(koeler, maar
maar toch met
moiselle
.... ik
zooveel verplicht. Ik
Ik waarschuw
waarschuw uu voor
voor hem.
hem.
moiselle....
ik ben u zooveel
Voor iemand.
u ... begrijp
begrijp ik
ik m'nheer
m'nheer
iemand, die zoo mooi en zoo goed is als um
uw vader niet,
niet. die
die uu met
metCasanova
Casanova alleen
alleen naar
naar concerten
concertenlaat
laat gaan.
ESTHER
ongerust. madame.
madame.
(koel, afwijzend).
afwij zend). Maak u daarover niet ongerust,
ESTHER (koel.
Hollandsche
meisjes
leeten
op
zich
zelf
te
passen.
Wij
zijn niet
niet
Hollandsche meisjes leeren op zich zelf te passen. Wij zijn
blazen. (Zij gaat naar den
den haard en
wakkert
bang om in 't vuur te blazen.
en wakkert
er
blaasblag het
weer opvlamt.
op het
er met den blaasblag
het vuur
vuur aan.
aan, dat weer
opvlamt, om
om dan
dan op
haardijzer de
de voeten
voeten te
te warmen).
warmen).
MME TRENTI. Pas
mademoiselle. dat
brandt.
Pas maar
maar op.
op, mademoiselle,
dat u zich niet brandt.
U kent Casanova niet.
niet. Als
Als hij
hij 'n vrouw wat wil wijs maken.
dan
denkmaken,
soms. dat de
de Heilige
Heilige Geest
Geest zelf
zelftot
totjejespreekt.
spreekt. (bitter) Maar hij is
je soms,
soms
duivel zelf.
zelf.
soms de duivel
ESTHER
koel). Ik
kan niet
niet zeggen,
zeggen, dat
dat uu heel
heel vriendelijk
ESTHER (hoog en koel).
ik kan
'

'
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over
chevalier de Seingalt
Seingalt oordeelt.
oordeelt. Heeft
Heeft liij
hij uudan
danzooveel
zooveel
over den chevalier
kwaad gedaan?
gedaan?
MME TRENTI
TRENTI (met warmte),
warmte). Hij heeft....
heeft .••• (zich zelf
zelf in
in de
de rede
rede vallenvallende) Ah, mon dieu, waar dient
dient 't'took
ook voor?
voor?
ESTHER
.••• Sophie,
Sophie, niet
niet waar?...
waar? ••
dochtertje....
ESTHER (naderbij komende). Uw dochtertje
lijkt
heel erg op hem.
hem. Ik
Ik zag
zag hoe
hoe ontroerd
ontroerdde
dechevalier
chevalier was,
was, toen
toen
lijkt heel
z;ijvoor
voorde
decollecte
collectemet
metde
deschaal
schaal
hij die avond van
van uw
uw concert,
concert, toen
toenzij
bij hem kwam.
rond ging, zoo onverwacht
onverwacht bij
kwam. Ik kreeg den indruk, dat
dat
kind hield.
hield. Maar
Maar uzelf...
uzelf•.••, houdt
houdt uu nog
nog van
van den
den vader?
vader?
hij van 't kind
hij
MME TRENTI
TRENTI (haastig). Ik
hebu uniet
nietgezegd,
gezegd,dat
datCasanova
Casanova de
de
a heb
m'n kind!
kind! Den
Den vader
vader van
kind?!Of
Ofikiknog
nogvan
van
vader
van rn'n
vader is van
van m'n
'n kind?!
'em houd?
houd? (droomend,
gedachten in het
het verleden)
verleden) Ik
(droomend, als
als met
met haar gedachten
elke vrouw
vrouw hem
hem aanbidt als
heb hem aangebeden!
aangebeden! Zooais
Zooals elke
als hij
hij haar
haar
enals
alshij
hijhaar
haardat
d2-tzegt....
zegt ....zooals
zooals
wijs
houdt, en
wijs maakt,
maakt, dat hij van haar houdt,
v;:m hem
hem hield.
hield.
hij
zeggen kan
kàn., ik
Ik was
was mezelf
mezelf niet
niet meer,
meer, toen
teen ik
ik v2n
hij dat zeggen
Wat heeft die man
man toch,
toch, dat
dat hij
hij ons
onszoo
zoobetoovert?
betC'overt? Hij
Hij isis niet
nieteens
eens
knap.
ESTHER
hem nièt
niètknap?!
knap?! (zichzelf stuitende,
stuitende, ontontESTHER (haastig). Vindt u hem
roerd) En nu?
nu?
. MME
TRENTI. Nu?
alle.s voorbij,
voorbij, he?
••• De
vader
he?....
De vader
Nu? Nu? Och 't't isis alle‘s
MME TRENTI.
van Sophie bestaat
bestaat niet
niet meer
meer voor
voor me.
me.Maar
MaarCasanova?
Casanova? (hartelijk)
Mademoiselle
dankbaar •..• Door
Door uw
uw aanbevelinaanbevelinMademoiselle Hope,
Hope, ik
ik ben u zoo dankbaar....
moet ik
ik u voor Jacques
••••, daarom moet
Jacques
gen heb ik hier zoovee1
zooveel succes gehad
gehad...
waarschuwen.
Niet dat
dat hij
hijslecht
slechtis,
is,o,0,integendeel!
integendeel! Maar....
Maar •••• hoe
hoe
waarschuwen, Niet
zeggen? Hij weet
weet niet
niet altijd
altijd het
hetonderscheid
onderscheidtusschen
tusschengoed
goed
zal ik 't zeggen?
z'n doel
doelmaar
maar
en kwaacl.
kwaad. Of
Of liever
liever gezegd:
gezegd: hem
hem is alles goed, als
als hij z'n
bereikt. En....
En •••• hij
hij isis onweerstaanbaar.
onweerstaanbaar. Het
Hetisisgevaarlijk
gevaarlijk voor
vooriemand
iemand
luisteren.
als
hem te luisteren.
als u om naar hem
Casanova,
de middendeur
middendeur binnengekomen,
binnengekomen, heeft de
de laatste
laatste
Casanova, door
door de
woorden
is goed
goed 35 jaar, tamelijk
tamelijk groot
groot en,
en, zonder
zonder een
een
woorden gehoord.
gehoord. Hij
Hij is
van uiterlijk
uiterlijktetezij
zijn,n,heeft
heefthij
hijeen
eengoed
goedgezicht,
gezicht,waarin
waarindedescherp
scherp
een Apollo
Apollo van
gebogen neus echter te groot is. Heel levendige
levendige oogen
oogen en
en een
een welgevormde
welgevormde
gebogen
mond met zinnekke
zinnelijkelippen.
lippen.Hij
Hijdraagt
draagteen
eensierlijke
sierlijkegepoederde
gepoederdepruik,
pruik,
scherp afsteekt
afsteekt tegen
tegen zijn
zijnbruine
bruine gelaatskleur
gelaatskleur en
en
waarvan
wit tete scherp
waarvan het wit
zwarte wenkbrauwen.
wenkbrauwen. Op
Op den
den rug
rugisisdedepruik
pruiksamengebonden
samengebonden
zijn zwarte
met een elegante
Bij het
het binnentreden heeft
hij een'
een 'nbeetjeschuin
heeft hij
n beetje schuin
elegante strik. Bij
gedragen
onmiddellijk afneemt,
afneemt, zoodra
zoodra hij de
de
gedragensteekje
steekjeop,
op,dat
dat hij
hij onmiddellijk
dame$
met gouden
gouden knop
knop in
inde
dehand
handeneneen
dames aanspreekt.
aanspreekt. Een wandelstok met
een
groote
meteen
eenpelerine
pelerine
groote handmof,
handmof, overeenkomstig
overeenkomstigmet
methet
hetbont
bont van
van zijn
zijn met
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gedragen en
en met
metbrandebourgs
brandebourgs toegeknoopte pels.
pels.Handschoenen.
Handschoenen. Wanneer
straks zijn
zijn pels
pels aflegt
aflegt is
is hij
hij inineen
eenbruin
bruinlakensche
lakensche rok
rok met
met
neer hij
hij straks
schitterende
een culotte
culotte van
van kakelbonte
kakelbonte geruite
geruite zijden
zijden
schitterende knoopen
knoopen en
en een
tricot, met vuurroode
vuurroode zijden
zijdenkousen
kousenenlagelakschoenen
en lage lakschoe,nenmet
metdiamanten
diamanten
gespen. Kostbare
vestzak, dit
ditkleedingstuk
kleedingstuk
gespen.
Kostbare breloques
breloqueshangen
hangenuit
uit zijn
zijn vestzak,
is van satijn
satijn met
metgroote
groote bloemen
bloemen geborduurd.
geborduurd. Kostbare
de
Kostbare ringen
ringen aan
aan de
vingers
een zeldzaam
zeldzaam groote
groote solitaire.
solitaire. Zijn gouden
gouden snuifdoos
snuifdoos is
is
vingers o.
o, a.
a. een
met
op de
de borst
borst en
en aan
aan de
de mouwen:
mouwen:
met diamanten
diamanten bezet.
bezet. Fijne
Fijne kanten op
„petit-maitre" of
type dus
dus van
van den
den kostbaar
kostbaar gekleeden
gekleeden "petit-maitre"
of wat
wat men
mendertig
dertig
jaar later
later een „incroyable"
"incroyable tt zou genoemd
genoemd hebben.
hebben.
CASANOVA (bij
binnentreden). Aha,
beHa cosa!
cosa! Twee
Twee lieve
lieve
(bij het binnentreden).
Aha, la bella
vriendinnen, die in duo m'n
m'n lof
lof zingen!
zingen!
Mme
Trenti en
en Esther
Esther zijn
zijnbeide
beide verrast,
verrast, maar
maar bij
bij de
de eerste
eerste toont
Mine Trenti
zich schrik,
schrik, terwijl
terwijl Esthers
Esthers verrassing
verrassing van
van blijdschap
blijdschap getuigt.
getuigt.
CASANOVA (naderende, terwijl
terwijl hij
hij eerst
eerst Esther
Esther en
en daarna
daarna Mme
Mme
en Mme Trenti
Trenti galant de hand kust,
kust, maar
maar Esther
Esther met
met eerbied
eerbied en
Trenti
met zekere
zekere beminnelijke
beminnelijkeonachtzaamheid),
onachtzaamheid), Mademoiselle
in
Mademoiselle Hope,
Hope, in
het hotel
hotel „De
"De Bijbel"!
Bijbel"! Nooit
Nooit heeft
heeft de
deHoop
Hoopmij
mijvroeger
vroegerzoozeer
zoozeer
overgang
den „Bijbel"
"Bijbel tt
overgangtot
tot de
de liefde
liefde toegeschenen,
toegeschenen,als
als nu
nu ik
ik haar in den
vind.
hier? (Mme,
Trentimet
meteen
eenknipoogje
knipoogje aanduidende)
aanduidende) met
vind. En u hier?
(Mme Trenti
die charmante
charmante Teresa trenti...,
Trenti ....iningesprek
gesprekover
overmij?!
mij?!
ESTHER (ongedwongen). Over u, ja, chevalier.
chevalier. Dus
Dus niet
nietover
overkoetjes
koetjes
en kalfjes,
kalfjes, zooals
zooals wij
wij zeggen.
zeggen.
CASANOVA. Volkomen
de AmsterAmsterVolkomen waar,
waar, allerliefste
allerliefste prinses
prinses van de
damsche millioenairs.
noch de
de eer
eer te
te behooren
behoorentot
totde
dekoetjes,
koetjes,
millioenairs. Ik heb noch
noch tot
tot kalfjes.
kalfjes. (blaast) 't Is warm hier.
ESTHER(vroolijk).
uw Venetiaansch
Venetiaansch bloed,
bloed, want
want het
het vriest,
vriest,
ESTHER
(vroolijk). Dat is uw
dat het kraakt.
kraakt. Ik
Ik vind
vind hier
hier 't zelfs koud.
Mme Trenti
Trentiport
port het
het vuur
vuurwat
watop.
op.
CASANOVA. Misschien heb ik mij wat te driftig
driftig gemaakt.
gemaakt.
Esther, die
die op
op de
de sofa
sofa tusschen
tusschen de
de twee
twee deuren
deuren heeftplaatsgenomen,
heeft plaatsgenomen,
ontsteld). Waarom, in Godsnaam?
Godsnaam?
CASANOVA (lachend). 0,
niet erg,
erg, natuurlijk.
natuurlijk. Ze
Zebombardeerden
bombardeerden
0, niet
me met sneeuwballen. (Hij neemt met een galante
Trenti
galante buiging
buiging Mme
MmeTrenti
het waaiertje
waaiertje uit de
de hand
handen
enwuift
wuiftererzich
zichverkoeling
verkoelingmee
meetoe.)
toe.) Hier
in Holland
Holland is het
het canaille
canaille goedig,
goedig, plomp
plomp maar
maar goèdig.
goèdig. Moet
je 't't
Moet je
in Parijs
Parijs of in Londen
Londen zien.
zien. Hier
Hier kan
kan 'n man van stand tenminste
tenminste
(op zijn
over
gaan, en
en hij
hij wordt
wordtmaar
maarzelden
zeldengemolesteerd.
gemolesteerd. (op
over straat gaan,
degen
wijzende) Voor
me te
te verdedigen.
verdedigen.
Voor de rest: ik weet me
degen wijzende)
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ESTHER. Maar wat is er toch gebeurd.
gebeurd, chevalier?
chevalier?
CASANOVA. 0,
niets bijzonders,
bij.zonders, Ze
Ze vonden,
vonden, dat
datik....
ik••••Ze
Zescholden
scholden
0, niets
zijn pels)
pels) Mij, Casanova
Casanova de Seingalt!
Seingalt!
me uit voor harlekijn!
harlekijn! (opent
(opent zijn

Esther breekt in een schater
zij vergeefs
vergeefs tracht in te houden!
houden!
schater uit, dien zij
0,
chevalier 1....Casanova!
Casanova!
0, chevalier!....
CASANOVA (verwonderd). Zoo vroolijk, charmante Esther?
Esther?
ESTHER. 0, madame Trenti!
Trenti!
MME TRENTI
MME
TRENTI (met
het lachen
lachen van
vanEsther
Estherinstemmende).
instemmende). Wat 'n
(met het
broek!
CASANOVA (nog
verwonderd). M'n
broek? Is 'n broek,
broek, 'n
'n culotte,
culotte,
(nog verwonderd).
Mtn broek?
ma foi.
ma
foi. In
In Parijs
Parijs de
de laatste
laatste mode
mode voor
voor 'n morgenwandeling.
morgenwandeling. Vindt
u 'em....?
tem ....?
(haast stikkende).
ESTHER (haast
stikkende). Ik vind...
vind ••• (Zij is
is eigenlijk
eigenlijk over
over haar
haar
vroolijkheid
watverlegen).
verlegen).
vroolijkheid wat
MME TRENTI
TRENTI (spottend). 'n Beetje kleurig!
ESTHER (als
excuseeren over
over haar
haar vroolijkheid,
vroolijkheid, maar
maar
(als om
om zich tete excuseeren
lachende
toch lachend). Heel kleurig! En dan
••• als ik bedenk, dat
dat (staat lachende
dan...
op) als ik
bedenk, dat
Mme Trenti
Trenti me
me zoo
.zoo even
even vertelde,
vertelde, dat uu
ik bedenk,
dat Mme
geweest.
geestelijke
geestelijke bent geweest.
CASANOVA. Maar niet met
met die
die broek
broek aan.
aan.
ESTHER (weer
uitbrekende). Goeie
ontbrak er
er
(weer in lachen uitbrekende).
Goeie help,
help, dat ontbrak
nog maar aan!
aan! (Met gedwongen
gedwongen ernst)
ernst) Maar vertelt-u eens,
eens, waarom
waarom
heeft u eigenlijk
eigenlijk de
de Kerk
Kerkverlaten?
verlaten?
CASANOVA (met gemaakten ernst).
ernst). Omdat ik...
ik ••• meer van de schepschepselen
van den
den Schepper,....
Schepper, •••• vooral
vooral van
van de
de mooiste
mooiste helft
helft
selen hield
hield dan van
van
het menschdom.
menschdom.
van het
ESTHER. Foei, u spot. De
De vrouwen,
vrouwen, dat
dat zijn
.zijnzondige
.zondige wezens.
we.zens.
CASANOVA.
daarom.
CASANOVA, Juist
juist daarom.
ESTHER (opnieuw vroolijk).
vroolijk). 0,
chevalier, chevalier,
chevalier, wat
wat 'n
'n combicombi0, chevalier,
natie!
•••• culotte,
culotte, en
en dan....
dan ••••zooveel
.zooveelneiging
neigingom
omtetezondigen.
.zondigen.
natie! Zoo·n
Zoo'n...,
CASANOVA. Zoo verleidelijk toch.
toch.
MME TRENTI.
TRENTI. Wat?
culotte?
Wat? Die culotte?
CASANOVA. Nee,
Nee, de zonde,
.zonde, par dieu!
dieu! Als
Als m'n
m'n culotte
culotte de
dedames
dames
(op anderen
.zal ik 'em
tem natuurlijk
natuurlijk nooit
nooit meer
meer dragen.
dragen. (op
niet bevalt, dan zal
toon) Maar nu ik het
het geluk
gelukheb
hebuuhier
hiertetezien,
.zien,mon
monadorable
adorablemademadevragen wat
wat daar
daar de
deoorzaak
oor.zaak van
van is?
is?
moiselle
moiselle Esther, mag ik u vragen
ESTHER. Vader
Hij kwam
kwam voor
voor graaf
graaf Zintzendorf
Zint.zendorf en....
en •.•.
Vader is
is hier. Hij
bij graaf
graaf de
de Saint-Germain.
Saint-Germain.
voor u.zelf,
uzelf, maar nu is hij bij
keizerin MariaCASANOVA. Graaf Zintzendorf,
Zint.zendorf, die hier
hier voor
voor de
de kei.zerin
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Theresia
'n leerling
leening komt
komt sluiten
sluiten van
van twintig
twintigmillioen
millioen daalders,
daalders, en
en
Theresia 'n
ze tegen 5 %
ze
%krijgt,
krijgt, terwijl
terwijl ik
ik voor
voor den
denkoning
koningvan
vanFrankrijk
Frankrijkgeen
geen
millioen francs
francs kan
20 millioen
kan los krijgen
krijgen tegen
tegen 8%!
8%! (geeft
Trenti
(geeft Mme
Mine Trenti
waaiertje terug). .
het waaiertje
MME TRENTI.
MME
TRENTI. Als
mademoiselle het
ga ik
ik heen....
heen .•••
Als mademoiselle
het goed
goed vindt
vindt ga
Ik wou graaf Zintzendrof zien
ûen te spreken, straks als hij
hij terug
terug komt,
komt,
over m'n
'n concert
over
concertvan
vanmorgenavond.
morgenavond. UUbegrijpt...
begrijpt ••••, als
als zoo'n
zoo'n voorvoorname
komt, loopt
loopt de
de zaal
zaal vol.
name m'nheer komt,
CASANOVA (spijtig), Ja
graaf Zintzendorf
Zintzendorf maakt
maakt in
in Holland
Holland
ja ja, die graaf
regen en zonneschijn!
zonneschijn!
ESTHER. Vader
komen stellig
stellig hooren,
hoor en, en
en ditmaal
ditmaal zal
zalvader
vader
Vader en ik komen
me nièt
alleen laten
laten gaan
gaan met—
met •••• ridder
ridderCasanova,
Casanova.
ilia alleen
CASANOVA (verontrust). Waarom niet?
ESTHER (schertsend). Mme Trenti
me gezegd,
gezegd, dat
dat uu eigenlijk
eigenlijk
Trenti heeft me
veel
gevaarlijk isis om
kraak-porselein om
En de
de
veel te
te gevaarlijk
om met
met kraak-porselein
omtete gaan.
gam. En
deugd van 'n jong meisje....
meisje •••• niet
niet waar?
waar?
Misschien in
in Frankrijk
CASANOVA (beleefd,
Frankrijk of in
in
(beleefd, maar oprecht). Misschien
Italie.
de Hollandsche
Hollandsche jonge
jonge meisjes
meisjes betreft...
betreft ••••, ik
ik weet
weet haast
haast
Italie. Wat de
niet
niet of het
het 'n'ncompliment
compliment is,
is, als
als ik
ikmoet
moet erkennen,
erkennen, dat
dat zij
zij alles
alles
behalve
kraak-porselein doen denken, ook niet haar
haar deugd.
deugd.
behalve aan kraak-porselein
ESTHER (lachend). Zooveel
beter!
Zooveel te beter!
CASANOVA. Ah,
dat niet!
niet! 't Is zoo
zoo beminnelijk,
beminnelijk, wanneer
Ah, zegt-t-u dat
'n mooie
beût door
door haar
haar
mooie jonge vrouw, die al zooveel macht over ons bezit
schoonheid, nu en
en dan
dan eens
eens zwak
zwak weet te zijn.
Ûjn.
MME TRENTI
TRENTI (glimlachend tot Esther). Begrijpt
waarom uit
uit
Begrijpt u nu waarom
den
jongen Casanova
Casanova geen
geen zielenherder
zielenherder is gegroeid?
gegroeid? Dit zijn
zijn zijn
zijn
den jongen
leerredenen. (buigend) Mademoiselle,
de eer.
eer. Dienaresse,
Dienaresse,
Mademoiselle,ikik heb
heb de
ridder de
de Seingalt.
Seingalt.
CASANOVA (spottend). Veel
graaf Zintzendorf,
Zintzendorf, madame
madame
Veel succes
succes bij graaf
Trenti.
Mme Trenti
Trenti gaat
gaat heen.
heen.
CASANOVA (vleiend).
heeft intusschen
intusschen pels,
pels, handmof,
handmof, hoed
hoedenen
(vleiend). Hij heeft
stok op den
sofa gelegd).
gelegd). Zullen we 'n oogenblik plaa.ts
plaats nemen,
den anderen sofa
hier bij het vuur? Maar
Maar leg
leg toch eerst
eerst je
je pelise
pelise af, charmante Esther.
Esther.
(Hij
helpt haar
haar galant
galant en
en zorgzaam
zorgzaam bij
bij het
het afdoen
afdoen van
van haar
haar pelspels(Hij hèlpt
mantel.
dan bij
bij den
den haard
haard en
en Casanova
Casanova doet
doet er
er een
een
mantel. Esther
Esther zet
zet zich dan
blokken op.
is schemer.
schemer. Dirk komt
komt binnen
binnen om
om de
dekaarsen
kaarsen
paar blokken
op. Het is
op
Als hij
hijdaar
daarmee
meewil
wilbeginnen
beginnenkijkt
kijktCasanova
Casanovahem
hemgegeop te steken. Als
ergerd
ergerd aan).
aan).
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DERDE TOONEEL.
DE VORIGEN, zonder

MME
TRENTI; DIRK.
MME TRENTI;

CASANOVA. Wat kom je hier
hier doen?
doen?
DIRK. De bazin zegt,
zegt, dat
dat ik
ik de
de kaarsen
kaarsen moet
moet aansteken.
aansteken.
CASANOVA. En ik zeg, dat het
het niet
niet noo4ig
nooçiig is.
is.
DIRK. Is het niet
niet noodig?
noodig? En de bazin zegt....
zegt ••••
ESTHER (zacht). Het is beter,
beter, dat
dat hij
hij ze
ze opsteekt.
opsteekt.
CASANOVA (teleurgesteld). He, ik dacht zoo, dat....
dat ••••
ESTHER (tot Dirk). Steek ze maar op.
op.
Casanova
ongeduldig toe,
Dirk zijn
zijnwerk
werkzoo
zoogauw
gauwmogemogeCasanova ziet ongeduldig
toe, dat Dirk
lijk verricht.
verricht. Ben-je
Ben-je nu nog
nog niet
niet klaar?
klaar? Dat
Datdoe
doeikikzelf
zelfveel
veelgauwer!
gauwer!
Geef hier!
hier! (Hij
ontneemt hem
hem het
het lichtje,
lichtje, waarmee
waarmee hij
hij de
dekaarsen
kaarsen
(Hij ontneemt
aansteekt,
een oogwenk
oogwenk zijn
aansteekt, en
en in
in een
zijn alle
alle kaarsen
kaarsen aan.
aan. Dirk
Dirk gaat
gaat dan
dan
verbaasd
hij bij
bij de
de deur
deur nog
nog eens
eens omziet).
omziet).
verbaasd heen, terwijl hij
ESTHER. Zie zoo,
EST,HER.
zoo, dat is
is veel
veel prettiger!
prettiger!
CASANOVA. Dat is maar
maar hoe
hoe je 'ttt neemt.
neemt. (Hij
wil zich
aan haar
haar
(Hij wil
zich aan
voeten
voeten op
op het haardkleedje
haardkleedje neerzetten)
neerzetten) U hier op den troon,
troon, als
als m'n
mtn
koningin, en ik als
als je
je slaaf
slaaf aan
aan je
je voeten.
voeten.
ESTHER. Nee,
nee, daar
daar niet!
niet! Ieder
Ieder kan
kanhier
hierbinnenkomen,
binnenkomen, en
en
Nee, nee,
Floris is ook weer in de stad en logeert hier.
hier.
CASANOVA (terwijl
(terwijl hij
hij op
op een
een stoel
stoel aan
aan haar
haar zijde
zijde plaats
plaats neemt.
neemt.
Uw aanbidder uit
uit Rotterdam.
Rotterdam.
ESTHER. Mijn neef!
neef!
CASANOVA. Uw aanbidder.
niet. Hij
Hij isis jaloersch
jaloersch op
op me,
me,
aanbidder. Ontken 'ttt niet.
woedend, kan
kan me
me niet meer
woedend,
meer uitstaan.
uitstaan. Nu
Nuhij
hij haast
haastweer
weergenezen
genezenisis
van den prik, dien
dien ik
ik hem
hem wel
wel heb
heb moeten
moeten geven....
geven .••• (als
(als hij
hij ziet, dat
Esther de
de wenkbrauwen
wenkbrauwen fronst)
fronst) Tot mijn
mijn spijt....
spijt •••• Maar
Maar uu weet
weet wel....
we!.. ••
hij dwong mij
mij tot dat duel.
ESTHER. Hij
me nog
nog niet
niet willen
willen vertellen
vertellen hoe het
het is
is toegetoegeHij heeft me
gaan.
heeft uu uitgedaagd,
uitgedaagd, nietwaar?
nietwaar? Dat
Dat was
was verkeerd.
verkeerd. Maar
Maar
gaan. Hij heeft
misschien had ik er wel schuld aan
.•••
aan....
CASANOVA. U hadt hem verweten,
verweten, dat
dat hij
hij vorig
vorig jaar,
jaar, toen
toen ik hem
uitgedaagd
uit den
den weg
weg is
is gegaan.
gegaan.
uitgedaagd had, zoo beleefd voor me uit
Ja, want
ESTHER. Ja,
want toen
toen had
had uu ongelijk.
ongelijk. Allebei
A1lebéi komt
komt u op
op die
die
"smalle"
weg aan, in
in tn
begint dadelijk
dadelijk te
te eischen,
eischen,
postkoets, en
en u begint
„smalle" weg
'n postkoets,
dat Floris
Floris z'n
ztn koetsier
koetsier gelasten
gelasten zal uit te
te wijken,
wijken, en
en als
als hij
hij dat
dat niet
niet
dadelijk
hem uit.
uit. Dat
Datwas....
was ••.•enfin....
enfin ••••
dadelijk doet,
doet, beleedigt
beleedigt uu hem, daagt hem
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Floris had
had toen
toen eigenlijk
eigenlijk wel
wel gróót
gróót gelijk,
gelijk, dat
dat hij
hij uiuitt den
den weg
weg
Floris
hou-degen als
als u.
u.
ging •••• voor zoo'n hou-degen
ging....
CASANOVA. Ja. Ja.
Z'nZ'nhoffelijkheid
voor hem
hem
CASANOVA.
hoffelijkheidnam
namme
metoen
toen dadelijk voor
in.
ESTHER. Maar nu heeft
heeft hij
hij uu uitgedaagd,
uitgedaagd, dus...
dus ••••, heeft
heeft hij
hij ongelijk.
ongelijk.
ESTHER.
eigenlijk gekomen?
gekomen?
Hoe is 't'teigenlijk
CASANOVA (schertsend). Eh bien...
bien ... ik
ik was
was in
inhet
hetPoolsche
PoolschekoffiekoffieCASANOVA
met 'n vriend zou gaan biljarten. Ik
Ik zag
zag dadelijk,
dadelijk, dat
dat
huis, waar hij met
hij de mindere
mindere was
was van
van zijn
zijn tegenpartij,
tegenpartij, ofschoon
ofschoon hij
van tete
hij
hij me
me van
voren
had ingefluisterd:
ingefluisterd:"Zet
„Zetgerust
gerustop
opmij
mij....
ik win
win 't't van
•••• ik
van hem".
hem".
voren had
ESTHER (lachend). Haha!
Haha! Ja, zoo pedant is m'n
m'n Florisje
Florisje wel.
wel.
ESTHER
CASANOVA. Pedant?! Die Rotterdamsche
Rotterdamscheburgermeestei.szoon
burgermeestel'szoonheeft
heeft
CASANOVA.
van zich-zelf
zich-zelf als in Parijs
Parijs nauwelijks
nauwelijks de ergste „petit"petit'n verbeelding van
maitre" in den tuin
tuin van
van 't Palais-Royal....
Palais-Royal.. •• Ik
Ik „zette"
"zette"dus
dusheelemaal
hee1emaal
niet
niet op hem,
he.lTI, ik „zette"
"zette" op
op de
de tegenpartij.
tegenpartij. Na
Na afloop
afloop van
van 't't spel,
spel,
lesje gegeven
gegeven had,
had, dat
dat zijn
~djn geld
geldwaard
waardwas,
was,
waarin de andere hem 'n'n lesje
komt uw neef naar
"ikcondoleer
condoleer uu
komt
naar me
me toe,
toe, en
en zegt
zegtmedelijdend:
medelijdend: „ik
verlies." —
„Met m'n verlies?"
verlies?" -— "Ja,
„Ja, u heeft toch op
- "Met
op me
me
met uw verlies:'
gezet?" -— „Geen
s " zeg
"Geen questie
questie van
van,"
zeg ik,
ik, „ik
"ikzag
zagdadelijk,
dadelijk, dat
dat
gezet?"
u niet tegen uw partij op
op kon?"
kon?"
ESTHER
een mengsel
mengsel van spot
spot en
en medelijden
medelijden ininhaar
haarstem).
stem).
(met een
ESTHER (met
Die arme
arme jongen!
jongen!
CASANOVA.
wordt rood
rood van
van kwaadheid,
kwaadheid, beleedigt
beleedigt me,
me, enfin
enfin
Hij wordt
CASANOVA. Hij
zijn
beleefdheid
van
verleden
jaar
was
verdwenen,
de
keurigheid
zijn beleefdheid van verleden jaar was verdwenen, de keurigheid
van optreden,
die me
me zoo
zoo voor
voor hem
hem had
had ingenomen....
ingenomen ••••
optreden, die
ESTHER.
had uu ongelijk,
ongelijk, zeg
zeg ik
ik nog
nog eens.
eens.
ESTHER. Ja, toen had
mooi meisje
CASANOVA
meisje voel
voel ik
ikme
meal.ti.jd
'altijd
(gakant). Tegenover 'n mooi
CASANOVA (ga1p.nt).
nederig. Maar heb ik dan later, toen ik hoorde dat die Rotterdammer
Rotterdammer
best gedaan
gedaan om
om hem
hem te
te winnen,
winnen, en
enbeleefd
beleefd
uw neef was,
was, niet al m'n best
is niet
niet mogelijk.
mogelijk. Hij tart
tart
te wezen
wezen op
neen! Dat is
op mijn beurt? Maar neen!
me,
prikkelt me.
daagt me op alle mogelijke
mogelijke manieren
uit,
me, hij
hij prikkelt
me. Hij
Hij daagt
manieren uit,
enkel
omdat •..•
enkel omdat....
ESTHER
zonder koketterie).
koketterie). Omdat?
(niet zonder
ESTHER (niet
CASANOVA.
houdt en
enu....
u ....ma
ma ravissante
ravissante princesse,
princesse, uu
van u houdt
CASANOVA. Omdat hij van
houdttoch
ook wel 'n beetje van
•••• 0,
te blozen!
blozen!
vanuw
uwFloris
Floris....
o, u hoeft niet te
houdt toch ook
Absoluut niet
niet waar!
ESTHER
waar! Of
Of liever...
liever ••• wij
wij kennen
kennen
ESTHER (verlegen). Absoluut
elkaar al
En •••• hij
hij heeft
heefttoch
tochwel
welveel
veel goeds....
goeds ••••
al zoo
zoo lang,
lang, Floris en ik. En....
dat is waar....
waar •..• zoo
zoo eerlijk,
eerlijk, zoo zeker van z n zaak
•••• altijd.
zaak....
CASANOVA
meer dan
dan één
één zin
zin gevaargevaarja, uw vriend is in meer
CASANOVA (spijtig). Ja ja,
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voor me...+
omdat hij
hij me
me niet kan
lijk voor
me .... omdat
kan uitstaan....
uitstaan •••• 'n Rotterdamsche
burgemeesterszoon
•••• cospetto!....
cospetto! .... Dat schijnt
schijnt hier
hier in
in't'tland
landzooveel
zooveel
burgemeesterszoon....
bloede in Frankrijk....
Frankrijk .... en
en ik
ik die
die hem
hem
te wezen
wezen als
als 'n prins van den bloede
in 'n
'nduel,
duel,dat
datverboden
verbodenis,
is,maar
maar'n'nverbod,
verbod,waar
waarniemand
niemand zich
zich
aan stoort,
stoort, gewond
gewond heb,
heb,niet
nietzwaar,
zwaar,gelukkig!
gelukkig!
Ja, gelukkig
maar 'n prikje.
ESTHER.
gelukkig maar
prikje. Anders
Anders zou
zou ik wanhopig
wanhopig
ESTHER. Ja,
geweest zijn.
(nadenkend en
CASANOVA (nadenkend
en glimlachend).
glimlachend). Toen ik
ik vorig
vorig jaar
jaar met
met
m'n geheime
geheime opdracht naar
naar Holland
Holland zou
zou reizen,
reizen, zei
zei m'n
m'nvriend,
vriend,de
de
kardinaal de
de Bernis,
Bernis, minister
kardinaal
minister van
van Buiteniandsche
Buitenlandsche zaken,
zaken, tegen
tegen
"mon cher
cher Casanova,
Casanova, pas
pas vooral
vooral op
op voor
voor eerezaken.
eerezaken. Geen
Geen duels!
duels!
me: „mon
Alleen gezanten
gezanten zijn
zijn de
de spionnen,
Alleen
spionnen, die
die 'n'nregeering
regeering kan
kanerkennen,
erkennen,
de
geheime diplomaten
diplomaten worden
worden verloochend,
verloochend, als
als zij
zij ininmoeielijkmoeielijkde geheime
la coulisse:
coulisse: als
je
heden
Jij behoort
behoort tot
tot de
de diplomatie
heden komen. Jij
als je je
diplomatie de la
op een
op
een of
of andere
andere manier
manier compromitteert
compromitteert zal
zal onze
onze gezant
gezant d'Affri
d'Mfri
zeggen,
kent." En
Ennu,
nu,waarachtig,
waarachtig,heeft
heeftuw
uwkoppige
koppige
zeggen, dat
dat hij
hij je niet kent."
'n bezoek
bezoek heb
heb gehad
gehad
neef me uitgedaagd...
uitgedaagd ...., en het gevolg
gevolg is, dat ik
ik al 'n
van
.... enfin, la
la police.
police.
van,...
ESTHER. Maar Floris heeft
heeft toch
toch alle
alle schuld
schuld op
opzich
zichgenomen.
genomen.
CASANOVA. Ja, parbleu,
parbleu, dat
dat heeft
heeft me
meweer
weer met
methem
hemverzoend.
verzoend.
ESTHER
ingenomenheid). Het is zoo'n
zoo'n goeie
goeie jongen.
jongen.
ESTHER (met duidelijke ingenomenheid).
CASANOVA. Maar met 'n kwaad hoofd. Het
Het zal,
zal, mafoi,
ma foi, nog tusschen
hem
mij uitdraaien
uitdraaien op
gev~chtop
opleven
levenen
endood...
dood ...., om
om u....
u ....
hem en
en mij
op 'n gevcht
mooie
mooie Esther.
ESTHER
wijl Casanova
Casanova haar
vurig de
de hand kust,
(staat op,
op, wijl
haar te
te vurig
kust, en
en
ESTHER (staat
gaat
haastig over
gaat haastig
over naar
naar de
de andere
andere zijde,
zij de,en
enplaatst
plaatstzich
zich op
op de
de sofa
sofa
naast
haar pelsmantel,
pelsmantel, dien
Casanova daar
daar neer
neer gelegd
gelegd heeft).
naast haar
dien Casanova
heeft). Ik
U, ik
ik zal
zal het
het hèm
hèmook
ook zeggen.
zeggen.
wil
hoort u,
wil niet, dat jelui meer duelleert, hoort
Ik wil het niet.
niet.
CASANOVA.
wil is mij
mij heilig.
heilig. (Hij kust haar
haar opnieuw
opnieuw
CASANOVA, Wat Esther wil
de
handen, kijkt
kijkt haar
haardaarna
daarna een
een oogenblik
oogenblik verteederd
verteederd aan). Weet
de handen,
u wel, dat uw
uw vader
vader me
me haast
haastaan
aaneen
eenbovenmenschelijke
bovenmenschelijke proef
proefvan
van
vertrouwen
me zoo
zoo telkens
telkens met
met uu alleen
alleen tetelaten:
laten:
vertrouwen onderwerpt door me
z'n grootste
grootste schat?
schat?
u, z'n
ESTHER
(lachend). Maar
Maar ik
ik zal
zal wel
wel oppassen,
oppassen, dat
me niet
niet
dat u me
ESTHER (lachend),
steelt.
CASANOVA.
eens niets
niets liever
liever verlang
verlang dan uu te
te stelen?
stelen?
CASANOVA. En als ik nu eens
(Op
een afwijzend gebaar
gebaar van Esther,
Esther, die
die onrustig
onrustig opstaat
opstaat en
en quasi
quasi
(Op een
naar een
een der
derplaten
platenaan
aan den
denwand
wandgaat
gaatkijken).
kijken).
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CASANOVA. U
U b:,:ut
bent den
CASANOVA.
d:m wel
wel heel
heel zeker
zeker van
van uzelf,
uzelf, aanbiddellijke
aanhiddellijke
prinses.
pnnses.
ESTHER. Heel zeker.
CASANOVA. Het
wa"r, dat uu mij
mij imponeert.
imponeert. Toen
Toen ik
ik zoo
zoo alleen
alleen
Het is waar,
met
naarhet
hetConcert
Concertvan
V2n
Teresa
Trenti
reed,
wasikikinintweetweemet uu naar
Teresa
Trenti
reed,
was
strijd.
ESTHER. Om mij?
CASANOVA (vurig). Ja, om u. Ik vroeg me af, of ik niet moest erkennen tegenover
alle mooie
vrouwen altijd
altijd tn
'n echte
nen
tegenover alle
mooie vrouwen
echte deugniet
deugniet te
te zijn
geweest?
ESTHER (lachend). De bekentenis
bekentenis eener
eener schoone
schooneziel!
ziel! En
Enwat
wat·
was
' was
het antwoord?
antwoord?
CASANOVA. Ik
het goede
goede vertrouwen
vertrouwen wel
wel waard
waardwas,
was,
Ik vroeg of ik het
dat uw vader in mij
mij stelt?
stelt? Ik
Ik was
was het
het nièt
nièt waard,
waard, en
en dit
dItbesef
besefdeed
deed
me mij zoo
uw deugd,
deugd, uw
uw schoonheid,
schoonheid,
me
zoo klein
klein gevoelen
gevoelen tegenover
tegenover uw
uw onafhankelijkheid....
onafhankelijkheid •.••
ESTHER (alsvoren,
ingenomen door
door zijn
zijn bekentenis).
bekentenis). Dus u
(alsvoren, maar
maar ingenomen
was een berouwhebbend
was
berouwhebbend zondaar.
zondaar.
CASANOVA (onstuimig). Nooit heb ik me
me zoo
zoo klein gevoeld tegenover
tegenover
'n vrouw
Nooit heeft
heeft 'ntnmeisje
meisjezooveel
zooveel
tn
tegenov.::r jou,
vrouw als
als tegenover
jou, Esther. Nooit
indruk op
op me
me gemaakt.
gemazkt. Ik
Ik aanbid
aanbid je!
je! (grijpt
je
(grijpt haar
haar hand)
hand) Ben ik je
dan zoo
zoo heelemaal
hee1emaal onverschillig,
onverschillig, Esther?
l?~ther?
ESTHER (haar hand
hand loswringende).
loswringende). Nee,
Nee, nee,
nee, chevalier,
chevalier, laten
laten we
we
over niet
niet nicer
me:::rspreken.
spreken.Onverschillig?
Onverschillig? Neen,
Neen, zeker,
zeker, onveronverdaar over
schillig bent u me
me zeker
zeker niet. Maar
Maar als
als uu toch
tochniet
nietaan
a2neen
eenhuwelijk
huwelijk
schillig
denkt, zooals
zooals u laatst zei....
zei ....
CASANOVA (plotselingafgekoeld).
(plotseling afgekoeld). Altijd
Altijd dat huwelijk!
huwelijk! Ik zeg
zeg niet,
niet,
dat ik
ik niet
niet wil
wil trouwen.
trouwen. Jib
Jij, Esther, hebt
hebt alles
alles om
om mij....
mij •••• in
in die
die val
val
te lokken....
lokken .... voor
voor jou
jou wil
wil ik
ik zwak
zwak zijn,
zijn, maar....
maar ....
ESTHER
ESTHER (gevleid).
(gevleid). Maar?....
Maar? ...
CASANOVA. Maar
Maar begrijp-je
begrijp-je dan
niet, dat
dat het
het huwelijk
huwelijk voor
voor 'ntn
dan niet,
man als
als ik het
het graf
grafisis van
van de
deliefde?
liefde?
ESTHER
ESTHER (koel). Neen, van de liefde
liefde begrijp ik dat
dat niet,
niet, wel
wel van
van de
de
passie.
paSSie.
CASANOVA
CASANOVA (met
(met geestdrift).
geestdrift). Maar, pardieu!
pardieu! Dat
Dat isis hetzelfde.
hetzelfde. Liefde
tiefde
zonder
zonder passie,
passie, dat
dat is.—
is .... dat
dat isis goed
goedvoor
voorarmelui's
armeluitsschoolmeesters
schoolmeesters
in het
het klooster,
klooster, maar
maarniet
nietvoor
voormenschen
menschenvan
van on
onof voor nonnetjes in
stuimgbloed,zajnkEsthr.
stuimig bloed, zooals jij en ik, Esther.
ESTHER (koeltjes),
(koeltjes), 0,
0, wat
watdat
datonstuimige
onstuimige bloed
bloed betreft:
betreft:spreek
spreek
ESTHER
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alleen
jezelf, chevalier.
chevalier. (guitig) 't Wordt
over iets
iets
alleen voor jezelf,
Wordt tijd,
tijd, dat we over
koelers gaan spreken. Gaat
koelers
Gaat uu mee
mee schaatsen
schaatsenrijden?
rijden?
CASANOVA.
Ik Ik
wil.
wel,
CASANOVA.
wit
wel,maar
maarikikken
kener
er niets
niets van.
ESTHER. 't Is maar
maar 'n slag. Je moet durven, dan
dan gaat
gaat het van
van zelf.
zelf.
Het is niët
niet moeielijker
moeielijker voor
voor mij
mij uw
uw kabalistisch
kabalistisch systeem
systeem
voor u, dan voor
toch ook
ook gevonden.
gevonden.
was,
was, en dat heb ik toch
CASANOVA.
CASANOVA.Niet
Nietmogelijk!
mogelijk!
ESTHER.
tochisishet
hetzoo.
zoo.Als
Als uu weer
weer eens bij
ESTHER.
EnEntoch
bij ons
ons komt
komt zal
zalikik
het uu bewijzen.
bewijzen. (juichend)
den „Sleutel
"Sleutelvan
van Salomo",
Salomo", net
net
(juichend) Ik
Ik bezit den
enzonder
zonder dat
datuujejebelofte
belofteaan
aandien
dienkluizenaar
kluizenaar op
op
zoo goed als u,
u, en
den berg van....
van ••••
CASANOVA
•••• van
CASANOVA....
vanCarpagna.
Carpagna.
ESTHER.Zonder
Zonderdat
datuudie
die belofte
belofte gebroken hebt.
ESTHER.
hebt.
CASANOVA (verwonderd).
haast niet te gelooven.
gelooven. Als
Als
Maar dat
dat is haast
(verwonderd). Maar
••••
dat waar
waar is
is....
ESTHER.
zoudt binnen
binnen drie
drie dagen
dagen dood
doodgaan,
gaan, als
als
waar. U zoudt
ESTHER. Het
Het is waar.
uLIhet
geheim van
van
het kabalistisch
kabalistischgeheim
geheimaan
aan iemand
iemand meedeelde,
meedeelde, het geheim
uw cijfer-voorspellingen,
cijfer-voorspdlingen, waardoor
waardoor de
toekomst voor
voor uu ontsluierd
ontsluierd
de toekomst
dat
geheim!
ik
ken
kan
worden.
Maar
kan
Maar
CASANOVA.
Zonder
dat
CASANOVA.
Zonder
datikikhet
hetuuheb
heb meegedeeld.
meegedeeld.
ESTHER.
IkIkheb
beESTHER.
hebhet
hetgeraden.
geraden.En
Enikikzal
zalhet
het uu morgen
morgen of zoo bewijzen.
CASANOVA.
Maar
dan
bent
dan 'n wonder van
van
CASANOVA.
Maar
dan
bentuuweinig
weinig minder dan
intelligentie!
intelligentie!
ESTHER(blij).
ook verbaasd
verbaasd over.
over. Maar
Maar uubegrijpt:
begrijpt:
Papa staat
staat er ook
ESTHER (blij). Papa
al heb ik dan ook geen belofte gedaan:
gedaan: ik deel hem
hem toch
toch niet
nietmee
meewat
wat
in de
detoekomst
toekomst
ons
geheim is, want
want daardoor
daardoor zal
zal die
die goeie
goeie papa
papa in
ons geheim
alles moeten doen
doen wat
wat ik
ik graag
graag wil.
wil.
CASANOVA (verheugd).
tusschenbeide ook
ook wel
wel 'n heel
Dus uu isistusschenbeide
(verheugd). Dus
klein beetje ondeugend?
ondeugend?
.
ESTHER (lachend). Natuurlijk!
Natuurlijk! Waar
voor aan?
aan? Ik
Ik mag
mag
Waarziet
ziet uu me voor
mijn
leiden •••• ten
ten goede.
goede.
mijn paatje
paatje toch
toch wel
wel een beetje leiden....
CASANOVA.
TenTen
goede?
Dat
zeg
eens. Maar
Maar
CASANOVA.
goede?
Dat
zegikikme
mezelf
zelf ook
ook wel eens.
"de
Sleutel van
van Salomo"
Salomo" en
en zijn
zijn wijsheid
wijsheid opent
opent soms
soms de
de doos
doos van
van
„de Sleutel
Pandora.
wat goeds
goeds uit
uitkomt,
komt,isisererheel
heelwat
watkwaads
kwaadsgedaan.
gedaan.
Pandora. Eer
Eer er wat
Madame Trenti
Trenti niet
niet heelemaal
heelemaal gelijk
gelijk had,
had, toen
toen ze
ze zei,
zei,
U ziet,
ziet, dat Madame
enkwaad.
kwaad.
dat ik geen onderscheid
onderscheid ken
ken tusschen
tusschen goed
goed en

LXXXIII

I5
15

226

DE FORTUINTJES VAN
VAN CASANOVA
DE
CASANOVA

VIERDE
VIERDE TOONEEL.
DE VORIGEN, JUFFROUW
VERHOEVEN.
JUFFROUW VERHOEVEN.

I uffrouw Verhoeven
juffrouw
Verhoeven komt
zij ziet,
ziet,dat
dat
komt onverwacht
onverwacht binnen.
binnen. Als
Als zij
CasanovaEsther
Estherbij
bij de
de hand
hand houdt,
houdt, weifelt
weifelt zij
zij een
een oogenblik,
oogenblik, dan
dan
Casanova
treedt zij wat
haar doen,
nader). Mademoiselle,
wat beteuterd
beteuterd voor
voor haar
doen, nader).
treedt
Mademoiselle, m'nm'nheer
vragen of
hem wil
wil komen,
komen, bij m'nheer
m'nheer de
de
heer uw
uw vader
vader laat
laat vragen
of uu bij hem
Saint-Germain. In
In den
den gang
gang vindt
vindt uu m'n
m'n nichie
om uu den
den weg
Saint-Germain.
nichie om
weg te
te
wijzen.
CASANOVA (zacht). Staat uw vader ook in connectie
connectie met die charcharletan?
ESTHER (guitig). Maar
de graaf
graaf Saint
SaintGermain
hoort oak
ook tot
tot
Maar de
Germain hoort
diplomatie de la
de diplomatie
la coulisse.
coulisse. Hij
geloof, ik
ik gekomen
gekomen om
om een
een deel
deel
Hij is, geloof,
van de
de Fransche
Fransche kroonjuweelen
kroonjuweelen te
te verpanden.
verpanden.
CASANOVA. Laat uw vader zich maar voor
voor hem
hem in
in acht
acht nemen.
nemen.
ESTHER.0,
0, chevalier....
ESTHER.
dat graaf
graaf de
deSaintSaintchevalier.... Iedereen
Iedereen zegt,
zegt, dat
Germain zoo
zoo geleerd
geleerd is.
is.
CASANOVA. Hij is de
de geleerdste
geleerdste en
en geraffineerdste
geraffineerdste van
van alle
alle bedriebedriegers in Frankrijk,
Frankrijk, en
en dit
dit wil
wil heel
heel wat
wat zeggen.
zeggen.
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (ongeduldig). Zal
Zal ik zeggen,
zeggen, dat uu komt,
komt,
mademoiselle.
ESTHER
ESTHER., Ja, ik korn
kom al. (tot Casanova)
Casanova) Vind ik u straks hier?
hier? Vader
Vader
zal verlangend zijn u te zien.
zien.
hier zijn,
zijn, als
als ik
ik weet,
weet, dat uu hier
hier terug
terug
CASANOVA. Hoe zou ik niet hier
komt.
ESTHER. Tot straks
straks dan.
dan. (gaat
(gaat door
door middendeur heen).
heen).
maakt een
een zwijgende
zwijgendebuiging
buiging en
en ziet
ziet haar
haarbewonderend
bewonderendna.
na.
Casanova maakt
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (die de deur
deur voor
voor haar
haargeopend
geopend heeft):
heeft): Tonia
wacht u op
op het
het portaal.
portaal.
VIJFDE TOONEE
TOONEEL.
L.

JUFFROUW VERHOEVEN.
VERHOEVEN.
CASANOVA, JUFFROUW
JUFFROUW
JUfFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (sluit behoedzaam
behoedzaam de
dedeur,
deur,pookt
pookt dan het
het
haardvuur op en
en nadert met
met een
een verlief
verliefden
blik Casanova).
Casanova). M'nheer
M'nheer
haardvuur
den blik
Casanova,
Casanova, wat heeft
heeft uu daar
daar 'n mooie broek aan. Daar
Daar kijkt
kijkt iemand
iemand
nou eenvoudig
eenvoudig met
met pleizicr
p1eizicr naar.
naar.
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CASANOVA (terwijl
(terwijl hij
hij haar
haar uit
uitden
denweg
weg gaat,
gaat, en
en hoed,
hoed, pels
pels en
en stok
stok
opneemt, met
met gemaakte
gemaakteverlegenheid).
verlegenheid). 0,
madame, u maakt
maakt me
me verver0, madame,
legen. (Met een
een beweging,
beweging, alsof
zijn kamer
kamerwil
wilbinnen
binnengaan).
gaan).
alsof hij
hij zijn
(sentimenteelzuchtend).
Ach, m'nheer CaJUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (sentimenteel
zuchtend). Ach,
Casanova, ga toch
toch niet
nietzodgauw
zoO'gauwheen.
heen.UUweet
weetwat
watuume
meheeft
heeft aangedaan.
aangedaan.
CASANOVA (half verschrikt, half
half verontwaardigd).
verontwaardigd). Ik!!!???
(sentimenteel). Ja, u.
u. De eerste dag al. Die
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (sentimenteel).
Die
zoen vergeet ik nooit!
nooit!
CASANOVA (verschrikt). 'n Zoen
Zoen van
van mij?
mij?
JUFFROUW VERHOEVEN (met neergeslagen
neergeslagen oogen). Ongevoelig mensch,
mensch,
weet je dat niet
niet eens
eens meer?
meer?
Bij mijn onschuld!
CASANOVA. Bij
onschuld!
JUFFROUW VERHOEVEN.
VERHOEVEN. En 't't ergste
ergste is,
is, dat
dat Tonia
Tonia het
hetgezien
gezien heeft.
heeft.
CASANOVA (kwaad). Och kom! 'n
'n vergissing!
vergissing! (wil
heengaan).
(wil heengaan).
JUFFROUW
VERHOEVEN (de
armen naar
naar hem
hem uitstekende,
uitstekende, terwijl
terwijl
JUFFROUW VERHOEVEN
(de armen
zij op hem aandringt). 0,
ga toch
toch niet
nietzoo
zoo heen,
heen, m'nheer
m'nheerCasanova.
Casanova. zijophemandrgt).
0, ga
Heb 'n beetje gevoel voor
voor m;n
m'n zwakheid! (grijpt
(grijpt zijn
zijn hand).
CASANOVA (als
toe ••• 't is waar....
waar ••••
(als een
een onschuld). Och, nee madame, toe...
moment van zwakheid,
de eerste
de
eerste dag....
dag.... 'n moment
zwakheid, misschien....
misschien.... ik weet
weet
't zelf niet. (met geveinsde
geveinsde wanhoop)
wanhoop) Hoe heb ik er toe kunnen
kunnen komen?!
komen?!
Maar ik zweer u, m'n
m'n gevoelens
gevoelens voor
voor.u
•••• als
als 'n
'n broer
broer
rein. Dáár
Mir—.
. 0 zijn rein.
voor
zuster.
voor z'n zuster.
JUFFROUWVERHOEVEN
zuster.
JUFFROUW VERHOEVEN (geraakt). Ja, he, als 'n broer voor z'n zuster.
Maar
zoo denkt uu er
er niet
nietover
overals
alsuudie
dieprinses
prinsesPiccolomini
Piccolominivoor
voor
Maar zoo
heeft. 'n Prinses, god beter 't.
CASANOVA (nijdig). Ik weet niet wat
wat uu bedoelt,
bedoelt, madame,
madame, maar
maar ik
ik
moet u zeggen,
zeggen, dat
dat ik
ik niet
niet bespied
bespiedwil
wil worden.
worden.Dat
Datjejeman
manme
mesnijdt
snijdt
als 'n gemeste
kalkoen is
me onverschillig.
onverschillig. Alle
Alle hotelhouders
hotelhouders in
in
gemeste kalkoen
is me
Holland zijn beurzensnijders.
beurzensnijders.Maar
Maarmet
metdedehotelhouderessen
hotelhouderessenwensch
wensch
ik althans goeie vrienden te
te blijven.
blijven.
ik dan
dan wat
wat anders
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (zuchtend). En verlang
verlang ik
anders
met u?
u?
CASANOVA (alsof
die vraag
vraag niet
niet gehoord
gehoord heeft).
heeft). En als
als dat
dat niet
(alsof hij die
gaat,
•••• naar „De
"De Ster
Stervan
vanhet
hetOosten",
Oosten ft,waar
waarde
deeigeeigegaat, dan verkas ik
ik....
nares ongevaarlijk is.
Tente, oome
froagt offe...
TONIA (komt haastig binnen). Tente,
oomefroagt
offe .•• uw
uw doadelek
doade1ek
in de keuke
keuke komt.
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (bits). W2arom
klop je niet,
niet, ongemanierd
ongemanierd
Waarom klop
creatuur? (Loopt
uit).
(Loopt driftig de deur uit).
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CASANOVA (lacht
Tonia
(lacht haar
haar hartelijk
hartdijk achterna.
achterna.Als
Als hij
hij ziet,
ziet, dat
dat Tonia
haar
wil volgen,
volgen, roept
roept hij
hij deze
deze met
meteen
een„psssg-psssst!"
"pssst!-psssst!" en
en met
met
haar tante wil
een wenkje terug).
terug).
Tonia
niet hoort,
hoort, maar
maar treedt
treedt in de
de kamer
kamer terug
terug
Tonia doet
doet alsof
alsof zij
zij dit niet
om het haardvuur
haardvuur op
op te porren.
porren.
(werpt pels,
pels, stok,
CASANOVA (werpt
stok, steek
steek en
en handmof
handmofop
opdedesofa
sofaterug).
terug).
Allerliefste
Tonia. (hij slaat
slaat de
de armen om haar midden)
midden) Wat heb-je
Allerliefste Tonia.
toch
heerlijke wangen.'
Ik heb ze nooit
nooit van
van m'n
m'nleven
levenzoo
zoogezien.
gezien.
toch heerlijke
wangen..Ik
teuis, he?
he? Maak
Maak jij
jij m'n tente d'r
TONIA (bits). Hende teuis,
d'rhaufd
haufdmoar
moar
op hol, mauie
d'r niet
niet fen
fen gediend.
gediend.
mauie m'nheir. Ikke bin d'r
CASANOVA (vleiend). Och kom,
dat meen
meen je
je niet...
niet ••• Je
Je tante?
tante?
kom, Tonia, dat
Maar
tusschen jou en je
je tante
tante te
tekiezen
kiezen heb,
heb, neem
neem ik
iktoch
toch
Maar als
als ik tusschen
honderd maal liever jou, m'n
m'n heerlijk
heerlijk kind!
kind!
TONIA (gestreeld
en half
zonder bitsbits(gestreelden
half overwonnen
overwonnen al,
al, maar
maar toch
toch niet zonder
heid). Je heb nie te kiesen, m'nheir. Hep
Hep ik
ik niet
niet met
met m'n
m'neige
eige augen
augen
gesien
•••• Gesien, weit je? Det je m'n
m'n tente
tente 'n soen gaf, den deg
deg toe-je
toe-je
gesien....
pes kwem?
kwem?
CASANovA(haastig).
was 'n welkomstkus.
geCASANOVA (haastig). Dat was
welkomstkus. Dat
Dat is
is zoo de gewoonte
••••
woonte in
in....
TONIA
sein! Moar hier is
is 't gein gewaunte, dat
dat de
dereisigers
reisigers
TONIA Ken sein!
in 'n hotel op sleg
sleg de
de eigenares
eigenares soene!
soene!
CASANOVA (galant). Maar
jou nog
nog niet
niet gezien,
gezien, m'n
m'n
Maar toen
toen had ik jou
schat. Het eerste
schat.
eerste wat
wat ik
ik in
in „Den
"DenBijbel"
Bijbel"leerde
leerdekennen
kennenwaren
warende
de
„Klaagliederen". Het „Hooglied"
"Klaagliederen".
"Hooglied" ontdekte
ontdekte ik
ik pas
pas later.
later.
TONIA (lachend). Wes ikke det?
Ja, m'n
CASANOVA (haar
overvloedig kussende).
kussende). Ja,
m'n liefste,
liefste, ja
ja m'n
m'n
(haar overvloedig
duifje,
mij met
met de
de kussen
kussen uws
uws monds,
monds, want
wantuw
uwuitnemende
uitnemende
duifje, "kus
„kus mij
liefde
wijn:'
liefde is
is beter dan wijn."
L.
ZESDE
TOONEEL.
ZESDE TOONEE

PRINS PICCOLOMINI,
PICCOLOMINI, (komt binnen
binnen van
van links,
links, blijft
bliJÏt dan
dan staan
staan en
en
glimlacht). M'n
compliment, chevalier.
chevalier.
M'n compliment,
Tonia snelt
snelt met
meteen
eengilletje
gilletje weg.
weg.
PRINS PICo
Waarde
Casanova,
bent nog
nog altijd
altijd dezelfde.
dezelfde.JeJeververCasanova,
je bent
Pic.
liest je tijd niet.
CASANOVA
is 't eenige,
ik zuinig
zuinig ben. Adieu!
Adieu!
eenige, waarop ik
CASANOVA (koel). Dat is
(wil
vertrek binnen
binnen gaan).
gaan).
(wil zijn vertrek
PRINS
PICo (alsof
Casanova's koelheid
koelheid niet
niet opmerkt).
opmerkt). Je schijnt
(alsof hij Casanova's
PRINS PIC.
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er goed voor te staan, sinds
sinds we
we elkaar
elkaar 'ttt laatst
laatsthebben
hebbenontmoet,
ontmoet,m'n
mtn
waarde
.... ridder
ridder de
de Seingalt.
Seingalt.
waarde,..,
CASANOVA (ietwat gekscherende,
gekscherende, terug tredende). En jij....
jij .... prins,...
prins ....
laatst zag.... in
in Vicenza....
Vicenza.... en
en we
we daar
daardat
dateerezaakje
eerezaakjetoenikj
toen ik je 't laatst
hadden, je
je weet
weet wel,
wel, was
was je
je nog
nogmaar
maargraaf
graafen.—
en ....schermmeester.
schermmeester.
PRINS
PIC. (stellig). Graaf
en .... meester
meester op alle
alle wapenen,
wapenen, ja....
ja....
PRINS PIC.
Graaf en...,
en nu ben ik prins, want m'n
mtn vader
vader is
is intusschen
intusschengestorven....
gestorven ....en....
en .. ..
CASANOVA (bijtend). Prins en....
en .... chevalier
chevalier d'industrie.
dtindustrie.
PRINS
PRINS PIC. Net als jij.
CASANOVA (hoog). 0,
pardon, geen
geenvergelijkingen,
vergelijkingen, alsjeblieft.
alsjeblieft. In
In
0, pardon,
Parijs
ik eigenaar
eigenaar van
van tn
gedrukte zijden
zijden stoffen,
stoffen,
Parijs ben ik
'n fabriek
fabriek van gedrukte
waarin
prins van
van den
den bloede,
bloede, m'n
mtnstille
stille vennoot
vennoot
waarin de
de prince de Conti, prins
't Is waar, dat de
den
is. tt
de fabriek
fabriek 'n
tn fiasco
fiasco dreigt
dreigt te
te worden....
worden .... door
door den
oorlog.
van vrede
vrede zou
zou er
er veel
veel geld
geld mee
mee te
te verdienen
verdienen
oorlog. Maar
Maar in tijd van
ben ik
ik er
er de
de voornaamste
voornaamstecollecteur
collecteurininde
deStaatsloterij,
Staatsloterij,
zijn. Bovendien
Bovendien ben
die ik er zelf heb ingesteld.
PRINS PIC. (spottend). Prettig
voor de
delui,
lui,die
dieererhun
hungeld
geldininwagen.
wagen.
Prettig voor
(alsof hij deze
Hier ben
CASANOVA (alsof
deze opmerking
opmerking niet
nietgehoord
gehoord heeft).
heeft). Hierben
ik, als agent
agent van
van Monsieur
Monsieur de
de Boulogne:
Boulogne: controleur
controleur général
général van fivan den
den duc de Choiseul,
Choiseul, om een
een leening
leening te
te
nanciën,
nanciën, in opdracht van
sluiten, en als
als tt
wiPmeeloopen
vrede, zal
zal ik
ik
't me een beetje wil'
meeloopen met den vrede,
die sluiten ook.
ook.
PRINS
PIC. (lachend). De leening,
leening.
PRINS PIC.
(zelfbewust). Ja, voor den
CASANOVA (zelfbewust).
den vrede
vredezou
zouikikmet
koning FreFremet koning
derik moeten spreken, en met
met die
die heb
hebikiknog
noggeen
geenkennis
kennisgemaakt.
gemaakt.
(Hij haalt
haalt zijn
zijngouden
goudensnuifdoos
snuifdoos tetevoorschijn
voorschijn en
en neemt
neemt tn
prise —
- •.
'n prise
ceremonie
de doos
doos en het
het wegpinken
wegpinken van
vande
desnuifsnuifceremonie van
van het kloppen op de
korrels
dan geeft
geeft hij
hijdededoos
doosgesloten
gesloten aan
aanPiccolomini)
Piccolo mini)
korrels op
op de
de jabot
jabot -— dan
tn
'n Snuifje?
PRINS PIC. Prachtige doos!
doos! Het portret
....?
portret....?
Cadeau van
van den prins-bisCASANOVA (gemaakt onverschillig).
onverschillig). 'n Cadeau
prins-bisschop van Keulen.
PRINS
PIC. (nadat hij
hijeen
een snuifje
snuifjegenomen
genomenheeft).
heeft). Mtn
M'n compliment:
PRINS PIC.
ik zie, dat
dat jejetegenwoordig
tegenwoordigmet
metheel
heelfatsoenlijke
fatsoenlijkemenschen
menschenomgaat.
omgaat.
En dan...,
dan .... leerlingen
leeningen slu
sluiten
.... geld
la bonne
bonne
' item—
geld in
in de
de loterij winnen aà la
je toe.
toe. Maar
Maar maak
maak me
me niet
niet wijs,
wijs, dat
dat jeje tn
heure.
vertrouw het je
'n
heure. Ik vertrouw
de financiën.
financiën. (doet
de snuif
snuifdoos
groote
doos
groote specialiteit
specialiteit bent in de
(doet alsof
alsof hij de
wil opsteken).
wilopstekn).
CASANOVA.
ik m'n
mtnsnuifdoos
snuifdoos even
even terug
terughebben?
hebben?
CASANOVA. Pardon,
Pardon, mag ik
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Hum. 'n'nspecialiteit
specialiteitininde
definanciën????
financiën???? (ondanks zichzelf
zichzelfgeamuseerd)
geamuseerd)
Hum.
Parbleu, •••• ik
ik wist
wist 't'tzelf
zelf ook
ook niet. Maar
Maar toch
toch schijnt
schijnt 't'tzoo.
zoo. (Hij glimParbleu,...,

lacht).
PRINS PIC.
PICo Maak dat nou anderen
anderen wijs!
wijs!
PRINS
CASANOVA. Ik
Ik heb
heb me
me ererzelf
zelfnooit
nooitvoor
vooruitgegeven,
uitgegeven, en
en
CASANOVA.
toen ikikininParijs
Parijskwam,
kwam,vond
vondikikererm'n
m'nbeschermer,
beschermer, ikik
toch •••• toen
toch...,
kardinaal de
de Bernis.
Bernis. Hij
Hij recommanrecommanmag wel zeggen: m'n
m'n vriend, den kardinaal
deerde
deerde me aan
aan monsieur
monsieur de
de Boulogne,
Boulogne, omdat die aan
aan de
de bron
bronzit
zit
met vinger
vinger en
en duim
duimdedebeweging
bewegingvan
vangeld
geldtellen)
tellen) Je
van •••• (maakt met
van....
me. Goed!
Goed! Die
Dieontvangt
ontvangtme
meallercharmantst:
allercharmantst:dineetjes,
dineetjes,
e grijpt me.
bbègrijpt
soireetjes, soupeétjes
met danseressen
danseressen van
van de
deopéra,
opéra,allerliefst!
allerliefst!
soireetjes,
soupeétjes met
PRINS PIC.
PICo De danseressen?
danseressen?
PRINS
CASANOVA. Eens, dat we na 'n
'n diner
dinerzoo
zoo bij
bij elkaar
elkaar zitten,
zitten,'n'noogenoogenCASANOVA.
blik onder vier oogen,
blik
oogen, zegt hij
hij peinzend,
peinzend, alsof
alsof hij
hij dacht,
dacht, dat
datikikzeze
misschien in mijn
,,monsieur Paris-Duverney
mijn vestzakje
vestzakje zou
zou hebben:
hebben:"monsieurParis-Duverney
school"•••• Plotseling
Plotseling komt
komt
voor 'n militaire school"....
heeft 20 millioen noodig voor
het in me op
"ik kan
kan hem
hem er
er honderd
honderd
op om
om te
te bluffen,
bluffen, om
om te
te zeggen:
zeggen: „ik
leveren!"
Prins Pico
Pic. lacht
lacht hartelijk.
hartelijk.
CASANOVA.
had natuurlijk
natuurlijk niet
niet de
deminste
minsteverwachting,
verwachting, dat
dat
Ik had
CASANOVA. Ik
beroemd man
man in
in de
de financiën,
financiën, me
me aan
aan
monsieur
Boulogne, 'n beroemd
monsieur de
de Boulogne,
m'n woord zou houden, en vragen: "hoe?"
„hoe?"
PRINS
wèl? (lacht).
PRINS PICo
PIC. Hij vroeg het wèl?
CASANovA(geamuseerd).
nièt! Maar
Maar inviteerde
inviteerde me
me
Hij vroeg het nièt!
CASANOVA (geamuseerd). Hij
op 'n diner
diner met
met andere
andere groote
groote financiers,
financiers, en zei
zei al
al vast:
vast: „ik
"ikben
ben
volkomen
Hè,wat?
wàt?Monsieur
Monsieurde
de
volkomenop
opde
dehoogte
hoogtevan
vanuw
uwplantt.
plan".- Hè,
Boulogne,
de hoogte
hoogte van
van
Boulogne, controleur-général
controleur-généralvan
van financiën,
financiën, isis op de
m'n plan, en ik zelf nog niet?
m'npla,eikzfogt?
. Prins Pico
lacht
nog
hartelijker.
Pic.
hartelijker.
„Dat is
CASANOVA (voortgaande). "Dat
is verduiveld
verduiveld kras,"
kras/' denk
denk ik.
ik.
Maar ik zwijg, en zet een ernstig
ernstig gezicht.
PRINS
PRINS PICo
PIC. Je zat er in!
Niet 't minst.
CASANOVA.
minst. „'n
,/nslimme
slimme maat,"
maat,.' dacht
dacht ik,
ik, „die
"die me
me
CASANOVA. Niet
voor
gek
houdt."
Ik
ga
naar
het
diner
met
het
voornemen
om
hem
voor gek houdt." Ik ga naar het diner met het voornemen om hem
en
zijh vrienden
hun dan
dan teteantwoorden
antwoorden
en zijfa
vriendeneerst
eerst tete laten
laten praten
praten en hun
' n levensregel: „sem'n
"senaar
ingeving van het
het oogenblik.
oogenblik. Je kent
kent m
naar de ingeving
quere deum!"
deum!tt Ik
Ik vertrouw
vertrouw op
op m'n
m'ngoed
goed gesternte.
gesternte.
PRINS
jou vertrouwen.
vertrouwen.
PRINS PICo
PIC. Zeg liever, dat de menschen jou
CASANOVA.
Goed!
De
menschen
vertrouwen
dan de
de
me! Ik
Ik heb dan
CASANOVA. Goed! De menschen vertrouwen me!
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praten en
en ben
bentoen
toenzelf
zelfaan
aande
depraat
praatgegaan,
gegaan,
heeren financiers laten praten
heb zoolang
zoolang gepraat
gepraat tot
tot ik
ik ze
zevolkomen
volkomen bepraat
bepraat heb
hebvoor
voor 'n
tn
en heb
staatsloterij (lachend) in den
den trant
trant van
van die
die te
te Genua.
Genua. En
En daar
daar sta
sta ik
ik
staatsloterij
aanhet
hethoofd
hoofd
collecteur.DeDeeerste
eerstetrekkingen
trekkingenzijn
zijngegenu aan
vanvan
alsals
collecteur.
geweest ....
lukkig geweest....
PRINS
PICo Voor de
de spelers?
spelers?
PRINS PIC.
CASANOVA. Nee,
voor
.... voor
voor mij.
mij; Ze
Ze hebben
hebben me
me
CASANOVA.
Nee,
voorden
denStaat
Staat en
en....
gemaakt.
rijk gemaakt.
PRINS PIC.
PICo Sakkerloot!
Sakkerloot! Je
toch maar
maar veine
veine hebben. 'ttt Is
Je moet toch
PRINS
er het
het water
watervan
vanininjejemond
mondtetekrijgen.
krijgen.—
- 'ntnPlannetje!
Plannetje! 'ttt Is hier
om er
vol rijke
rijke vreemdelingen.
vreemdelingen. 'n
tn Paar Amsterdamsche
Amsterdamsche millioennairs
millioennairs zijn
zijn
hou' hier
hier 'n
tn bank, 's
ts avonds,
er ook bij, althans komen
komen nu en dan. Ik hou'
tn spelltje
spelltje pharao,
pharao, weet-je?
weet-je? Sta
Stajejeme
mevoor
voorde
dehelft?
helft?
'n
CASANOVA (koel). Wel bedankt voor
voor de eer,
eer, graaf,
graaf, prins.
prins. Je
Je weet,
weet,
CASANOVA
'n afkeer
afkeer heb
heb van
vanvalsch
valsch spelen.
spelen.
dat ik 'n
PRINS PIC.
PICo (geraakt). Geen grofheden,
grofheden, chevalier!
chevalier!
PRINS
toon,prins!
prins! Je
Je kent
ÇASANOVA. Geen
Geen verontwaardigende
verontwaardigende toon,
kent me
me
CASANOVA.
punt van
van den
dendegen.
degen. Herinner-je
Herinner-jejejenog
nogm'n
mtnbekende
bekendestoot?
stoot?
op het punt
(Hij maakt
maakt'ntnschermbeweging).
schermbeweging).
Geen questie
PRINS PIC.
PICo (bedaarder).
questie van
van valsch
vals eh spel:
spel: ik
ik ben
ben
(bedaarder). Geen
PRINS
alleen bankhouder.
CASANOVA. Dat komt op 'ttt zelfde
zelfde neer.
neer. (op een beweging van PiccoPiccoCASANOVA.
waarde, m'n
m'n bedoeling
bedoeling is
is niet
niet jejetetebeleedigen.
be1eedigen.
Nee, m'n waarde,
lomini) Nee,
(vertrouwelijk) Zeg
alleen maar....
maar .... die
die allerliefste
allerliefste prinses
prinses van
van je,
je,
Zeg me alleen
is
die nu
nu waarachtig
waarachtig met
met jeje getrouwd?
getrouwd? Enfin....
Enfin.... wat
wat men
men noemt
noemt
is die
„getrouwd?" In Vicenza
"getrouwd?"
Vicenza was
was ze
ze nog
nog maar
maar alleen
alleen je....
je .... hm!
hml hm!
hm! Je
Je
"vriendin"
zal ik
ik maar
maar zeggen.
zeggen.
„vriendin" zal
Alsof, wanneer
wanneer'n'n man
man getrouwd
getrouwdis,
is,z'n
z'n vrouw
PRINSPIC.
vrouw
PRINS PIC. (lachend). Alsof,
niet
vriendin is! Ze
Ze is
is nog
nog m
m'nn „vriendin".
"vriendin". Maar
Maar ik
ik ben
ben niet
niet
niet z'n vriendin
zoo
laat haar
haar hier
hier door
doorgaan
gaanvoor
voor
zoo egoistisch
egoistisch als
als andere
andere mannen.
mannen. Ik laat
m'n vrouw,
vrouw, de lui
lui zijn
zijn hier
hier zoo
zoo burgerlijk.
burgerlijk. Ik
Ik was
was gisteren
gisteren op de
de
Beurs,
waarvan je altijd
altijd zooveel
zooveel hoort.
hoort. „Allemaal
"Allemaal milioennairs,"
milioennairs,"
Beurs, waarvan
vertellen ze. Maar je
je kunt
kunt niets
niets aan
aan die
dielui
luizien.
zien. Je
Jemoest
moestzien
zienhoe
hoeze
ze
gekleed
pummels, allemaal!
allemaal!
gekleed zijn: pummels,
Ja, he? Burgerlui!
CASANOVA
denzel
zeifden
toon). Ja,
Burgerlui!
(spottend, in den
f den toon).
CASANOVA (spottend,
CASANOVA.
CASANOVA. Plebejers!
CASANOVA
eigenlijk niet als 'n
'n fatsoenlijke
fatsoenlijke
(als voren).
voren). Lui waar je eigenlijk
CASANOVA (als
prins
mee kunt omgaan,
omgaan, behalve
behalve voor
spelletje pharao om ze te
te
prins mee
voor 'n spelletje
„Ze zeggen
plukken. (hem
den schouder
schouder kloppende,
kloppende, zingende):
zingende): "Ze
(hem op den
'
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d r is er een
d'r
een prins
prins in
in 't'tland!"
land!"'n'nLiedje,
Liedje,dat
datzezehier
hierop
opjou
jougemaakt
gemaakt
hebben. '
PRINS PIC. (ongerust,
ingenomen). Zou je denken?
denken?
(ongerust, toch ingenomen).
'

ZEVENDE
TOONEEL.
ZEVENDE TOONES
L.
DE
VORIGEN, PRINSES
PRINSES PICCOLOMINI.
PICCOLOMINI.
DE VORIGEN,
CASANOVA (die
(die de
de prinses
prinsesvan
van links,
links, maar
maar uit
uit een
een andere
andere deur
deur dan
dan
haar man, ziet
ziet binnenkomen).
binnenkomen). Ha, daar is die
die toutebelleprincessePictoute belle princesse Piccolomini!
PRINS PICCOLOMINI
PICCOLOMINI (veel beteekenend),
beteekenend), Ik laat jelui
jelui alleen.
CASANOVA (beschermend). Dank-je, Piccolomini.
Piccolomini.
PRINSES PIC. (een
(een mooie
mooie jonge
jonge vrouw,
vrouw, opzichtig
opzichtig en
en rijk
rijkgekleed,
gekleed,
hoepelrok,
waaiertje, koket).
koket). M'n
waarde
hoepelrok, mouches,
mouches, gepoederd
gepoederd haar,
haar, waaiertje,
M'n waarde
de hand, dan lorgneert
lorgneert zij zijn
zijn culotte).
culotte).
chevalier. (reikt hem de
(kust haar
CASANOVA (kust
haar galant
galant de
de hand, guitig).
guitig). U ook
ook al,
al, prinses?
prinses?
PRINSES
wordt me
me groen
groen en
en geel
geel voor
voor de
deoogen!
oogen!
PRINSES PIC. Het wordt
CASANOVA. Absoluut laatste mode.
mode.
PRINS PIC. Ik moet er zoo
zoo ook
ook een laten
laten maken.
maken. Adieu!
Adieu! Au
Au revoir.
revoir.
CASANOVA. Bewonderenswaardige
m'n
Bewonderenswaardigeechtgenoot,
echtgenoot,ikikgeef
geef je
je m'n
zegen!
PRINS PIC.
PIC. (terug
(terug komende
komende van bij
bij de
de deur,
deur, tot
totdedeprinses).
prinses). Haal
avond de bank
bank met
met me
me te
tehouden!
houden! (gaat.
jij Casanova
Casanova over
jij
over om
om van
van avond
(gaat
neuriënd heen).
heen).
CASANOVA (nadat
hij den
den prins
prins heeft
heeft zien
zi~nvertrekken,
vertrekken, verliefd
verliefden
en
(nadat hij
onstuimig). Heerlijke
wanneer maak
maak je
je me
megelukkig?
gelukkig? (wil
Heerlijke vrouw,
vrouw, wanneer
haar omhelzen).
PRINSES PIC.
PIC. Chevalier,
Chevalier, u verliest het respect uit het
het oog,
oog, dat
dat aan
aan
'n vrouw
vrouw van
van mijn
mijn rang
rang toekomt.
toekomt.
CASANOVA (verwonderd). Ik?!
wil ik met
met respect
respect
Ik?! Natuurlijk!!! Wat wil
doen om je
je te
te zeggen,
zeggen, dat
datjejeme
mebetoovert?
betoovert?Respect?!
Respect?! Maar
Maarverrukverrukkelijke
goed voor
voor oude
oude vrouwen!
vrouwen! (haar onstuimig
kelijke prinses,
prinses, respect is goed
omhelzende)
meent niet
niet wat
wat jejezegt,
zegt,Prinses....
Prinses ••••uit
uithet
hetsprookje!
sprookje!
omhelzende) Je
je meent
Voorzichtig, m'n kapsel!
PRINSES PIC. (hem
(hem zacht
zachtafwerende).
afwerende). Voorzichtig,
kapsel!
Bovendien
iemand hier binnen
binnen komen.
komen. Wat
Bovendien elk
elk oogenblik
oogenblik kan
kan er
er iemand
'n prachtige ringen heb je aan, chevalier!
'nprachtige bjn,chvalier!
CASANOVA (galant). Kies
een uit,
uit, de
demooiste,
mooiste, de
dekostbaarste.
kostbaarste.
Kies er een
M'n ~)rachtigste
niet zoo
zoo schitterend
schitterendals
alsjejeoogen!
oogen!
j)rachtigste diamanten zijn niet
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PRINSES PIC. (hem
(hem bij de
de hand
handvattende).
vattende). Die diamant
diamant daar...
daar ••••,
PRINSES
is-ie echt?
is-echt?
CASANovA(verontwaardigd).
m'n diamant echt is?! Maar prinprin(verontwaardigd). Of m'n
CASANOVA
ses •••• Het is
is geen
geen adelstitel!
adelstitel! Je kunt
kunt hem
hem laten
laten taxeeren.
taxeeren. Voor
Voor u,u,
ses....
ravissante princesse,
princesse, voor
voor u is m'n solitaire als je mij-zelf (op
(op klama ravissante
toon) niet langer solitair laat in m'n
m'n kamer.
kamer. Waarom
Waaromben-je
ben-je
genden toon)
niet gekomen?
gekomen?
gisterenavond niet
PRINSES PIC. Ik had,,,,
had •••• ik
ik leed aan vapeurs.
vapeurs.
PRINSES
CASANOVA (sarcastisch). Ja,
den vorm
vorm van
van 'n dikken AmsterAmsterJa, in den
CASANOVA
bankier. (vleiend)
(vleiend) Kom je dan van
van avond
avond bij
bij me?
me?
damschen bankier,
PRINSESPIC.
iemand op de
de trap.
trap. (verSsssst! Ik hoor iemand
PRINSES
PIC. (verward). Ssssst!

wijdert zich van
van hem).
hem).
wijdert
CASANOVA (nog onstuimiger),
onstuimiger). Van
Van avond???
avond???
CASANOVA
de prins
PRINSES
zal zien.
zien. Als
Als de
prins aan 't't spelen
spelen is,
is,
P
RINSES PIC.
PIC. (haastig). Ik zal
wacht me dan hier.,..
hier •••• Ssst!
Ssst! (Casanova
kamer
(Casanova verdwijnt
verdwijnt snel
snel in
in zijn kamer
wacht
rechts, terwijl hij
hijpels,
pels, steek
steek en
en stok
stokmeepakt).
meepakt).
■

TOONEE L.
ACHTSTE TOONEEL.

F LORIS
PRINSES
PICCOLOMINI, TONIA,
TONIA, HOPE,
Holt, ESTHER, later FLORIS
P RINSES PICCOLOMINI,
GRAVIUS.
TONIA (opent
Hope en Esther
Esther binnen
binnen telaten).
te laten).
(opent de
de middendeur om Hope
M'nheer Kèsènove sel in s'n
s'n koamer
koamer weise,
weise, m'nheir.
m'nheir.
MOPE
de prinses
prinses met
metbelangstelling
belangstelling vader
vader
(binnentredende, terwijl de
HOPE (binnentredende,
en dochter lorgneert). Goed,
Ik zal
zal 'n
'noogenblik
oogenblik wachten.
wachten. MisMisGoed, kind. Ik
schien
me wel
wel even
even aandienen.
aandienen. (Als hij
hij de
de prinses
prinses ziet)
ziet) Ah,
schien kun-jij me
pardon, madame,
madame.
PRINSES
bevallige innemendheid).
innemendheid). Monsieur
Ie
Monsieur cherche le
PRINSES PIC.
PIC. (met bevallige
chevalier
Seingalt?
chevalier de Seingalt?
HOPE (hoffelijk).
madame.
(hoffelijk). Mais parfaitement, madame.
PRINSES
sa chambre.
chambre. (met een
een beweging
beweging
PRINSES PIC.
PIC. Le chevalier est dans sa
om te vertrekken).
vertrekken). Vous
monsieur?
Vous permettez, monsieur?
HOPE. Serviteur, madame.

Prinses
bevallige dienaresse
dienaresse voor
Prinses met bevallige
voor vader
vader en
en dochter
dochter af.
HOPE (zacht
Tonia). Wie
(zacht tot Tonia).
Wie is dat?
TONIA. 'n Prinses! Pikkeldelminni
Pikkeldelminni heit
men.
heit d'r men.
HOPE
langen uithaal,
uithaal, maar
maarniet
nietalsof
alsofhij
hijerg
erg geimponeerd
geimponeerd is).
(met langen
HOPE (met
De prinses
prinses Piccolomini!!!
Piccolomini!!!
TONIA. Mot ik uwes nou andiene,
andiene, meheir?
meheir?
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dat doen?
doen?
Wil-je dat
klop{aan
de deur.
deur.
Tonia klopt
aan de
CASANOVA (van binnen)
binnen) Entrez!
Entrez!
CASANOVA
Tonia
wil binnentreden,
binnentreden, maar
maar heeft
heeft nauwelijks
nauwelijks de
de deur
deurgeopend
geopend
Tonia wil
zij geeft
geeft een
een gilletje
gilletje en
en slaat
slaat de
dedeur
deurweer
weertoe).
toe).
of zij
HOPE. Wat is
is er?
er?
HOPE.
TONIA (verlegen). Nies,
Nies, m'nheir.
m'nheit'. (aan
(aan de
de deur)
deur) M'heir! M'heir!
M'heir!
TONIA
m'neir Hope
Hopeom
omuwes
uwestetespreike!
spreike!
Doar is m'neir
CASANOVA (binnen). Ik kom dadelijk!
dadelijk!
CASANOVA
HOPE. Dank-je wel,
wel, meisje.
meisje. (geeft
(geeft haar een
een daalder).
daalder). Ga nu maar
maar
HOPE.
wachten wij
wij hier
hier wel.
wel.
heen. Dan wachten
Tonia met
met een
een dienaresse
dienaresse af.
Hope zet zich
zich in
inden
denleunstoel
leunstoel bij
bijden
denhaard
haardenenneemt
neemteen
eensnuifje,
snuifje,
Hope
terwijl hij
hij nadenkend
nadenkend het
hethoofd
hoofd schudt).
schudt).
ESTHER (haar
zijn schouderslaande).
schouder slaande). Is er wat,
wat, vadertje?
vadertje?
(haar arm om zijn
niet goed
goed met
met de
de leenin
leeninU is niet zoo opgewekt als
als anders.
anders. Gaat het niet
czaar, van den
den koning
koning van
vanFrankrijk?
Frankrijk?-gen
gen van de keizerin, van den czaar,
HOPE. Ah, de koning van Frankrijk!
.... Hij kan
kan lang op z'n
z'n leening
leening
Frankrijk!....
geen vrede
.... nee,
nee, kind,
kind, dat
dat isis 't 'em niet.
niet.
wachten.
wachten. Zoolang
Zoolang er
er geen
vrede is
is....
(Terwijl hij haar hand streelt)
streelt) Och, het is niets kind. Niets bijzonders.
bijzonders.
ESTHER.
biecht
ESTHER.Jawel,
Jawel,ikikzieziehet
hetaan
aanuw
uwgezicht.
gezicht.UU heeft
heeft wat.
wat. Toe, biecht
'n zoet
zoet vadertje.
vadertje.
u eens gauw op, als 'n
schip...
HOPE (glimlachende). Och, niets bijzonders, meisje. Er is 'n schip
...
„Het Goede Vertrouwen",
Vertrouwen", 'n schip van de Oost-Indische
"Het
Oost-Indische Compagnie,
Compagnie,
lading van drie millioen
met 'n lading
millioen waarde, dat te
te lang
lang uitgebleven
uitgebleven is,
is,
en er gaan zelfs geruchten, dat het
het met
met man
manen
enmuis
muisisisvergaan.
vergaan:
ESTHER. Vreeselijk!
HOPE (onrustig opstaande).
er bij
bij betrokken,
betrokken, natuurlijk.
natuurlijk.
opstaande). Ik ben er
HOPE.
HOPE.

ESTHER. Veel?
Och neen, kind. 't't Kan me niet veel
HOPE (luchthartig). Och
veel schelen...
schelen ...
maar
....
maar....
ESTHER. Maar
....
Ma2r....
HOPE.
de vraag
vraag of
of ik
ik de
de risico
risico op
op me
me zal
zal nemen
nemen
HOPE. Ik loop rond met de
zal
er
Casanova
eens
over
of niet? (als
door'
n
ingeving
getroffen)
Ik
Casanova
eens
over
(als door 'n ingeving getroffen)
raadplegen.
kabalistische becijferingen
becijferingen moeten mij
mij raad
raad geven.
geven.
raadplegen. Z'n kabalistische
ESTHER
l;1et net
net zoo
zoo goed
goed als
als hij!
hij!
ESTHER (gepikeerd). Maar ik kan bet
HOPE
weet 't,
lieveling. Ik
weet wel
wel hoe
hoe 'n
'n
Ik weet
't, lieveling.
Ik weet
HOPE (bewonderend). Ik
schrandere bol van 'n
'n dochter
dochterik
ikheb.
heb.Wat
Watzegt
zegtCasanova
Casanovaererwel
welvan,
van,
dat je zoo achter z'n
z'n geheim
geheim bent
bentgekomen?
gekomen?
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ESTHER (niet zonder
zonder zelfingenomenheid).
zelfingenomenheid). Hij gelooft
gelooft het natuurlijk
natuurlijk
maar half.
HOPE. Natuurlijk.
Natuurlijk. 't'tIsIsook
ookmoeielijk
moeielijk te
tegelooven.
gelaover..
Floris Gravius
door de
de middendeur
middendeur binnen.
binnen. Als
Als hij
hijHope
Hope
Floris
Gravius komt
komt door
en
Esther ziet treedt
treedt hij
hij aangenaam
aangenaam verrast
verrast nader.
nader. Hij is
is een
een jonge
jonge
en Esther
man, eenvoudig en donker,
donker, maar
maar niet
niet zonder
zonderverfijning
verfijninggekleed:
gekleed:een
een
degen
Blootshoofds. Hij
Hij kan
kanzijn
zijnoverkleeren
overkleeren
degen met stalen gevest
gevest op
op zij. Blootshoofds.
in den
den gang
ganghebben
hebbenopgehangen.
opgehangen. Hij
Hij is
is blond
blond en heeft zijn krullend
krullend
haar
achteren met een
haar van achteren
een lint
lint opgenomen.
opgenomen.Hij
Hij draagt
draagt zijn
zijn linkerarm
linkerarm
in een zwarten
zwarten doek,
doek, maar
maargebruikt
gebruikthem
hemals
alshet
hetnood'ig
nooeligisis toch
toch vrijelijk).
vrijelijk).
FLORIS (blij uitroepende).
uitroepende). Oom Hope! Hessie!
Hessie!
ESTHER (blij
tegemoet tredende, hartelijk).
hartelijk). Daar is Floor!
Floor!
(blij hem tegemoet
Het drietal
de hand.
drietal schudt elkaar
elkaar de
HOPE (goedig). Ja
jongen. He?
He? Dat
Dathadt-je
hadt-jeniet
nietgedacht.
gedacht.We
We
Ja jongen.
wachten
ridder de
de Seingalt.
Seingalt.
wachten op
op den ridder
FLORIS (Met het oog
oog op Esther). Die ridder de
de Seingalt
Seingalt is
is wel
wel een
een
man van groote beteekenis
beteekenis voor
voor uu geworden.
geworden.
ESTHER (een
beetje luimig). Je begroeting
begroeting is
is niet
niet heel
heelvriendelijk.
vriendelijk.
(een beetjeluimig).
FLORIS (zacht en
enonderworpen).
onderworpen). Neem
niet kwalijk,
kwalijk, Hessie.
Hessie.
Neem me niet
(tot Hope) Gisterenavond ben ik weer in de
de stad
stad gekomen.
gekomen. Nu
Nu kom
kom
ik van uw
uw woning.
woning.
HOPE. Ja, we waren uitgereden om 'n
'n paar
paar visites
visites te
te maken.
maken.
CASANOVA (binnentredende).
is nu
nu in
ineen
eenrijk
rijkgoud
goud geborduurd
geborduurd
(binnentredende). (Hij is
costuum,
draagt op
op de borst
borst een
een ridderkruis
ridderkruis met diamanten
diamanten gesierd.
gesierd.
costuum, draagt
Hartelijk
nader komende)
komende) Die
allerbeste monsieur
monsieur Hope!
Hope! Wat 'n
'n
Die allerbeste
Hartelijk nader
geluk u te zien!
geluk
zien! Gaat
Gaat het
het wel
wel met
metuw
uwgezondheid?
gezondheid? Gaat
Gaat het
hetgoed
goed
met den
den vrede?
vrede?
HOPE (hem opgeruimd de hand
hand drukkende).
drukkende). M'n waarde
waarde chevalier,
chevalier,
als
zoo goed
goed ging
ging met
met den
den vrede
vrede als
als met
met m'n
m'ngezondheid,
gezondheid,dan
dan
als het zoo
had de koning van Frankrijk
Frankrijk morgen
morgen z'n
z'ntwintig
twintigmillioen.
millioen.
CASANOVA
terwijl hij
hij hem
hemkoeltjes
koeltjes maar
maarhoffelijk
hoffelijk
(Floris ziende,
ziende, terwijl
CASANOVA (Floris
de
reikt). En daar
daar is
is m'n
m'nwaarde
waardeen
engeëerde
geëerdeantagonist
antagonistook!
ook!
de hand reikt).
Geneest uw arm
arm goed,
goed, ridderlijkste
ridderlijkste van
vanalle
allevijanden?
vijanden?
FLORIS (lacht
gedwongen). Dank
nadruk) Luchtigste
Luchtigste van
van
(met nadruk)
Dank u. (met
(lachtgedwongen).
alle vrienden.
HOPE.
goede vrienden zijt en
en dat
dat hoort
hoort
Bravo! Ik zie,
zie, dat jelui nu goede
HOPE. Bravo!
ook
Goèd....
\
ook zoo. Duelleeren? Goèd....
ESTHER
de rede
rede vallende)
vallende) Met uw
uw verlof,
verlof, papa,duelleeren
papa,duelleeren
ESTHER (hem in de
is heel verkeerd.
verkeerd.
-

236

DE FORTUINTJES VAN CASANOVA
CASANOVA

Jelui hoort
hoort het: „heel
HOPE. Jelui
"heel verkeerd"!
verkeerd"! Wat
Wat mij
mij betreft:
betreft: ik
ik heb
heb
er hartgrondigen afkeer van. Ik
Ik vind
vind het
hetduel
duelbarbaarsch,
barbaarseh,gruwelijk,
gruwelijk,
mal!
CASANOVA.0,
0, monsieur Hope!
CASANOVA.
Hope!
HOPE. Bovendien
Staten verboden.
verboden.
Bovendien isis het door de Heeren Staten
(Mme
Trenti komt
komtbinnen
binnenenen
Hopegaat,
gaat,haar
haarbegroetende,
begroetende, met
met
(Mme Trenti
Hope
haar spreken.
spreken.
HOPE. Ha, daar is madame Trenti
Trentiook!
ook!
FLORIS (terwijl hij haar
haar begroet).
begroet). Uw
Uw landsman, prins Piccolomini,
Piccolomini,
heeft
me,,uitgenoodigd
een pharao-bank,
pharao-bank, hier
hier
heeft me
uitgenoodigddeel
deeltete nemen
nemen aan
aan een
van avond, na de table
table d'
d'hôte.
hO te.
HOPE. En je hebt waarschijnlijk
waarschijnlijk bedankt?
bedankt?'
FLORIS. Ik heb er voor bedankt, want
want ik ben
ben nog revanche schuldig
schuldig
aan den ridder de
aan
de Seingalt.
Seingalt.
ESTHER (ontroerd). Revanche?!
CASANOVA (koelt
(koeltjes,hoog).
0, uw revanche kan me niet
jes, hoog). 0,
niet veel
veel schelen.
schelen.
Wij
spelen toch niet
niet met
metdezelfde
dezelfde bedoeling.
bedoeling. Ik
Ikspeel
speelalleen
alleenvoor
voor
Wij spelen
m'n pleizier....
pleizier ....
FLORIS (driftig). En ik dan?! Ik
Ik ook!
CASANovA(verzoenend).
m'n waarde.
waarde. U
U speelt
speelt om
om
CASANOVA (verzoenend). Zeg
Zeg dat
dat niet, m'n
te winnen.
winnen.
FLORIS (met
de hand aan
aan den
den degen).
degen). U beleedigt
beleedigt me, m'nheer
m'nheer
(met de
Casanova!
ESTHER
ESTHER (tusschenbeide komende).
komende). Om Gods
Gods wil!....
wil! ....
CASANOVA (hoffelijk).
allerminst m'n
m'nbedoeling,
bedoeling, vooral
vooral
(hoffelijk). Dat
Dat isis allerminst
dit gezelschap.
gezelschap. Maar
Maartelkens,
telkens,de
devorige
vorigekeeren,
keeren,als
alsuugewonnen
gewonnen
niet in dit
net als
als Charlemagne,
Charlemagne, en
en ging
ging heen. Dat
Dat is
is vervelend.
vervelend.
had, dan deed u net
FLORIS
(driftig).
FLORIS (drif
tig). Daar moest
moest u dankbaar
dankbaar voor
voor zijn, want uu is
is in
in
van mijn
mijn kracht.
kracht.
het spel niet van
Hope nadert, madame Trenti kijkt
kijkt aandachtig
aandachtig toe.
toe.
Hope
CASANOVA (spottend). Ta-ta-ta-ta!
Ta-ta-ta-ta! Mogelijk.
geloof er
CASANOVA
Mogelijk.Maar
Maar ik
ik geloof
a
niets van.
HOPE. Maar hebt-jelui
hebt-jelui nu
nu alweer
alweerwat?!
wat?!
FLORIS (driftig). Niets
Niets bijzonders,
bijzonders, oom,
spelletje piquet
piquet met
met
FLORIS
oom, 'n spelletje
m'nheer
Casanova.
(tot
Casanova)
Ik
zal
u
bewijzen,
dat
ik
sterker
m'nheer Casanova.
u bewijzen, dat ik sterker
Casanova)
u.
ben dan u.
HOPE (goedig). Jongen, denk nou toch
toch aan
aan het
het lesje,
lesje, dat
datjejealalvan
van
HOPE
m'n heer
heer Casanova
Casanova gekregen
gekregen hebt,
hebt, naar
naaraanleiding
aanleidingvan
vanjejebiljardten.
biljardten.
m'n
FLORIS (nog
(nog dnftiger).
driftiger). Oom, hoe kan uu het
hetzeggen?
zeggen?
FLORIS
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CASANOVA.
CASANOVA, Dus?
FLORIS.
F LORIS. Spelen!
CASANOVA. Wanneer? Vanavond?
Vanavond?
FLORIS.
F LORIS.Dadelijk.
Dadelijk.
CASANOVA. Ik
neem't'taan.
aan.Maar
Maarde
deeerste,
eerste,die
dievan
vande
detafel
tafelopstaat,
opstaat,
a neem
of hij wint of verliest, dat wil
wil zeggen
zeggen:: de
het spel
spel een
een
de eerste,
eerste, die aan het
eind maakt, betaalt aan de tegenpartij 5o
50 louis
louis d'or.
d'or.
FLORIS. Top! Maar geld
geld op
op tafel.
tafel.
CASANOVA (hoog
koel). Anders speel ik niet.
(hoog en koel).
Prins en prinses
Prins
prinses Piccolomini
Piccolo mini treden binnen.
binnen.
PRINS
PIC. Geld op tafel?
tafel? Wordt
Wordt'er
ergespeeld?
gespeeld? (tot Floris) En mijn
PRINS PIC.
bank?
HOPE (tot Floris). Floor,
spelen van jou
jou bevalt
bevalt me
me niet
niet., je
Je
Floor, dat
dat spelen
bent veel te driftig.
driftig. Bij
Bij het
het spel
spel hoort
hoorteen
eenkoel
koelhoofd.
hoofd.
FLORIS (driftig).'t Kan me niets schelen,
schelen, oom.
oom. Ik
Ik zal
zal uw
uw VenetiVenetiaanschen vriend 'n lesje
geld zal
zal kosten.
kosten.
lesje geven,
geven, dat hem geld
Floris, ik vind
ESTHER (bestraffend). Floris,
vind het
het heelemaal
heelemaal niet
niet aardig,
aardig,
dat je zooveel verbeelding van jezelf hebt.
FLORIS. Jawel, dat jij ook tegen me bent
bent weet
weet ik
ik al
allang.
lang.
MME TRENTI
TRENTI (naderkomende, terwijl
terwijl zij
zij de
de hand
handop
op zijn
zijnarm
armlegt).
legt).
0,
m'nheer,uuweet
weetniet
nietwie
wieCasanova
Casanova is.
is.Hij
Hijisisonoverwinnelijk.
onoverwinnelijk.
0, m'nheer,
FLORIS (spottend lachend). Onoverwinnelijk! Hahahaha!
Hahahaha!Datzullen
Dat zullen
we dan eens
eens zien!
zien!
VERHOEVEN (komt op
op met
met een
een rood
roodgezicht).
gezicht). Mag ik vragen
vragen of
of de
heer
en aan de vroege
vroege table d'hôte
d'hote willen
willen eten,
eten; of aan de
de late?
late?
heeren
Er wordt
wordt een
een etensbel
etensbel geluid.
CASANOVA. M'nheer Gravius
Gravius en
en ik,
ik, we
we komen
komen niet
niet aan
aan tafel,
tafel, niet
niet
aan de vroege en niet
niet aan
aan de
de late.
late. We
We gaan
gaan spelen.
spelen. Laat
Laathet
hetspeel
speeltafeltje
klaar zetten.
zetten.
tafeltje maar klaar
FLORIS (haastig). Dat kan
kan ik
ik zelf
zelf wel
wel doen.
doen. (Hij
gaat naar
naar den
(Hij gaat
den
achtergrond
het tafeltje
tafeltje op).
op).
achtergrond en
en vat het
MME TRENTI
TRENTI (medelijdend). Het
zal uu niet
nietmeevallen,
meevallen, dat
dat spelletje.
spelletje.
Het zal
Ik beklaag
beklaag uu nu al.
TWEEDE
BEDRIJF.
TWEEDE BEDRIJF.
Vorig
Vorig tooneel,
tooneel,alle
allelichten
lichtenaan,
aan, Casanova
Casanovaen
en Floris
FlorisGravius
Graviuszitten
zitten
tegenover
de speeltafel,
speeltafel, welke
voorgrond, dicht bij
tegenover elkaar
elkaar aan
aan de
welke op
op den
den voorgrond,
den
schoorsteen, isisgeplaatst.
zilveren
den schoorsteen,
geplaatst.Bij
Bij ieder
ieder der
der spelers
spelersstaat
staateen
een zilveren
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kandelaber
de nabijheid
nabijheid der
der speeltafel,
speeltafel, in het
het
kandelaber van
van twee
twee lichten.
lichten. In
In de
bereik der
bereik
der aanzittenden,
aanzittenden, staat
staateen
eenstommeknecht
stommeknechtmet
metoverblijfselen
overbliJfselen
van een
een inderhaast
inderhaast genomen
genomen souper:
souper: ledige
ledige flesschen,
flesschen, tinnen borden
borden
en schaaltjes
schaaltjes van Delftsch blauw enz.
enz. Prinses
Prinses Piccolomini
Piccolo mini staat achter
achter
Casanova,
zit, prins
prins Piccolomini
Piccolo mini zit
Casanova, die
die met
met den
den rug
rug naar
naar het
het vuur zit,
zit
die hij in de
à cheval op een
een stoel
stoel bij
bij Gravius,
Gravius, die
de kaart
kaart ziet. Juffrouw
Juffrouw
Verhoeven komt uit de kamer rechts, gevolgd door Tonia. Beide ver- Verhovnkmtuidaerchs,gvoldTnia.Berdwijnen dan een
in de
dwijnen
een oogenblik
oogenblik in
de andere
andere kamer,
kamer, die van
van Casanova.
Casanova.
Dirk zit
zitop
opeen
eenstoel
stoelbij
bijde
demiddendeur,
middendeur,geeuwend.
geeuwend.De
Despelers
spelersspelen
spelen
met twee
van 32
32 kaarten
met
twee kaartspelen
kaartspelen van
kaarten en
en ieder
ieder teekent
teekent de
de gemaakte
ge.maakte
punten op een naast hem liggend piketplankje aan, terwijl
terwijl ieder
ieder een
eenpunteo ashmligndpketja,
hoopjegoudgeld,
goudgeld,waarvan
waarvanzij
zij telkens
telkens eenige
eenigegoudstukken
goudstukken aan
aan elkaar
hoopje
elkaar
toeschuiven,
schijnt te
te winnen,
winnen, en
eneen
een
toeschuiven, naar gelang
gelang de
de een
een of de ander schijnt
rolletjés goudgeld naast
naast zich
zich hebben
hebben liggen.
liggen. De
De bedragen
bedragen zijn bij
bij
paar rolletjés
beide
hoopje bij
Cabeide tamelijk
tamelijk gelijk:
gelzjk: het
het hoopje
bij Gravius
Gravius iets
iets grooter
grooter dan
dan bij Casanova.
duren slechts
slechts kort.
kort. Beurt om
sanova. De spelletjes
spelletjes duren
om beurt
beurt geven
geven zij
zijbij
bij
drie
kaarten tegelijk:
tegelijk: 8 maal,
de overblijvende
overblijvende kaarten
kaarten worden
worden op
op
drie kaarten
maal, de
twee hoopjes van
van 55 en 3 gelegd,
gelegd, waaruit
waaruit zij
zij ,de
.de een
een na
na den
den ander
ander hun
verbeteren.
spel pogen
pogen te verbeteren.
IE TOONEEL.
TOONEEL.
CASANOVA,
GRAVIUS, PRINS PICCOLOMINI,
PICCOLOMINI, PRINSES
CASANOVA, FLORIS
FLORIS GRAVIUS,
PRINSES PICCOLOMINI,
DIRK, later
COLOMINI, JUFFROUW
JUFFROUW VERHOEVEN,
VERHOEVEN,VERHOEVEN,
VERHOEVEN,TONIA,
TONIA, DIRK,
MME TRENTI.
TRENT'.
JUFFROUW
VERHOEVEN (aan
de deur,
deur, de
de achterste,
achterste, van
van Floris'
Floris'
JUFFROUW VERHOEVEN
(aan de
kamer). Ik hoop,
hoop, dat je d'r op
op gelet
gelet hebt,
hebt, dat
dat Trijn
Trijn de
dekamer
kamer van
van
mtnheer
Casanova ook
orde heeft
heeft gemaakt.
gemaakt. De
De heeren
heerenzullen
zullen
m'nheer Casanova
ook in orde
wel moe wezen en gauw gaan slapen.
slapen.
CASANOVA (van zijn
zijn spel
spel opziende,
opziende, zonder dat
dat hij
hijditechter
dit echterstaakt).
staakt).
Gelooft u?
u?
JUFFROUW
VERHOEVEN. Nou,
ik zou
zou zoo
zoo zeggen:
zeggen: een
eenspelletje
spelletje
JUFFROUW VERHOEVEN.
Nou, ik
piket,
van gisterenavond
gisterenavond duurt.
D'r moet
moet toch
toch eens
eens 'ntneind
eind
piket, dat al van
duurt. D'r
aan komen.
komen.
Trentikomt
komtdoor
doorde
de middendeur
middendeurop.
op. Zij
Zijisisook
ooknu
nuinin tt
't zwart
Mme Trenti
gekleed,
den hals
hals laag
laag uitgesneden.
uitgesneden. Zij draagt,
draagt,
gekleed, maar
maar het
het lijfje
liffie is aan den
geen echte,
toch glinsterende
glinsterende sieraden
de
zoo al geen
echte, dan toch
sieraden om
om den
den hals, aan de
armen
het haar,
haar, waarin
waarin zij
zijook
ookeen
eenroos
roos heeft
heeftgestoken.
gestoken. Om den
armen en in het
blooten
zij, tegen
tegen de
dekou,
kou,een
eensjaaltje
sjaaltjegeslagen.
geslagen.
blooten hals
hals heeft zij,
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(opgewekt). Ah,
Ah, Teresina
CASANOVA (opgewekt).
Teresina mia,
mia, hoe is het
het concert
concert gegeweest?
MME TRENTI (nader komende). Heel goed.
PRINSES PICCOLOMINI. Was 't vol?
Vol?
MME TRENTI (met voldoening).
voldoening). Stampvol!
PRINS
PICo En natuurlijk groot
groot succes.
PRINS PIC.
MME TRENTI
TRENTI (koeltjes). Heel veel succes, dank u.
u.
CASANOVA. Wat heb
heb je
je gezongen,
gezongen, cara?
cara?
MME TRENTI. Onder andere de groote
groote aria
aria uit
uit de
de Dido van Vin
ei.
Vinci.
CASANOVA. En was graaf
graaf Zintzendorf
Zintzendorfer?
er?
FLORIS (ongeduldig). M'nheer
Casanova, ik
wou, dat uu speelde
speelde
M'nheer Casanova,
ik wou,
en niet sprak. U leidt
leidt me
me af.
af.
CASANOVA (opgeruimd). Ik
zal zwijgen.
zwijgen. Maar
Maar permitteer
permitteer me:
me: 'n
Ik zal
goed speler laat
laai zich niet afleiden.
afleiden.
MME TRENTI
TRENTI (terwijl
zich ininden
dengrooten
grootenleuningstoel
leuningstoel bij
bij het
het
(terwijl zij zich

vuur zet
zet en
en zich,
zich,met
metdedevoeten
voetenopophet
hethaardijzer,
haardijzer,vooroverbuigt
vooroverbuigtom
om
de handen
handentetewarmen).
warmen). Maar
eindigt dat spelletje
spelletjE; piket
piket dan
dan
Maar eindigt
zich de
nooit?
CASANOVA (spottend). Het zal
zal wel
wel gauw
gauw eindigen
eindigen met de
de nedernederlaag van m
m'n
heer Gravius.
Gravius.
n heer
FLORIS (woedend). Of met die van u,
u, potverdorie!
potverdorie!
MME
TRENTI (medelijdend). M'nheer Gravius,
Gravius, uu weet
weet niet
nietwat
wat
MME TRENTI
u begonnen
begonnen is.
îs. Ik
Ik beklaag
beklaag u.
GRAVIUS (die duidelijk
duidelijk vermoeid
vermoeiden
enreeds
reedsbleek
bleekis,is,met
metroode
roo4eoogen,
oogen,
en overspanning laat blijken).
blijken). Dat is volstrekt onnoodig.
met
onnoodig. Ik heb met
uw
medelijden niets te maken.
maken. U
U zal
zal zien,
zien, dat
dat m'n
m'n tegenpartij
tegenpartij het
het
uw medelijden
aflegt.
CASANOVA (opgeruimd). Misschien ben ik
ik aan
aan de
de verliezende hand.
Maar de pari?
pari?
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (die
weer is binnengekomen
binnengekomen en
bij de
de
(die weer
en zich bij
terwijl Tonia
Tonia door
door de
de middendeur
middendeur isisheengegaan,
heengegaan,
speeltafel ophoudt,
ophoudt, terwijl
tot Floris).
Floris). U bent
bent moe.
moe. (Zij
wil de
de kaarsen
kaarsen snuiten,
snuiten, maar
maar Floris
Floris
(Zij wil
daartegen) Maar, lieve
lieve menseh,
kijk ereis
snotneus
mensch, kijk
ereis wat
wat 'n snotneus
protesteert daartegen)
die kaars
die
kaars heeft.
heeft.
FLORIS
niet schelen!
schelen!
F LORIS (knorrig). Kan me niet
MME TRENTI.
TRENTI. Ik zou het maar
maar opgeven,
opgeven, als
als ik
ik uu was.
was.
FLORIS (driftig). Waar ziet u me
me voor
voor aan?
aan?
PRINS
PICo 't Zou anders zoo'n
zoo'n schande
schande niet
niet zijn.
zijn. 'n
'n Spel
Spel piket,
piket,
PRINS PIC.
dat nu al
al langer
langer dan
dan 3o
30 uur
uur duurt!
duurt! (meer
voor zich zelf,
zelf,spijtig)
spijtig) En
(meer voor
'
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m'n
bank, die
die er
er gisterenavond
gisterenavond en
en van
van avond
avond weer
weer door in
in 't'thonderd
honderd
m'n bank,
geloopen is.
FLORIS (met'
voldoening van zijn
zijn kaarten
kaartenopziende).
opziende). Piel
(met voldoening
Pic!
CASANOVA (hem de kaarten toonende).
toonende). Dit keer heb ik répic.
répic.
Zij werpen
werpen de
de kaarten
kaarten neer,
neer, markeeren
markeeren en
Casanova geeft
en Casanova
geeft nu.
JUFFROUW VERHOEVEN.
VERHOEVEN. Graaf Zintzendorf
Zintzendorf vroeg
vroeg vanmiddag
vanmiddag nog:
nog:
"hoe
het met
met het
hetspelletje
spelletje piket
piket van
vanridder
ridderCasanova
Casanova en
endie
die
„hoe gaat het
hollandsche m'nheer,"
m'nheer," dat
hollandsche
datvroeg-ie.
vroeg-ie. (tot
Tonia, die
die weer
weer is
is binnenbinnen(tot Tonia,
gekomen,
het stommeknechtje
stommeknechtje op
op teteruimen
ruimeneneniets
ietsomverwerpt)
omverwerpt)
gekomen, bezig het
Wees
wat voorzichtiger,
voorzichtiger, onhandige
onhandigemeid!
meid!
Wees toch wat
FLORIS (driftig
tot juffrouw
juffrouwVerhoeven).
Verhoeven). Juffrouw Verhoeven,
Verhoeven,
(driftig tot
wat ik je verzoeken mag: ga
ga heen,
heen, je
je stoort
stoortme!
me!
CASANOVA (na
zijn spel
spelverbeterd
verbeterd tete hebben).
hebben). Carte blanche!
blanche! (laat
(na zijn
zijn kaarten
kaarten zien).
zien).
FLORIS. Carte blanche! Altijd en eeuwig:
eeuwig: „carte
"carteblanche"!
blanche"! 't Lijkt
doet.
wel
wel of u 't er om doet.
CASANOVA (onverschillig,
juffrouwVerhoeven).
Verhoeven). 'n Glas
Glas water,
water,
(onverschillig, tot juffrouw
s'il vous plait.
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (tot
niet te
teslapen
slapenen
en breng
breng
(tot Dirk). Zit daar niet
'n karaf water aan de heeren.
heeren.
CASANOVA. Ik heb liever,
liever, dat hij voor
voor het
het vuur
vuur zorgt.
zorgt. 't'tBegint
Begint
worden. (Dirk
vuur op
op en
en legt
legt er wat bij).
hier koud te worden.
(Dirk port het vuur
TONIA (gedienstig). Ik sel 't
it wel brenge.
JUFFROUW VERHOEVEN.
VERHOEVEN. (bits) Dat
is jou
jou niet
niettoevertrouwd.
toevertrouwd. Jij
Jij
Dat is
een verliefden
verliefden blik
blik op
op Casanova).
Casanova). Ik zal het
het zelf
zelf
breekt alles.
alles. (met een
wel
m'nheer Casanova.
Casanova.
wel doen, m'nheer
CASANOVA (spottend). Hè ja, madame,
madame, van
van uu iets
ietsverkoelends.
verkoelends.
Juffrouw Verhoeven
Verhoeven en
en Tonia
Tonia af.
af.
helleveeg, die
die hotelPRINSES
PICo (tot
Mme Trenti).
Trenti). Wat 'n helleveeg,
hotel(tot Mme
PRINSES PIC.
zich van
vanverveling
vervelingen
enzet
zetzich
zichopopdedesofa
sofatusschen
tusschen
madame! (verwijdert zich
de twee deuren)
deuren) Ik heb eens hooren vertellen,
vertellen, dat
dat de
de beroemde
beroemde proprofessor
Boerhaave ....
fessor Boerhaave....
MME TRENTI
TRENTI (zich bij
bij haar
haarvoegende).
voegende). Die het
het geheim
geheim verstond
verstond
om
te maken?
maken?
om goud te
PRINS
PICo A
bonne heure!
heure! De
De graaf
graaf de
de Saint-Germain
Saint-Germain;; hier
hier
A la bonne
PRINS PIC.
in 't hotel,
hij dat
datgeheim
geheimook
ookkent!
kent!Maar
Maarwaarom
waaromisis
hotel, beweert, dat hij
hij
niet zoo
zoo rijk
rijk als
als Croesus?
Croesus?
hij dan niet
CASANOVA (opziende). Misschien
hij voor
voor zich
zich zelf
zelf geen
geen
Misschien omdat
omdat hij
waarde
geld hecht.
hecht.
waarde aan geld
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PRINSPIC
hij zal
zalgeen
geenw2arde
waarde1-1.:chtcn
h<.::chtcn aan geld.
geld.
P
RiNsPic (spottend). Neé, hij
bestaat niet!
niet!
Dat bestaat
1\:-1
T REN T I.v~""..
-l\iT~~,- ',r.. 't
't Was
r~~ to
+"'''h'
cl', Bo.:rhavr,
ry .•-"h~
'e>
-,
!v mE
lVIE TRENTI.
\\a:,
.,)'..
.. 11 b.OL
••1J.1, die
,_Ie
.00
,.• ,.a'V~.
M2
ch y',.n
got.,':. m3n,
NI
had ook
ook 'n
'nelixir
elixiruitgevonden,
uitgevonden, waardoor
waardoor hij
hij 'n'nmenschenleven
menschenleven
Hij had
langer dan
dan een
een eeuw
eeuw wist
wist teteverlengen.
verlengen.
tot langer
heeft, dat
dat hij
CASANOVA (spottend). Wat
Wat niet
niet verhinderd
verhinderd heeft,
hij aan 'n
'n
CASANOVA
maagzweer
gestorven is,
is toen
maagzweer gestorven
toen hij
hij even
even over
overde
dezestig
zestigwas.
was.
MME TRENTI
TRENTI (teleurgesteld).
(teleurgesteld). Och,
Och, maar
maar jij
jij gelooft
gelooft ook
ook niets!
niets!
MME
FLORIS (korzelig).
(korzelig). Monsieur
Monsieur Casanova,
Casanova, speelt
of converseert
converseert uu
speelt uu of
FLORIS
Boerhaave?
over Boerhaave?
CASANOVA (koeltjes).
Zooals u ziet:
ûet: ik
ik doe
doe allebei
allebei tegelijk.
tegelijk.
(koeltjes). Zooals
CASANOVA
FLORIS (driftig). Het een
een of
of het
het ander?
ander?
FLORIS
u. Maar
CASANOVA (met
(met een
een geringschattend
geringschattend lachje).
lachje). Voor
Voor u.
Maar niet
niet
CASANOVA
goed converseer,
converseer. Om
Om 't u te bewijzen:
bewijzen:
voor mij, als ik goed speel en goed
de roi!
roi!
ik heb 'n quinte de
FLORIS. Die maak ik teniet.
teniet.
(binnenkomende met
JUFFROUW
VERHOEVEN (binnenkomende
met een
eenpresenteerblad
presenteerblad
JUFFROUW VERHOEVEN
Alsjeblieft, m'nheer
met
een karaf water
water en glazen,
glazen, tot
tot Casanova).
Casanova). Alsjeblieft,
met een
Casanova, 'n lekker glas water uit de
de Vecht!
Vecht! (Op zingenden toon
toon sensentimenteel)
de Vecht
Vecht ben
ben ik
ik gebo-o-oren",
gebo-o-oren",weet
weet u?
u?
„Aan de
timenteel) "Aan
PRINSES
ook 'n
'n glas
glas
madame, ik
ik versmacht!
versmacht! Wil
Wil uu me ook
PRINSES PICo
PIC. 0, madame,
geven?
JUFFROUW
Dirk, niet
nietzonder
zondergeringschatting).
geringschatting).
(tot Dirk,
JUFFROUW VERHOEVEN (tot
Dirk, geef
geef jij mevrouw eens 'n
'n glas
glas water.
water. Zij
Zij versmacht.
versmacht.
CASANOVA. En wie
wie is
is de
de gelukkige
gelukkige voor
voor wie
wie uu versmacht,
versmacht, charcharmante princesse?
princesse?
<

rC'

-,-y-,

-,.

,.

--

2E TOONEEL.
TOONEEL.
DE VORIGEN,
VORIGEN, HOPE,
HOPE,ESTHER,
ESTHER,VERHOEVEN.
VERHOEVEN.
VERHOEVEN (aan
de deur,
deur, buigende).
buigende). Ja, m'nheer,
m'nheer, mademoiselle,
mademoiselle,
(aan de
de heeren zijn
zijn nog
nogaltijd
altijdaan
aan 't'tspe1en.
Wat 'n'nuithoudingsvermogen!
uithoudingsvermogen!
spelen. Wat
een pelise om de
deschouders).
schouders).
ESTHER (in
(in schitterend avondtoilet,
avondtoilet, maar
maar eenpeliseom
Zeg
wat 'n koppigheid.
Zeg u liever: wat
HOPE (in
satijnmet
metlicht
lichtzijzijden
vest:deftig
deftigeneneenvoudig).
eenvoudig).
(in zwart satijn
den vest:
Maar heeren, heeren, moet dat spel piket nu duren
duren tot
tot een
een van
vantwee
twee
op het slagveld blijft?
CASANOVA (terzijde tot Floris).
Floris). Doorspelen of ophouden?

LXXXIII
LXXXIII
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FLORIS. Doorspelen! (lntusschen
staan beide
beide op om vader en dochter
dochter
(Intusschen staan
te begroeten).
begroeten).
CASANOVA. Wat
'n verrassing!
verrassing! U
U tweeën
tweeën nog
nog hier?
hier? (kust Esther
Esther
Wat 'n
de
hand en
en met
meteen
eenbewonderenden
bewonderenden en
en koesterenden
koesterenden blik
blik op
op haar
haar
de hand
toilet) Verrukkelijk!
Floris toont
ontevredenheid door
stoel te verzetten.
verzetten.
Floris
toont zijn ontevredenheid
door hard
hard zijn stoel
Ook hij heeft
heeft vader
vader en
en dochter
dochter begroet,
begroet, maar onhandig en plomp.
HOPE (met een blik op
Trenti). Ja, we waren naar
naar het
het concert
concert
op Mme
Mine Trenti).
van onze Mme Trenti
Trentigegaan....
gegaan .... (maakt een
een lichte
lichte buiging
buiging voor
voor mme
mme
Trenti,
die bij
bij zijn
zijnbinnentreden
binnentredenisisopgestaan
opgestaanen
ennunueen
eenhoof
hoofdsche
Trenti, die
dsche
dienaresse
dochter maakt) Het was
was weer
weer héél
héél mooi,
mooi,
dienaressevoor
voor vader
vader en
en dochter
madame
.... maar
maar toen
toen wij
wij naar
naar huid
huis zouden
zouden gaan,
gaan, zei
zei ik
ik
madame Trenti
Trenti...,
n dochter
„ik ,wil
wil toch
tegen m
m'n
dochter:: "ik
toch eens
eenszien
zien wie
wie van
van de
de twee"....
twee ...... (valt
zichzelf
„spelers de
pari gewonnen heeft."tt Niet
waar, kind?
zichzelf in de rede) "spelers
deparigewonnenheeft.
Nietwaar,kind?
ESTHER (lachend). U zei eigenlijk wat anders.
HOPE. Nu ja
ja - pardon, monsieur
monsieur Casanova!
Casanova! - ik zei
zei eigenlijk
eigenlijk
wie van de twee raaskallen....
raaskallen ....
PRINS
PICo (onderdanig).
Zeer juist,
juist, m'nheer
m'nheer Hope,
Hope, zeer
zeer juist.
juist.
(onderdanig). Zeer
PRINS PIC.
Mag ik me
me eens
eens even
evenvoorstellen:
voorstellen: Piccolomini.
Piccolomini.
HOPE (koeltjes). Zeer vereerd, prins.
prins.
PRINS
PICo (Zijn
vrouw bij
bijdedehand
handvattende
vattende
voorstellende).
PRINS PIC.
(zijn vrouw
enen
voorstellende).
La princesse
princesse Piccolomini.
Piccolomini.
Buigingen
over en
en weer.
weer.
Buigingen over
ESTHER (tot de
de twee
twee spelers,
spelers, die
zitten,
die intusschen
intusschen weer
weer zijn
zijn gaan zitten,
om hun
hun spel
spel voort
voort te
te zetten).
zetten). Hoe lang moet dat
dat nog
nog duren,
duren, heeren.
heeren.
't
Is al
al haast
haast anderhalve
anderhalve dag
dag aan
aan den
den gang.
gang.
't Is
VERHOEVEN. Ongelooflijk!
PRINSES
nemen nu
nuen
en dan
dan een
een kwartier
kwartierrust.
rust.
PRINSES PICo
PIC. Ja, maar de heeren nemen
FLORIS
(terwijl
hij
de
kaarten
schudt).
Rust
is
het
woord
niet,
is het woord niet,
de kaarten schudt).
FLORIS (terwijl
madame.
ESTHER
jongen••• Je ziet er
er uit!
uit! Je
Je valt
valt
ESTHER (medelijdend). Maar arme jongen...
er haast
haast bij
bij neer!
neer!
CASANOVA.
voor m'n
m'ntegenpartij
tegenpartij opnemen.
opnemen. M'nheer
M'nheer
CASANOVA. Ik moet het voor
Gravius is robust als,..,
als .... als 'n Hollander,
Hollander.
Er is buiten een zwak hoornsignaal
hoornsignaal gehoord.
gehoord.Nu
Nu herhaalt
herhaalt het zich,
als
het, gedragen
gedragen door
door den wind,
wind, duidelijker
duidelijkerisistetehoorgin.
hooren.
als of het,
brand'
JUFFROUW
VERHOEVEN (verschrikt) De torenwachter blaast brand!
JUFFROUW VERHOEVEN
Allen kijken
kijkenverschrikt
verschriktop
open
enom.
om.Men
Menhoort
hoortbuiten
buitenhet
hetaankomende
aankomende
Allen
„brand! brand!"
en verstervende
verstervende geroep:
geroep: "brand!
'
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VERHOEVEN (angstig), Zeker
Zeker hier
hier in de buurt.
Een
v rou
westem
st e buite
m b un:
i ten:
de brend,
bu'men?
Een vr
ou we
WaarWaar
is deis brend,
butmen?
Een andere
andere stem
stemgeeft
geefteen
eenonverstaanbaar
onverstaanbaarantwoord.
antwoord.
Het alarmsignaal
alarmsignaal van
vanden
dentoren
torenblaast
blaast
dreigender.
geroep
dreigender.
HetHet
geroep
„braaand!" houdt aan.
nbraaand!"
aan.
e n: In
Een stem
st e mbb uu i tten:
In 't't Oost-Injesche
Oost-Injesche Heuis!
Heuis!
HOPE (verschrikt),
Huis?!
(verschrikt). In 't Oost-Indische Huis?!
Allen staan
staan ontsteld
ontsteldop.
op.
CASANOVA (terwijl hij
hijzijn
zijngeld
geldopstrijkt).
opstrijkt). Waar
brand?
Waar is de brand?
FLORIS (op
een toon,
toon, alsof
alsofhij
hijdedeoverwinning
overwinningreeds
reeds
zeker
acht).
(op een
zeker
acht).
Scheidt
er uit?
uit?
Scheidt u er
CASANOVA.
Cospetto!
Nee,doorspelen!
doorspelen! Maar
Maar even kijken
CASANOVA.
Cospetto!
Nee,
kijken waar
waar
de brand
de
brand is.
Pic. (die het
Hope
staat). 0,
PRINSES PICo
het dichtst
dichtstbijbijden
denheer
heer
Hopestaat).
monsieur
0, monsieur
Hope, ik voel
voel me
me zoo
zoonaar!
naar!
(zenuwachtig). Prins,
HOPE (zenuwachtig).
prinses is niet
niet wel!
wel!
Prins, uw prinses
verwijderen zich
zichhaastig
haastigdoor
doordede
middendeur,
maar
terwijl
Allen verwijderen
middendeur,
maar
terwijl
ook Esther wil
wil heengaan,
heengaan, houdt
houdtFloris
Florishaar
haarterug.
terug.
FLoRIS. Hessie!
FLORIS.
ESTHER (koel
nietonhartelijk).
onhartelijk). Ja,
ga je
je ook
ook niet
niet even
even
(koel maar niet
Ja, Floor, ga
kijken waar
waar de brand is?
FLORIS (driftig).
kan mij
brand schelen
schelen als
als ik
ik zelf
zelfvuur
vuur
Wat kan
mij die brand
(driftig). Wat
en vlam
vlam ben?
ben?
ESTHER (spijtig).
ongemotiveerde jaloerschheid.
jaloerschheid.
(spijtig). Van ongemotiveerde
FLORIS.
Ik zie
zie maar
maar
FLORIS.Ongemotiveerd?
Ongemotiveerd?IkIkheb
hebm'n
m'n oogen,
oogen, Esther. Ik
al
goed, dat
dat die
die man,
man,die
dieVenetiaan,
Venetiaan, die
dieGod-weet-wat!
God-weet-wat! —
- jeje
al te goed,
in z'n macht
macht heeft. Ik
Ik ben
ben niets
niets meer
meer voor
voor je
je sinds
sinds hij
hij hier
hier is!
is! Vorig
Vorig
jaar al
partij voor
voor hem
hem getrokken....
getrokken •••• tegen
tegen mij!....
mij! ••••Omdat
Omdatikik
jaar
al heb je partij
hem
niet uitgedaagd
uitgedaàgd had.
heb ik
ik met
methem
hemgeduelleerd
geduelleerd
hem niet
had. Nu
Nu heb
en
....
en,,,.
ESTHER (haastig en
en hartelijk).
hartelijk). Je
had, goddank,
goddank, niets
niets te
te bebeJe wond had,
teekenen.
FLORIS (mistroostig).
voor mijn
mijn part,
part, had
had de vent
vent me
me den
den
Och, voor
(mistroostig). Och,
doodsteek
leven is
is toch
tochniets
nietsmeer
meerwaard.
waard.
doodsteek kunnen
kunnengeven.
geven.M'n
Mn leven
Maar hij
hij hindert
hindert me, die sinjeur!
(Woedend)
sinjeur! Een
Een volgende
volgende keer
keer zal
zal
(Woedend) Maar
ik hem prikken.
prikken. Ik
bloed zien!
zien! Laat
Laat hem
hem niet
niet in
inRotterdam
Rotterdam
Ik wil z'n bloed
komen,
hem hangen.
hangen.
komen, want dan laat ik hem
ESTHER (zachtzinnig).
Floor, wees
wees niet
niet zoo
~oo driftig.
driftig. Ik
Ikgeef
geef
(zachtzinnig). Toe, Floor,
(zwijgt verlegen.
verzekering, dat
dat m'nheer
m'nheerCasanova.—
Casanova .... (zwijgt
verlegen. Zij
Zijwil
wil
je de verzekering,
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haar
haar pels
pels afdoen
afdoen en
en wacht
wacht tot
tot Floris
Floris haar
haar daarbij
daarbijzal
zal helpent
helpen, maar
maar
deze merkt haar
haar bedoeling
bedoeling niet.
(haar hand vattende).
Je onverschillig
is?...
Zeg op!
FLORIS (haar
vattende). Jeonverschillig is?
•• Zeg
op! Ik
Ik
zie het aan de
de kleur,
kleurt die
diejejekrijgt,
krijgttaan
aanjejeneergeslagen
neergeslagenoogen.
oogen.O,
OtHessie
Hessie
om me!
me!
Hessiet
niets meer
meer om
Hessie, je geeft niets
He, Floris,
ESTHER (hartelijk). Het
Florist hoe
hoe kun-je
kun-je het
hetzeggen?
zeggen? 'ttt Is
Is waar,
waar,
dat ik Casanova
Casanova heel geestig
geestig vindt
graag met hem praat.
praat. Hij
Hij
vind, dat ik graag
altijd zooveel
zooveel te
te denken
denken bij
bijwat
wathij
hij
weet zooveel
zooveel te
te zeggen, en geeft altijd
man. BovenBovenzegt (geestdriftig). Hij is zoo'n interessante, zoo'n èchte man.
dien heeft hij dat innemende,
innemende, dat
dat 'n'nvrouw
vrouwomhult
omhultinineen
eenatmosfeer
atmosfeer
sympathie, van
van hoffelijkheid,
hoffelijkheid, van
van koestering.
koestering. (met
een piekje
piekje
van
van sympathie,
(met een
in haar
haar stem) Hij zal nooit 'n meisje
meisje haar
haar mantel
mantel alleen
alleen laten
laten afdoen,
afdoen,
Floor.
manieren zijn
zijn voor
voor menigeen
menigeen een
eenvoorbeeld.
voorbeeld.
Floor Zijn manieren
FLORIS (driftig). Naar den duivel
duivel met
met z'n
z·nmanieren,
manieren,die
dieItaliaan!
Italiaan!
er niets
niets van.
van. IkIkzal
zalhem
hemHollandsche
Hollandschemanieren
manierenleeren!
leeren!
Hij
Hij meent er
ESTHER (smeekend).
Floor, begin
begin niet
niet weer
weer tegen
tegen hem
hem. Zie
Zie
(smeekend). Toe, Floor,
niet, dat
dathij
hij jejein
inalles
alles de
de baas
baasis?
is?
je dan niet,
Wel verdomd!
FLORIS (woedend). Wel
verdomd! Dat zullen
zullen we dan eens
eens zien!
zien!
(Hij verwijdert zich
zich driftig
driftig door
door de
de middendeur).
middendeur).
ESTHER (hem een
een stap
stap volgende).
volgende). Floris! (Zij keert
keert terug,
terug, blijft
bliJft dan
dan
midden in het
het vertrek
vertrek staan,
staan, terwijl
terwijl zij
zijmet
meteen
eenfijn
fijnkanten
kantenzakdoekje,
zakdoekje,
dat
uit haar
haar zijden
zijden réticule
réticule haalt,
haalt, de
de oogen
oogen droogt.
droogt. Zuchtend.
Zuchtend.
dat zij uit
Floris! (na een oogenblik)
oogenblik) Casanova! (Dan glimlacht zij).
.

.

3E TOONEEL.
ESTHER, CASANOVA, later HOPE.
CASANOVA (binnentredende,
Esther alleen
alleen
(binnentredende, luchtig,
luchtig, lenig,
lenig, blij
blij dat
dat hij Esther
vindt). Esther!
ESTHER
onaangenaam verrast,
verrast, maar ingetogen).
ingetogen). U, monsieur
(niet onaangenaam
ESTHER (niet
Casanova?
brand?
Casanova? Waar is de brand?
heele wezen
CASANOVA (galant). In m'n hart,
hart,in
inm'n
m'nhoofd,
hoofd,ininm'n
m'nheelewezen
van top tot
tot teen.
teen. Jacques
Jacques Casanova,
Casanova, die
die in
inbrand
brandstaat,
staat,en
enjij,
jij,Esther,
Esther,
jij bent
bent de
de brandstichtster!
brandstichtster!
jij
ESTHER
verlegen). U zegt teveel, monsieur
monsieur Casanova.
Casanova.
ESTHER (lachend, verlegen).
CASANOVA.
juist genoeg.
genoeg. 'n
'n Amant,
Amant, die
die niet
niet
Teveel?!:pan
pan is
is 'ttt juist
CASANOVA. Teveel?!
teveel zegt, zegt niets. Esther,
Esther, ik
ikbewonder
bewonderje!
je!
ESTHER (met zichtbaar
zichtbaar welgevallen).
welgevallen). Waarom?
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CASANOVA (haar
verstand, om
omje
je goedheid,
goedheid,
(haar hand vattende). Om je verstand,
om je....
je •••• onschuld,
onschuld, Esther.
Esther. Wil-je
Wil-je wel
welgelooven,
gelooven, dat
datik
ikontzag
ontzagvoor
voor
heb? Nergens
wereld heb ik
zoo sterk
sterk
je heb?
Nergens ter wereld
ik 'n meisje ontmoet,
ontmoet, dat zoo
in haar onschuld was
was als jij,
jij, Esther.
Esther. Ik
Ikaanbid
aanbid je!
je! (drukt haar
haar tegen
tegen

zich aan).
ESTHER. Nee, nee,.,.
nee .... Jacques.
Jacques.
CASANOVA. Esther,
ik zeg, dat
dat ik
ik je
je aanbid!
Esther, ik
ESTHER (duwthem krachtig
krachtig terug,
terug, geraakt),
geraakt). Chevalier!
Chevalier!
(duwt hem
CASANOVA. Een zoen maar, mooie Esther!
ESTHER. Zelfs
m'n wang.
wang.
Zelfs niet op m'n
CASANOVA (teleurgesteld). Aanbiddelijke
waarom weiger
weiger
Aanbiddelijke Esther, waarom
rekening
je mij, waarom weiger je je
je zelf
zelf een
een pleizier,
pleizier, dat per slot van rekening
niets anders is dan
dan 'n simpel bewijs van vriendschap?
vriendschap?
ESTHER (levendig, ontroerd). Omdat
••• als we met 'n zoen begonnen,
begonnen,
Omdat...
wij
gauw niet genoeg
genoeg daaraan
daaraan zouden
zouden hebben.
hebben. We
We moeten
moetengeen
geen
wij gauw
gevaarlijk spel spelen.
spelen.
CASANOVA (verleidelijk,
insinueerend). Waarom
ben dol
dol
(verleidelijk, insinueerend).
Waarom niet?
niet? Ik ben
op gevaarlijke
gevaarlijke spelletjes,
spelletjes.
tegen m'n
ESTHER (terwijl zij
zij zich
zich waait).
waait). Ik niet, want
want ik
ik kan
kan niet
niettegenm'n
verlies.
verlies,
CASANOVA. Och kom, jij die zoo rijk bent in alle opzichten (haastig)
Ik bedoel
bedoel in geestelijke
geestelijke gaven.
toch in
in alles
alles vrij.
vrij.
gaven. Jij
Jij en ik, wij zijn toch
ESTHER (koel). Vrij?
Goed! Maar ik
ik ben
ben niet
nietvrij
vrijvan
vanzekere
zekerevoorvoorVrij? Goed!
oordeel
en, die
schijnt te
te kennen.
kennen.
'
oordeelen,
die u niet schijnt

Zij zet
zet zich
zichop
opde
desofa
sofatusschen
tusschende
detwee
tweedeuren.
deuren.
CASANOVA (lacht smalend),
smalend). Vooroordeelen!
Vooroordeelen! Vooroordeelen!
Vooroordeelen! En
En
dat in onzen
onzen filosofischen
filosofischen tijd! Ik dacht,
dacht, dat
datuudaar
daarboven
bovenverheven
verheven
was.
was,
ESTHER (koel). Ik weet niet of
of dat
dat al
al of
ofniet
nieteen
eencompliment
complimentis,
is,
maar wel,
wel, dat er vooroordeelen
vooroordeelen zijn, die 'n
'n meisje,
meisje, dat
dat zich
zichzelf
zelfgegerespecteerd wil zien, moet respecteeren.
respecteeren. Filosofie
Filosofie of
of niet:
niet: 'n superioriteitsgevoel,
riteitsgevoel, dat zich
zich daarboven
daarboven verheven
verheven acht,
acht,bedriegt
bedriegtzichzelf.
zichzelf.
CASANOVA (zich met
met een
een knie
knievoor
voorhaar
haarnederleggende).
nederleggende). Een kusje
maar, Esther.
Esther. Zoo'n
Zoo'nheel
heel klein
klein kusje.
kusje.
ESTHER (ondanks
zelf lachend,
lachend, terwijl
terwijl zij
zijopstaat
opstaat'en
'en zich
zichbij
bij
(ondanks zich zelf
den
haard zet). Beste
chevalier, dat eerste
eerste heele
heelekleine
kleinekusje
kusjekrijg
krijg
den haard
Beste chevalier,
.... niet! Une femme avertie....
avertie ....
je van mij
mij....
CASANOVA (onaangenaam
verrast). Wie
voor mij
mij gewaargewaarWie heeft jeje voor
(onaangenaam verrast).
schuwd?
schuwd? Madame
Madame Trenti?
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ESTHER (ernstig) Madame Trenti?
Trenti? Ja,
Ja,zij
zijzou
zoumij
mijmisschien
misschienvoor
voor
ESTHER
u hebben
hebben kunnen
kunnen waarschuwen....
waarschuwen.... dat
dat dochtertje
dochtertje van
van haar....
haar....ikik
stel me
me zoo
zoo voor,
voor, dat het
het uit
uit een
een „heel
"heelklein
klein kusje"
kusje"ontstaan
ontstaan is....
is ...•
de rest!
rest!
en de
CASANOVA (onstuimig).
(onstuimig). Esther,
Esther, je
je bent
bentgeestig
geestigals....
als ....monsieur
monsieur
CASANOVA
Voltaire-zelf.
de Voltaire-zelf.
ESTHER (alsof
(alsof zij
zij het
hetcompliment
compliment niet
niethoort).
hoort). En misschien
misschien is
is de
de
ESTHER
nuonverschillig.
onverschillig.
moeder uu nu
CASANOVA. Onverschillig? Nooit!
Nooit! 'n
tn Vrouw van wie
wie ik
ik gehouden
gehouden
CASANOVA.
heb!
ESTHER. Nu
Nu ja,
ja, dan
dan bent
bent uu haar
haarvriendelijk
vriendelijkgezind.
gezind.
ESTHER.
CASANOVA.
Meer
dan
dat!
dan dat!
CASANOVA.
ESTHER. Zelfs
Zelfs dat meerdere
meerdere is al niet
niet veel
veel beter,
beter, nadat
nadat jejehaar
haar
ESTHER.
je zonder
zonder haar
haar niet
nietmeer
meerkon
konleven.
leven.
eerst hebt wijs
wijs gemaakt,
gemaakt, dat je
eerst
is immers
immers zoo
zoo de
de geijkte
geijkte term?
term?
Dit is
CASANOVA (licht
(licht geraakt).
geraakt). „Wijs
"Wijs gemaakt?"
gemaakt?" Dat isis niet
nietaardig
aardig
CASANOVA
adorable amie. Als
Als twee menschen
menschen zich
zich wederkeerig
wederkeerig door
door
gezegd, adorable
bedwelmen, zijn
zijn ze
ze over
over en
en weer
weer de
de dupe
dupevan
VJnelkaar.
elkaar.
de liefde laten bedwelmen,
er juist
juist het
hetaantrekkelijke
aantrekkelijke van.
van.
Dat is er
ESTHER. Niet voor
voor mij.
mij. Ssst!
Ssst! Daar
Daarkomt
komtiemand!
iemand! (Den binnentreESTHER.
ge moet tredende)
tredende) En de brand,
brand, vader?
vader? In
In het
het Oost-Indische
Oost-Indische
dende te gemoet
Huis?
HOPE.
de Jodenbreestraat.
Jodenbreestraat.
Gelukkig niet.
niet. Een voddenpakhuis op de
HOPE. Gelukkig
Ha,
mon cher
cherchevalier,
chevalier,goed,
goed,dat
datikikjejenog
nogeven
evenspreken
sprekenkan.
kan.
Ha, mon
aanziende) mtn
compliment .... Voor
Voor iemand,
iemand, die
die
Maar
.... (hem
m'n compliment....
Maar....
(hem aanziende)
dertig
aan de
de speeltafel
speeltafel heeft
heeft doorgebracht,
doorgebracht, zie
er uit....
uit ....
dertig uur aan
zie je er
hand en
en presenteert
presenteert hem daarna
daarna
mtn
compliment. (schudt
(schudt hem
hem de hand
m'n compliment.
.... houdt
houdt mij
mij ten
ten goede,
goede, zoo
zoo iets
iets gaat
gaat hier
hier niet,
niet,
een
Maar....
een snuifje) Maar
een
misschien goed onder de jongejongeeen spelletje
spelletje van
van dertig
dertig uur!
uur! Dat is misschien
lui
hof te
te Versailles,
Versailles, of in
in de
de salons
salons van
van Parijs,
Parijs, maar
maar hier
hier
lui aan het hof
beetje
on'n
'n
stad
van
soliditeit.
Ik
vind
het
tn
beetje
in
....
Amsterdam
....
in.... Amsterdam.... stad
soliditeit. Ik vind het
behoorlijk,
mtnn neef.
neef. Anders
Anders toch
toch wel
wel 'n
tn beste
beste jongen,
jongen,
behoorlijk, vooral van m
maar tn
'n kwaje
kwaje rakker, hè?
CASANOVA
Gravius is tn
garçon. Alleen
'n charmant
charmantgaron.
M'nheer Gravius
CASANOVA (goedig). Mtnheer
maar wat,...
wat ....
HOPE.
chevalier! tn
kwaad
'n Rotterdammer, kwaad.
Rotterdammer, chevalier!
HOPE. tn
'n Rotterdammer,
volk
àpropos, waarde
waarde chevalier, morgenvolk om
om mee
mee te
te beginnen. Maar apropos,
ochtend,
hooren wat
wat jeje
ochtend, als
als je
je uit
uit geslapen
geslapen bent,
bent, wil
wil ik
ik toch
toch eens
eens hooren
kabalistische
tn ietwat
ietwat précair
précairgeval.
geval.
kabalistische berekeningen
berekeningen me
me raden
raden in 'n
'
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CASANOVA, Morgenochtend? Waarom
CASANOVA.
Waarom nu
nu niet?
niet?
HOPE. Maar
moe, niet
nietwaar?
waar?
Maar je bent moe,
CASANOVA. Moe?
Ik? Ik weet niet
niet wat
wat dat
dat is
is!
Moe? Ik?
HOPE. Zooveel
beter, temeer
temeer omdat
omdat het
hetmorgenochtend
morgenochtend mismisZooveel te beter,
schien
laat zou
zou zijn.
zijn. Maar....
Maar.... laten
laten wij
wij er
ertian
'tlanbij
bijgaan
gaanzitten.
zitten.
schien te laat
(zet zich
zich op
opde
desofa,
sofa,Casanova
Casanovanaast
naasthem).
hem).
heeft geen
ESTHER (bij den
den haard).
haard). Vader heeft
geen vertrouwen
vertrouwenin
inden
densleutel
sleutel
van Salomo, die ik gevonden heb.
HOPE. Natuurlijk
natuurlijk wel. Daar,
Daar, jelui
jelui moogt
moogt
Natuurlijk wel, kindlief, natuurlijk
me allebei raden. Is
Is 't nu goed?
goed? Moet je
je hooren,
hooren, chevalier,
chevalier, de
de zaak
zaak
is, dat
dat we
we aan
aan de
deOost-Indische
Oost-Indische Compagnie
Compagnie nog
nog altijd
altijd dat
dat schip
schip
verwachten.
je er
er al
al eens
eens over
over gesproken
gesproken heb.
heb. De
De
verwachten. Ik
Ik geloof,
geloof, dat ik je
waarde van
van schip
schip en lading
waarde
lading is drie
drie millioen.
millioen. De
DeCompagnie
Compagnie zoekt
zoekt
nu aan
aan de Beurs een assuradeur,
assuradeur, die
op geeft:
geeft: drie
drie ton.
ton.
die er
er IO%
io% op
CASANOVA. Drie wat?
wat?
HOPE. Drie ton. Driemaal
Driemaal honderd
honderd duizend gulden.
ioo.000 „ton"?
CASANOVA (blij verrast).
verrast). U noemt
noemt ff 100.000
"ton"? Dat
Datis,
is,op
opmijn
mijn
woord, de
de echte „bon
woord,
"bon ton".
ton".
Esther en
en Hope
Hope lachen.
lachen.
CASANOVA. En?
HOPE. Niemand wil er
er aan.
aan.
ESTHER (naderbij
komende). Het is misschien
misschien vergaan,
vergaan, zooals
zooals U
(naderbij komende).
gisteren
aisteren
zei.
z,
HOPE. Dat is het.
het. Er
Er isisbericht
bericht aan
aan de
de Beurs,
Beurs, dat
dat het
hetvergaan
vergaan is.
is.
CASANOVA (geheimzinnig).
zien. (haalt een
een fijn
fijn gouden
gouden
We zullen zien.
(geheimzinnig). We
Ik zal
ennotitieboekje
notitieboekjetetevoorschijn)
voorschijn) Ik
zal mijn
mijn beschermgeest
beschermgeest
potlood en
Paralis
mademoiselle Esther
Esther
Paralis het
het probleem stellen. (plechtig)
(plechtig) En als mademoiselle
me wil helpen,
helpen, zullen
zul~enwe
wesamen
samenhet
hetvraagstuk
vraagstukoplossen.
oplossen.
ESTHER Uw
beschermgeest?Paralis?
Paralis? Is die bij den
Uw beschermgeest?
den Sleutel
Sleutel van Salomo
Salomo
noodig.
Ik heb
heb geen
geenbeschermgeest....
beschermgeest....behalve
behalve dan
dan m'n
m'n vader,
vader, hi?
hè?
noodig. Ik
HOPE. Je
dus wel,
wel, kind,
kind, dat
dat jij
jij er
ertoch
tochniets
nietsvan
vanterecht
terechtzou
Je ziet dus
zou
u, chevalier?
chevalier?
brengen. Wat zegt u,
CASANOVA (galant). Ik zeg, dat mademoiselle
mademoiselle Esther geen beschermbeschermgeest
noodig heeft.
heeft. De
Devrouwelijke
vrouwelijke intuïtie
intuïtievu1t
vuJt bij
bijeen
eenverstand
verstand
geest noodig
als van uw
uw dochter
dochter volkomen
volkomen dat
dat hoogere
hoogere intellect
intellect aan,
aan, dat
dat 'n'nman
man
niet
zou bezitten,
bezitten, die,
die, zooals
zooals ik,
ik,niet
nietwist
wistonder
onderdedeonafgebroken
onafgebroken
niet zou
hoede te staan van den
den leidenden
leidenden geest.
geest.
ESTHER (blij).
(blij). Nu,
Nu,vadertje,
vadertje,zijn
zijnmijn
mijngeestelijke
geestelijkewaarden
waarden aan uw
la hausse?
hausse?
beurs aà la
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Dus m'n dochter....
HOPE. Dus
dochter ....
CASANOVA.
CASANOVA. Uw
goeden raad geven
geven als
als ik.
ik. Dus,
Dus,
Uw dochter zal u even goeden
mademoiselle, ik stel, geleid door Paralis,
Paralis, het
hetprobleem,
probleem,enenwij
wijzullen
zullen
het samen trachtte op
het
op te
te lossen.
lossen.
Hij staat op,
doet gewichtig,
het
op, doet
gewichtig,alsof
alsofhij
hij ernstig
ernstignadenkt,
nadenkt, dan,
dan, in het
n zakboekje
zijn
zakboekjeaan.
aan.
midden van het
het vertrek,
vertrek, teekent
teekent hij
hijwat
watininzij
HOPE (op
(op een
een beweging
beweging van
van zijn
zijn dochter). Stil,
Stil, kind, stoor hem niet.
Hope kijkt
Hope
kijkt met
metangstige
angstigespanning
spanningtoe,
toe,Esther
Esthermet
metglimlachende
glimlachende
belangstelling.
Casanova kijkt
kijkt peinzend
peinzend op.
op.
Casanova
ESTHER. Klaar?
HOPE. Kind, wees
wees toch
toch stil!
stil!
CASANOVA (tot
Esther, terwijl
terwijl hij zijn
zijn aanteekeningen
aanteekeningen zien
zien laat).
laat).
(tot Esther,
Kunt uu er
Kunt
er uit
uit wijs
wijs worden?
worden?
ESTHER (nadat
zij een
een oogenblik
oogenblik zijn
zijnaanteekeningen
aanteekeningen heeft
heeftgadegade(nadat zij
geslagen
op een
een eigen
eigen zakboekje,
zakboekje, dat
dat zij
zijmet
meteen
eenpotlood
potlood
geslagenen
en ze
ze dan op
gemakkelijk!
uit haar
haar réticule
réticule te
te voorschijn
voorschijn haalt,
haalt, copieert).
copieert). Heel gemakkelijk!
HOPE (staat
(staat op
over haar
haar schouder
schouder
op en slaat
slaat haar
haar aanteekeningen
aanteekeningen over
gade). Ik begrijp er niets
niets van.
van. En
En kun-jij
kun-jij daar
daar uit
uit wijs
wijs worden?
worden? ik
Ik
getallen, die
die in
in een
een pyramide
pyramide zijn
zijn opgesteld.
opgesteld.
zie niets dan getallen,
ESTHER (zacht). Stil toch, vader!
vader!
HOPE (tot Casanova,
Casanova, trotsch).
trotseh). Wat
Wat'n
dochter heb ik,
ik, hè?
hè? Wil
Wil je
je
'n dochter
gelooven,
gelooven, dat ik
ik tusschenbeide....
tusschenbeide .... (als
(als hij ziet,
ziet, dat
dat Casanova
Casanova nog
nog
berekent,
berekent, houdt hij
hij stil
stilen
enneemt
neemtzenuwachtig
zenuwachtigeen
eensnuifje).
snuifje).
Casanova en
Esther berekenen
berekenen ieder
ieder wat
wat op
op hun
hunnotitieboekje,
notitieboekje,
Casanova
en Esther
dan kijkt
Esther
Casanova
vragend
aan.
kijkt Esther Casanova vragend
CASANOVA. Bent u
u er
er klaar
klaar mee?
mee?
ESTHER
ESTHER (van haar
haar boekje
boekje opziende).
opziende). Ja.
Ja. (lezende)
(lezende) „In
"Inzulke
zulkegevallen
gevallen
moet men...."
men .... "
CASANOVA.
CASANOVA. Ga-t-u voort.
voort.
ESTHER.
ESTHER. „Moet
"Moet men
men niet
niet loven
loven en
en bieden."
bieden."
HOPE.
juist wat
HOPE. Bravo!
Bravo! Juist
wat ik
ik dacht!
dacht!
CASANOVA (verwonderd).
(verwonderd). Pardon,
Pardon, ik geloof
geloof dat uu uu vergist.
vergist. Mijn
Mijn
op: „In
"Inzulke
zulkegevallen
gevallenmoet
moetmen
menniet
nietgelooven,
gelooven,maar
maar
sleutel opent op:
beven."
beven."
HOPE
HOPE (teleurgesteld). Precies het
het tegenovergestelde.
tegenovergestelde.
ESTHER
ESTHER (tot Casanova).
Casanova). Ik heb
heb uw
uw pyramide
pyramide toch
tochjuist
juistgecopieerd.
gecopieerd.
Kijk maar.
maar.
CASANOVA
CASANOVA (haar boekje
boekje vergelijkende
vergelijkende met
met het
hetzijne).
zijne). Zonderling!
Zonderling!
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„bieden" en
„gelooven" en "beven".
„beven".
U krijgt ,,loven" en "bieden"
en bij
bij mij is het "gelooven"
Hoe is dat mogelijk?
mogelijk?
Mn waarde
HOPE. M'n
waarde Casanova,
Casanova, met
met alle
alle respect
respect voor
voor Paralis:
Paralis: in
in
"vrouwelijke intuïtie",
waardit geval heeft mijn dochter gelijk. De „vrouwelijke
intuitie", waarbeschermgeest.
van je daarnet
van
daarnet sprak,
sprak, geeft
geeft me
me beter
beterraad
raaddan
danjejebeschermgeest.
Ik weet wat mij te doen staat.
staat. Ik
Ikneem
neemde
deassurantie
assurantieop
op mij.
CASANOVA (verschrikt). Maar,
Hope ••• ik sta
sta heelemaal
heelemaal
Maar, m'nheer Hope..,
verschiltusschen
tusschende
de
niet in voor
voor de
de waarheid
waarheid van
van het
het orakel.
orakel. Er
Eris1Sverschil
oplossing, die uw dochter krijgt, en de mijne....
mijne ••••
HOPE (stellig). Ik weet wat me te doen
doen staat.
staat.
Maar drie
ESTHER (toch
ook wel
wel een
een beetje
beetje onder
onder den
denindruk).
indruk). Maar
drie
(toch ook
honderd duizend
duizend gulden,
gulden, vader.
vader.
Maar drie millioen,
HOPE. Maar
millioen, kind!
kind! De „Goede
"Goede Vertrouwen"
Vertrouwen" bebedat het
het schip
schipniet
nietvergaan
vergaanis.
is.
staat! 'n Stem zegt me, dat
CASANOVA. Monsieur
Hope, bedenk u wel.
wel. Ik
Ik ken
kendergelijke
dergelijke ininMonsieur Hope,
wendige
alleen maar
maar naar
naar te
te luisteren,
luisteren,
wendige raadgevingen.
raadgevingen. Het
Het is goed er alleen
wanneer
ongeluk voorspellen.
voorspellen. Drie
duizend gulden
gulden isis
wanneer zij
zij ongeluk
Drie honderd duizend
geen bagatel.
Drie honderd
HOPE. Drie
honderd duizend
duizend gulden?
gulden? Abah.
Abah. Wie
Wie niet
niet waagt,
waagt,
wie
Als de
behouden binnen
binnen komt,
komt,
wie niet
niet wint. Als
de "Goede
„Goede Vertrouwen" behouden
zijn de drie millioen
millioen gulden
jelui ieder
drie honderd
honderd
gulden mijn,
mijn, en krijg jelui
ieder drie
duizend gulden
gulden van
vanme.
me.Zoo
Zooniet
nietdam.—
dan ..•.
CASANOVA
ESTHER (tegelijk). Dan?
•••
CASANOVA EN ESTHER
Dan?....
HOPE. Dan ben ik
ik drie
drie honderd
honderd duizend
duizend gulden
gulden armer,
armer, en
en dat
dat isis
nog niet erg. Ik
Ik assureer
assureer schip
schip en
en lading.
lading.
CASANOVA. Wees
voorzichtig, m
m'nheer
Hope.
Wees toch voorzichtig,
'nheer Hope.
HOPE. Geen woord meer....
meer .... en....
en •.•• geen
geen woord
woord er over
over met
met iemand
iemand
blijft onder
onder ons
ons drieën.
drieën. (kijkt op
op zijn
zijn horloge,
horloge, tot zijn
zijn
anders.
anders. Het blijft
dochter) Maar 't is al laat, kind, wij moeten naar huis.
CASANOVA
orakel niet
nietteveel,m'nheerHope.
CASANOVA (ernstig). Vertrouw het orakel
teveel, m'nheer Hope.
Het zou
zou me
me mijn
mijn
Paralis heeft me menigmaal
menigmaal slechten
slechten raad
raad gegeven.
gegeven. Het
heele leven lang
lang spijten
spijtenals
alsu,u,door
doormijn
mijntoedoen,
toedoen,zooveel
zooveelgeld
geldverloor.
verloor.
HOPE. Stel
je gerust.
gerust. IkIkneem
neemdedeheele
heeleverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid
Stel je
op me. Ik heb
heb meer
meer vertrouwen
vertrouwen in
injejekabalistische
kabalistische berekeningen
berekeningen dan
dan
je zelf.
zelf. Bovendien
Bovendien isis 't de
de raad
raad van
van m'n
m'ndochter,
dochter,dien
dienikikopvolg.
opvolg.
je
Paralis
dit geval
geval onschuldig
onschuldig zijn. Mocht
Mocht het
het blijken,
blijken, dat
dat ik
ik
Paralis zou
zou in dit
me bedrogen heb...
heb ...., nu
nu dan...
dan ...., drie
drie ton
ton verlies
verlies zullen
zullen me
me niet
niet arm
arm
blijven het
hetzelfde.
zelfde.
maken, en mijn vertrouwen en
en vriendschap
vriendschap voor
voor u11 blijven
Is 't zoo goed?
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CASANOVA (ontroerd). 0,
m'nheer Hope,
Hope, uu bent...
bent ••• (lachend). Vous
0, m'nheer
avez vraiment
vraiment le
Ie bon
bon ,,ton".
"ton".
HOPE (hem bewonderend aankijkende).
aankijkende). Wat zou
zou mijn bankiershuis
bankiershuis
niet
Europa kunnen
kunnen doen
doen als
als uuenenuw
uwbeschermgeest
beschermgeestParalsi
Paralsi
niet in Europa
m'rt
Maar Parijs
Parijslokt
loktuuteteveel.
veel.
m n stille vennooten waren. Maar
ESTHER (ondeugend en een
een ietsje
ietsje spijtig).
spijtig). Niet
Niet alleen
Cllleen Parijs.
Parijs. Zeker
Zeker
iemand in Parijs.
CASANOVA.
CASANOVA.0,
0, neen!
ESTHER.
verteld.
ESTHER.0,
0, ja! U heeft het vorig jaar verteld.
CASANOVA (kijkt
haareen
eenoogenblik
oogenblikglimlachend
glimlachend aan,
aan,geestdrtftig).
geestdriftig).
(kijkt haar
Als
mannen in Amsterdam
Amsterdam zoo
waren als
als u, m'nheer
m'nheer Hope,
Hope,
Als alle
alle mannen
zoo waren
en alle vrouwen zooals
zooals uw lieve dochter, dan....
dan ••••
ESTHER. Dan?
CASANOVA. (galant). Dan zou
zou ik
ik Amsterdam
Amsterdam 'n
'nstad
stadvinden,
vinden,die
die
ik zelfs voor
zou willen
willen ruilen.
ruilen.
voor den hemel niet zou
HOPE. Wie
houden. Ik
Ik zal
zal met
met
Wie weet
weet of
of het
het ons
ons niet
niet lukt u hier te houden.
Esther een plannetje
plannetje smeden
smeden om
om uu voor
voor goed
goed tetevangen.
vangen.Nietwaar
Nietwaar
Hessie?
M'nheer Casanova
ESTHER (niet zonder
zonder weemoed).
weemoed). M'nheer
Casanova isisgeen
geenvogel,
vogel,
die zich laat
laat vangen.
vangen. (Zij doet
doet haar
haar pels
pels om,
om, daarbij
daarbij geholpen
geholpen door
door
Casanova.
wisselt met Hope
Casanova. Casanova
Casanova kust
kust haar
haar de
de hand, wisselt
Hope een
een handdruk en leidt vader en dochter
dochter naar
naar de
de deur).
deur).
HOPE. Goeden nacht dan,
dan, chevalier.
chevalier.
CASANOVA. Goeden
m'nheer Hope,
Hope, ikikrecommandeer
recommandeer me
me
Goeden nacht, m'nheer
aan uw vriendschap.
vriendschap.
.
'

4E TOONEEL.
TOONEE L.
CASANOVA alleen,
TRENTI.
alleen, later
later MME TRENTI.

Casanova
een oogenblik
oogenblik in gedachten
gedachten staan,
staan, glimlachend,
glimlachend,
Casanova blijft
blijft een
dan rekt hij
hijzich
zichlichtelijk
lichtelijkuit
uitenenbedwingt
bedwingteen
eengeeuw.
geeuw.Toevallig
Toevalligwerpt
werpt
hij daarbij
daarbij een
een blik
blik in
inden
denspiegel
spiegel boven
boven den
denschoorsteenmantel)
schoorsteenmantel) Bonsoir,
Jacques Casanova.
Casanova. Schelm!
't? Ik
Ikgeloof,
geloof, dat
datjejevoor
voor
soir, Jacques
Schelm! Hoe
Hoe is 't?
het eerst van je
je leven
leven last van je
je geweten
geweten krijgt. Maar dan
dan is
is er
er iets
iets
niet
je in
in orde,
orde, beste
beste vriend.
vriend. Dan
Dan ga
ga jejemisschien
misschien dood.
dood. Dan
Dan
niet met je
verhuis je misschien
misschien naar
naar die
diebetere
beterewereld,
wereld,waar
waargeen
geenmooie
mooievrouvrouwen zijn,
"engelen"zijn
zijnaan
aan
zijn, voor
voorwie
wiejeje zoo
zoo zwak
zwakbent.
bent. Waar
Waar alleen „engelen"
wie
de moeite
moeite waard
waard is te
te zeggen:
zeggen: „je
"je bent
bent 'n'nengel!"....
engel!"....
wie het niet de
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Ridder Jacques
Jacques Casanova
Casanova de Seingalt,
Seingalt, je
je bent
bentverliefd.
verliefd.Verliefd
Verliefdals
als
'n schooljongen.
doe geen
geen moeite
moeite om
om 't te ontkennen. Voor
Voor den
den
schooljongen. 0,
0, doe
je leven
leven voel
voel je ontzag
ontzag voor
voor 'n
'n jong
jongmeisje,
meisje,voor
voorde
de
eersten keer van je
ding, dat Esther
onschuld van
van 'n jong
jong ding,
Esther Hope
Hope heet,
heet, en
en het
hetmooiste
mooiste
gezien hebt, met een
een vader,
vader, die
die zijn
zijn milmiljonge meisje
jonge
meisje is,
is, dat
dat je ooit gezien
lioenen niet kan tellen.
tellen. Zul-je
Zul-je jeje laten
latenvangen,
vangen,Reintje
Reintjede
deVos-CasaVos-Casanova? De val staat voor je
je open:
open: het
hethuwelijk,
huwelijk,het
heteerzame
eerzamehuwelijk,
huwelijk,
nova?
het wettige
wettige huwelijk,
huwelijk, het
het brave,
brave,deugdzame
deugdzame hu-hu-huwelijk!
hu-hu-huwelijk! (op
anderen toon) Brrrrrrr! Als
Als ik er aan
aan denk
denk voel
voel ik
ik me
me koud
koud worden.
worden.
Casanova getrouwd? Nooit!
(op insinueerenden toon)
toon) En de mooie
Casanova
Nooit! (op
,juweel van
van 'n
'nvader
vaderdan?
dan?En
Enhaar
haarmooie
mooieoogen
oogen
Esther dan? En haar
haar juweel
dan,
die de
demooiste
mooistejuweelen
juweelenovertreffen?
overtreffen? (vast) Nooit!
Nooit! zeg
zeg ik....
ik ••••
dan, die
(waarschuwend) Casanova,
in
Casanova,wees
weesop
op jeje hoede,
hoede, want
want je
je bent
bent er in
voor dat je
voor
je het
het weet.
weet. (Breekt in een
een schaterlach
schaterlach uit)
uit) Wat 'n
'n grappig
grappig
idée:
Casanova getrouwd!....
getrouwd!.. •• Grappig?
••• Nee,
luguber! Het isis
idée: Casanova
Grappig?....
Nee, luguber!
koud hier.
MME TRENTI
TRENTI (is
de'middendeur
middendeur verschenen
verschenen en
kijkt hem
hemverver(is in de
en kijkt
wonderd aan). Ik geef toe
een verwonderlijk
verwonderlijk ding
ding zou
zou wezen
wezen
toe dat het een
zien.
jou getrouwd te zien.
CASANOVA (verheugd). Teresa!
MME TRENTI.
TRENTI. Maar ik wist niet, dat
dat jeje er
erzooveel
zooveel pleizier
pleizier in
in had,
had,
dat je zooveel vrouwen ongelukkig hebt
hebt gemaakt.
gemaakt.
CASANOVA.
op jeje concert
concert (zingend):
(zingend):
CASANOVA. Ongelukkig?
Ongelukkig? Zong
Zong je daarom op
"Eccotivenutaalfin,
infelice?tt (In een herleving
herleving van
vroe„Eccotivenutaalfin, donna infelice?"
van zijn vroegere teederheid,
mijn
gere
teederheid,terwijl
terwijlhij
hij haar
haar de
de hand
hand kust):
kust): Heb ik je door mijn
liefde
waarachtig zoo
zoo ongelukkig
ongelukkig gemaakt,
gemaakt, Teresina
Teresinamia?
mia?
liefde dan waarachtig
MME TRENTI
TRENTI (hartstochtelijk). De allerheiligste
allerheiligste madonna
madonna'- heeft
heeft
m'n geluk
geluk gekend, toen je
je nog
nog van
van me
me hield,
hield, Jacques.
Jacques. Maar
Maardaarna?
daarna?
Het is je
je onmogelijk
onmogelijk om trouw
trouw te
te wezen.
wezen.
CASANOVA (op
een toon van
vàn miskende
miskende onschuld).
onschuld). 0,
zeg dat
dat niet,
niet,
0, zeg
(op een
Teresa!
miskent me!
me! Er is
is geen
geen man,
man, die
dieconstanter
constanterlief
liefheeft
heeft
Teresa! Je
Je miskent
dan ik.
Jij?! Maar
Maar je fladdert
MME TRENTI
MME
TRENTI (zenuwachtig lachend).
lachend). Jij?!
fladdert van
van
de eene vrouw naar de
de andere.
andere.
CASANOVA.
'n bewijs,
bewijs, dat
dat ik
ik niet
niet trouw
trouw ben
ben in
inde
deliefde?
liefde?
CASANOVA. Nu, is dat 'n
standvastig lief, ik zweer
zweer het
het je.
je. Maar
Maar
Wat 'n redeneering!
redeneering! Ik heb standvastig
m'n hart
hart isis teteruim
ruimom
omkleingeestig
kleingeestig altijd
altijd bij
bij een
eenen
endezelfde
dezelfdevrouw
vrouw
allemaalwel
wel
te blijven.
blijven. Ik
Ik hou
hou zooveel
zooveel van
van de
de vrouwen,
vrouwen, dat
datikikzezeallemaal
gelukkig zou willen
willen maken.
maken. Ik
Ik bedoel
bedoel de
de mooie,
mooie, de
de jonge!
jonge!
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overwonnen). Ja, aardige
MME TRENTI
TRENTI (half overwonnen).
aardige praatjes
praatjes m.aken,
maken, dat
dat
kun je.
je.
(trekt haar tot zich
CASANOVA (trekt
zich en
en geeft
geeft haar
haar een
een kus).
kus). Als
zoo
Als ik zoo
bij je ben, voel
voel ik weer
weer hoeveel
hoeveel ik van gehouden heb...
heb ••••+ toen we
we nog
nog
jong waren:
twee kinderen
kinderen in het
het huis
huis van
vanden
densenator
senatorMalapieri,
Malapieri,
jong
waren: twee
en toen hij
hij ons
ons beide
beide een
een pak
pak slaag
slaag gaf
gaf omdat
omdat ik....
ik ••••
Mine
Mme Trenti
Trenti legt
legt hem
hem de
de hand
handvoor
voor den
den mond.
mond.
CASANOVA. Als
'n proefproefAls een jonge
jonge deugniet, die ik toen al was, je 'n
ondervindelijke
denatuurlijke
natuurlijke historie.
historie.Kinderen
Kinderen
ondervindelijkeles
les gaf
gaf in de
nog!
MME TRENTI
peinzend). Maar
MME
TRENTI (glimlachend, peinzend).
we elkaar
elkaar zes
zes
Maar toen we
geleden terug
jaar geleden
gen?
terugzazagen?
CASANOVA (lachend). Na, toen was
was jij geen
geen kind
kind meer,
meer, want
want toen
toen
was
je
al
de
"madame"
geweest
van
den
markgraaf
van
Bayreuth.
was je de „madame" geweest van den markgraaf van Bayreuth,
TRENT'. Dat bedoel
MME TRENTI.
bedoel ik
Ik wil
wil zeggen,
zeggen, dat ik
ik toen
toen te
te
ik niet. Ik
graag
geluisterd help.
heb. Toen
Toen is
is ons
ons kind
kindgeboren.
geboren.
graag naar je geluisterd
CASANOVA (verteederd). Zij
Zij is allerliefst. Ze heeft
CASANovA(verteederd).
heeft jou
jou lieve
lieve gezicht
gezicht
en jou karakter, Teresa.
Teresa.
MME TRENTI.
MME
TRENTI. Maar
oogen en jou
jou geest.
geest. (nadenkend) Maar
Maar jou oogen
Ben je
wat
je toch
toch voor
voor 'n man? (hem
verschrikt aanziende)
aanziende) Ben
je
wat ben je
(hem verschrikt
misschien de duivel zelf?
zelf?
CASANOVA (laat behaagzuchtig
behaagzuchtig zij
zijn
voet zien).
zien). Zijn dat bokspooten.
bokspooten.
n voet
Teresa?
MME TRENTI
TRENTI (nadenkend). Wat heb-je, wat bezit je,
je, dat
dat alle
alle vrouvrouwen,
aanzien, van je moeten
moeten houden?
houden? En
En dan
dan later
later niet
niet
wen, die je maar aanzien,
weten
je ze
ze gelukkiger
gelukkiger hebt
hebt gemaakt
gemaakt omdat
omdat jejeze
zeininjejearmen
armen
weten of je
genomen
neemt haar
haar in
armen, waaruit
waaruit zij
zij zich
zich los
los
genomen hebt (hij
(hij neemt
in zijn armen,
wringt) of ongelukkiger
ongelukkiger omdat
verlaten hebt? Wat is
is dat
dat toch
toch
omdat je
je ze
ze verlaten
in je, Jacques?
CASANOVA. Maar ik wil
wil je
je opnieuw
opnieuw in
in m
m'n
armen nemen.
nemen.
n armen
MME TRENTI
TRENTI (stoot
terug). Nee, nee,
nee, 'n vrouw die eenmaal
(stoot hem terug).
het verdriet heeft
heeft gekend
gekend je
je te
te moeten
moeten verliezen,
verliezen, wil
wil niet
niet het
hetgeluk
geluk
kennen
te winnen.
winnen. 'n Liefde
jou leef
leef je
je geen
geen twee
twee
kennen je terug te
Liefde als met jou
keer in je
je leven.
leven.
CASANOVA
je hebt
hebt misschien
misschiengelijk.
gelijk. Maar
Maarluister
luister
CASANOVA (teeder). Teresina, je
eens
.•.. ik
ben rijk...
rijk ••••, toe....
toe •..• geef
geef me
me m
m'n
dochtertje. IX
Ik zal
zal haar
haar
n dochtertje.
eens....
ik ben
laten opvoeden als 'n
'n prinses.
prinses.
MME TRENTI. Soprue
afstaan?! Ik?!
zoo lief
lief m'n
m'n oogen
oogen
Sophie afstaan?!
Ik?! Ik zou net zoo
verliezen. Nooit!
Nooit!
'
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CASANOVA. Maar ik zal van ons kind een
een voorname
voorname vrouw
vrouw maken,
maken,
in Frankrijk of in Italië.
Italië.
MME
TRENTI (weemoedig).
weet, dat
dat het
hetleven
levenme
mezwaar
zwaar
MME TRENTI
(weemoedig). God
God weet,
en de toekomst
toekomst me
me donker
donker is.
is.Maar
Maarnooit,
nooit,nooit,
nooit,nooit
nooitsta
staik
ik Sophie
Sophie
Omdat ••••
af. Omdat....
CASANOVA. Omdat?
herinnert.
MME TRENTI. Omdat ze me aan jou herinnert.
CASANOVA (onstuimig). Teresa, ik
ik voel,
voel, 'dat ik nog
nog altijd
altijd van je hou!
MME TRENTI
TRENTI (koel). Maar ik niet
niet meer
meer van'
van jou.
jou. Tenminste
Tenminste niet
niet
genoeg meer
meer om
om nog eens m'n gemoedsrust
genoeg
gemoedsrust aan
aan je
je op
op teteofferen.
offeren.
CASANOVA (bijt zich op
op de
de lippen).
lippen). Toen
zes jaar
jaar geleden
geleden in
in VenToen ik zes
tië met je
je omging,
omging, had
had de
de markgraaf
markgraaf jeje heel
heel wat
wat geld
gelden
enjuweelen
juweelen
gegeven.
TRENTI. Alles bij m'n
m 'nopera-onderneming
opera-onderneming in
MME TRENTI.
in België verloren.
CASANOVA. Alles?! (verlokkend)
met me
me mee
mee naar
naar mtn
m'n
(verlokkend) Toe,
Toe, ga met
kamer.
0, nee,
MME
TRENTI (hartstochtelijk
terug duwende).
duwende). 0,
nee, nee,
nee,
MME TRENTI
(hartstochtelijk hem terug
bang voor
voor je!....
je!.. •• Bovendien....
Bovendien •.•• (als
gega
weg, ik ben bang
ga weg,
(als een
een invallende gedachte) Je spel piket met die
die jonge
jonge Hollander.
Hollander.
CASANOVA. Naar den duivel met het
het spel
spel piket
piket en
en den
denHollander.
Hollander.
MME TRENTI.
TRENTI. Ja, naar den duivel
duivel wenschen
wenschen doet
doet hij
hij jou
jou ook,
ook, denk
denk
ik. Hij kan
kan je
je niet
niet uitstaan.
uitstaan.IkIkgeloof,
geloof,dat
dathij
hijjaloersch
jaloerschop
opjejeis.
is.Hij
Hij
is verliefd op mademoiselle
mademoiselle Hope.
Hope.
CASANOVA. Zoo'n pummel!
pummel! Hij
haar niet
niet waard.
waard.
Hij is haar
MME TRENTI.
TRENTI. Ben
waard? Ze
Ze isiszoo
zoo goed
goed als
als ze
ze lief
lief
Ben jij
jij haar dan waard?
en mooi is, en ik
ik heb
heb er
er genoeg
genoeg van
van gezien
gezien om
om te
te weten,
weten, dat
dat zij
zij en
en
haar vader je
je goedgezind
goedgezind zijn. Waarom
Waarom vraag
vraag je
je haar
haar niet?
niet?
CASANOVA. Maar ik heb haar
haar al
al gevraagd.
gevraagd.
MME TRENTI
TRENTI (verbaasd). Je hebt
hebt haar
haar ten
tenhuwelijk
huwelijkgevraagd?
gevraagd?
CASANOVA. Ik zeg niet ten
ten huwelijk.
huwelijk.
0, Jacques,
MME TRENTI
TRENTI (geërgerd
Jacques, Jacques,
Jacques,
(geërgerd en
en verontwaardigd). 0,
heb ie haar
haar ook
ook al
al trachten
trachten te
te verleiden?
verleiden? Zie
Zie je
je dan
dan niet
niet in,
in,dat
datjeje
met je
je eigen
eigen levensgeluk
levensgeluk speelt?
speelt?
5E TOONEEL.
TOONEEL.
DE VORIGEN,
VORIGEN, TONIA.
TONIA.
TONIA
laatste woorden
woorden en
en weifelt
weifelt even).
even). Ik kvvem
kwem de
(hoort de laatste
TONIA (hoort
lichte euitdoen.
euitdoen.
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CASANOVA (tot Tonia). En m'nheer
m'nheer Gravius?
Gravius?
TONIA. In s'n koamer,
koamer, meheir. Tente
hier de
de lichte
lichte
Tente wou,
wou, det ik hier
sou euitdoen.
(tot Mme
CASANOVA (tot
Mme Trend),
Trentz). Dan
heeft hij
hij den
den pari
pari ververDan heeft
loren!
MME TRENT'.
MME
TRENTI. Geen wonder. Tegen jou
jou verliest
verliest iedereen.
iedereen. (onverslapen. Buonna notte!
notte! (met
(met meer
meerwarmte)
warmte) Maar op 't
schillig) Ik ga slapen.
laatst zal
joujou
rekening
komen.
laatst
zal alaldat
datverlies
verliesopop
rekening
komen.Denk
Denkdaar
daarwel
wel
aan.
CASANOVA (met een
een bedwongen
bedwongen geeuw).
geeuw). Teresina, als je
je zoo
zoo ernstig
ernstig
kijkt....
kijkt
•••• dan krijg
krijg ik
ik ook
ook slaap.
slaap. Buona
Buona notte!
notte! (Hij doet
doet alsof
alsof hij
hij zif
zijn
n
kamerdeur wil binnen gaan,
gaan, maar blijft daarbij stil staan).
staan).
Mme
Trenti gaat
gaat door
door de
de middendeur
middendeur heen,
heen, maar
maarvooraf
voorafwerpt
werpt
Mme Trenti
zij een
een blik
blik terug
terug op
op Casanova
Casanova en
Tonia. Dan
Dan verwijdert
verwijdert zij
zij zich
zich
en Tonia.
schouderophalend).
CASANOVA (terug
monsieur Gravius
Gravius
(ter ug komende).
komende), Dus je zei, Tonia, dat monsieur
is gaan slapen?
slapen?
TONIA
(terwijl zij
zijdedekaarslichten
kaarslichtenuitdoet).
uitdoet). Offie
weit-ik
Offie sloapt weit-ik
TONIA (terwijl
niet.
CASANOVA
de wangknijpende).
wang knijpende). En jij, m'n liefste,
liefste, ga
ga jij
jij
(haar in de
CASANOVA (haar
ook slapen?
TONIA. Meheir, ik bin
bin van
van uwes
uwes hendtestelijkheiden
hendtestelijkheiden niet
niet gediend.
gediend.
Doe det m'n ouë
ouë tente,
tente, moar
moar niet
niet mijn!
mijn!
CASANOVA.
je toch
toch al
al gezegd,
gezegd, dat
dat
CASANOVA. Hoe kom je er aan, kind? Ik heb je
jij voor
voor mij
mij in
in "De
„De Bijbel" het „Hooglied"
"Hooglied"bent!
bent!
TONIA. Sau?
Moar de
de „Kloagliederen"
"Kloagliederen" skijn-je
skijn-je dan toch
toch niet
niet
Sau? Moar
zoo
want tente
tente is
is al
al drie
drie nechten
nechten leng,
leng, esesiedereen
iedereen
zoo noar
noar te finde, want
noar bed is, opgestoan
opgestoan en....
en ....
CASANOVA (verrast). En?
TONIA
sel uu wel
wel weiten...
weiten ...
TONIA (stuursch). Nou ja, det sel
CASANOVA.
weten waarom
waarom je tante
tante 's nachts opstaat? (schaik zou weten
CASANOVA. Ik
tert het uit)
uit) Misschien om....
om .... (met
(met gemaakte
gemaakte tragiek)
tragiek) Misschien heeft
ze wel een
èen misdaad
misdaad begaan en kan ze 's's nachts
nachts geen
geen rust
rustvinden....
vinden ....
Misschien
van de
de hotelgasten
hotelgasten vermoord,
vermoord, die
die aan
aan
Misschien heeft
heeft ze
ze wel een van
haar
bed komt
komt spoken.
spoken. Heb
Heb jijjijdaar
daarnooit
nooitiets
ietsvan
vangemerkt,
gemerkt,
haar bed
Tonia?
TONIA
idee maar
màar half aardig vindt).
0, nee,
nee, nee,
nee, det is 't
vindt), 0,
(die dit idee
TONIA (die
niet. Ik
Ik weit
weit wel
wel woarom
woarom sij 't't doet.
doet.
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6E TOONEEL.
TOONEEL.
VORIGEN, FLORIS,
VORIGEN,
FLORIS, later
later DIRK.

Floris komt van links
links op,
op, en
en ziet
zieter
erverfrischt
verfrischt uit.
uit.
Floris
CASANOVA (verwonderd) He, wat, slaapt uu niet?
niet?

Zooals uu ziet. Ik
FLORIS. Zooals
Ik heb
heb me
me wat
watopgeknapt,
opgeknapt, wat
wat verfrischt,
verfrischt,
en ben hier om het
het spel
spel voort
voort te
te zetten.
zetten. (met een
een blik
blik op
op de
despeeltafel)
speeltafel)
Trouwens, ik had m'n
geld hier
hier laten
laten liggen.
liggen.
mn geld
(geërgerd), Ja, onvoorzichtig
CASANOVA (geërgerd).
onvoorzichtig genoeg.
genoeg.
FLORIS (beleefd).
chevalier.
(beleefd), 't Was onder uw hoede, chevalier.
CASANOVA (koeltjes,
beleefd, een
een beetje
beetjeteleurgesteld).
teleurgesteld). Teveel
eer.
(koeltjes, beleefd,
Teveel eer.
Maar...
Maar
••••, u bent
bent langer
langer dan
dan 'n kwartier weg gebleven, en de
de afspraak
afspraak
was
....
was....
FLORIS (driftig) Geen
chicanes! Hier
door te
te spelen.
spelen.
Geen chicanes!
Hier ben
ben ik om door
Ik ben dertien
dertien minuten
minuten weg
weg gebleven.
gebleven. Ik
Ik heb
heb daar
daar Dirk
Dirkvoor
voorlaten
laten
(roept aan
aan de
de deur)
deur) Dirk! (tot Casanova)
Casanova) Dertien minuten!
minuten!
zorgen. (roept
CASANOVA.
CASANOVA.0,
0, veel
veel langer.
(aan de deur),
FLORIS (aan
deur). Dirk! Kom dan toch
toch potver....!
potver ••• .!
TONIA. 0, m'nheir!
Dirk komt
komt op,
op, zich
zichdedeoogen
oogenwrijvende.
wrijvende.
FLORIS. Dirk, hoe lang ben ik in m'n kamer gebleven?
DIRK (slaperig). Op de klok was 't,
't, geleuf
geleuf ik, krek dertien minuten.
FLORIS. U
U hoort het.
CASANOVA. Ja, als hij
hij het
het gelooft.
gelooft. (weifelend)
spel wordt
wordt
(weifelend) Dus het spel
voortgezet?
FLORIS. Natuurlijk.
CASANOVA. U heeft er
er nog
nog niet
nietgenoeg
genoegvan?
van?
FLORIS.
m'nheer, u misschien?
misschien?
FLOM. Neen, mtn.heer,
CASANOVA (smalend). Ik?!
morgenavond desnoods!
desnoods!
Ik?! Tot morgenavond
DIRK (ontevreden). Mot dat
dat nou
nou nog
noges
eszoo'n
nachie worre?
worre?
zoo'n nachie
CASANOVA. 0,
jij zult tevreden
tevreden gesteld
gesteld worden,
worden, wees
wees daar
daar niet
niet
0, jij
bang voor (tot Floris) Dus u wil
wil het spel
spel voort
voort zetten?
zetten?
FLORIS (uitdagend).
en nog
nog eens
eens ja!
ja! 't Schijnt
Schijnt wel
wel of
of u er
(uitdagend), Ja, ja, en
niet veel trek in heeft.
heeft.
CASANOVA. De laatste partijen
partijen dan.
dan.
FLORIS. U
moe.
U bent moe.
CASANOVA (tergend). Dunkt.
Dunkt, u?
TONIA (die
hetgesprek
gesprekmet
metbelangstelling
belangstellingheeft
heeftgevolgd).
gevolgd). Is-t-er
(die het
licht genoeg,
genoeg, heiren?
heiren?
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CASANOVA (galant). Als
Als jij
jij blijft,
blijft, ja, anders niet.
(gaat kwaad heen).
TONIA (gaat
heen). Och, kom, moak det m
m'n
tente wijs!
wijs!
n tente
'

op den
denschoorsteenmantel
schoorsteenmantel slaat
slaat elf.
elf.
De klok op
FLORIS. Wat zegt
zegt ze?
ze?
CASANOVA (terwijl
(terwijl hij
hij zich
zich aan
aan de
de speeltafel
speeltafel zet
het geld,
geld, dat
dat
zet en
en het
opgestreken heeft,
neer legt, onverschillig).
onverschillig). Délt
haar tante
tante
hij opgestreken
heeft, weer
weer neer
Dat haar
niet wijs
wijs is, geloof
geloof ik.
ik.
Floris
neemt plaats.
plaats. Zij trekken om de
Floris neemt
de kaarten.
FLORIS.
F LORIS. U
U geeft.
CASANOVA.
Ja, het
het geluk
geluk is weer aan uw kant. Maar
Maar tusschen
tusschen ons
ons
CASANOVA, Ja,
gaat het niet om
gaat
om winst
winst of
of verlies.
verlies. De vraag is wie het 't't langst uituithoudt.
Casanova geeft.
FLORIS (tot Dirk). Dirk, jij
jij zorgt
zorgt voor
voor sterke
sterkekoffie.
koffie.
CASANOVA. En voor het vuur. Het
Het is
is hier
hier koud.
koud.
heeren. (Hij port in het vuur).
DIRK (slaperig). Asjeblieft, heeren.
CASANOVA (nadat zij
zijover
over en
enweer
weerhebben
hebben afgenomen
afgenomen enz).
enz). Ik declareer 'n
'n hooge
hooge vijfde....
vijfde ....
„heer".
FLORIS. Ik heb 'n vijfde
vijfde van den "heer".
CASANOVA (s~alend).
geluk in 't't spel!
spel!
(smalend). Wat 'n geluk
FLORIS (geraakt). Geen
hatelijkheden. Ik
zal uu toonen,
toonen, dat
dat ik
ik
Geen hatelijkheden.
Ik zal
even gelukkig
gelukkig ben in de
de liefde.
liefde.
CASANOVA (spottend). Dan zal ik uu feliciteeren.
feliciteeren.
Buiten hoort
hoort men
men een
een ratel
ratel en de
de stem
stem van
van den
dennachtwacht,
nachtwacht, die
die
„Bewoar je fuur en
roept: "Bewoar
en koarslicht
koarslicht wel,
wel, elf
elf heit
heit de
de klok!"
klok!"
CASANOVA (onder
schudden der
der kaarten).
kaarten). Wat roept die
die man
man
(onder het
het schudden
toch?
FLORIS.
dat het
het elf
elf uur
uur is
is op
op de
de klok.
klok.
F LORIS. Hij
Hij roept, dat
Prinses Piccolo
mini steekt
haar vertrek.
vertrek.
Prinses
Piccolomini
steekthet
het hoofd
hoofd om
om de
de deur
deur van haar
de twee
twee aan
aan het
het spel
spel ziet,
ziet, werpt
werpt zij
zijdriftig
driftigdededeur
deurdicht.
dicht.
zij de
Als zij
FLORIS. De prinses schijnt uit haar
haar humeur
humeur te
te zijn.
zijn.
CASANOVA (onder het
het spelen)
spelen) Was zij het? Geen wonder!
wonder! Ik
Ik ook!
ook!
Scherm.

(Wordt
vervolgd).
(Wordt vervolgd).

GEDICHTEN.

PADDESTOEL EN VAREN
VAREN
Langs den vijverzoom
wieglen in een droom
veeren van de varen,
varen,
uit het groene
groene mos
mos
rees het varenbosch,
varenbosch,
tt
water staren.
staren.
't blijft in 'ttt water
Paddestoel bij stoel
mist dit hoog-diep doel,
doel,
dicht aan de aard gebonden,
gebonden,
rood van haat en
en geel.
geel.
In het windgespeel
nooit zij stoeien konden.
Varens richten op
waaiers breed met knop,
knop,
strevend naar
naar de
de gloeiing
gloeiing
van het zonnelicht,
dalend schicht na schicht,
schicht,
warm in fonkel-broeiing.

In het water weer
glanst de varenveer,
varenveer,
wat al fraaie staven,
staven,
wemeltakken fijn
in een tooverschijn,
dicht bij kleine haven.
LXXXIII
LXXX I I I
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Varens varend gaan,
paddestoelen
staan,
paddestoelen staan,
die niet kunnen wieglen,
tk
'k wil gelukkig zijn
om het lichtfestijn
lichtfestijn
van dit stille spieglen.
spieglen.

BIJ DE ZILVERSPARREN.
Bij de zilversparren-rijen
zilversparren-rijen
is een wereld
wereld van
van verblijen,
verblijen,
waar
blinken,
waar de heldre droppels blinken,
suizel-lichte stemmen klinken.
klinken.

Nu te luistren, nu
nu te
te schouwen
schouwen
naar het droomrig zilverblauwen,
naar
zilverblauwen,
naar
naar de fijne parelkransen,
die op windewiegling
windewiegling dansen.
dansen.
Wat toch zongen,
zongen, wat
wat verhaalden,
verhaalden,
al die fijne, scherpe naalden,
naalden,
al die spelende edel-kleuren,
edel-kleuren,
al die zangen, al die
die geuren?
geuren?
Oberon, is dit uw woning,
woning,
elvenkoning,
zeg het mij, o0 elvenkoning,
komen straks de slanke
slanke scharen
scharen
met de groenig-gouden
groenig-gouden haren?
haren?
Werp ook mij
mij een mantel om
in dit geurig heiligdom,
in dit oord van diep geluk,
geluk,
tk
'k wil een makker zijn van Puck.

GEDICHTEN
GEDICHTEN

ZOOALSZONNESTRALEN
ZOOALS
ZONNESTRALEN
~onnestralen
Zooals zonnestralen
in de beukenlaan
pralen,
doen de blaêren pralen,
verschietend gaan;
gaan;
die verschietend
~ooals kinder-reien
zooals
kinder -reien
dartlen
darden door het
het bosch,
bosch,
in valleien
de Echo in
~ingen los,
los,
schiet na 'ttt zingen

Zooals vogel-kwinken
heel de lucht vervult,
en het zonne-zinken
~onne-unken
stam aan stam verguldt;
verguldt;
zooals
stroompjes huppen
~ooals stroompjes
over keievlak
waar het nat in druppen
bij een kromming brak,
Zooals gouden bijen
glinstren in de zon,
~on,
bij violen-rijen,
geur- en honingbron;
~ooals
zooals vlinderwieken
vol mystieke pracht
bij het uchtendkrieken
ochtendkrieken
~acht en zacht,
~cht,
trillen zacht
Zooals koele
koele droppen
droppen
storten op het blad,
ungen
zingen in de toppen,
vallen op het pad;
~ooals
zooals tt't maneblinken
door de wolken vliet,
glans dien de oogen drinken,
als
als het hart geniet,
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sterren gloeien
Zooals sterren
gloeien
in 'ttt diep-blauw
diep-blauw fluweel,
fluweel,
werelden, die bloeien
bloeien
vol muziekgespeel,
muziekgespeel,
streve zóó mijn leven,
vóór de nacht begint,
begint,
in oneindig-geven,
oneindig-geven,
daar het diep bemint,
bemint,
want geen hemel blijft gesloten
op de vraag van
kind ••••••
van tt't kind......

LANGS HET VIJVEØAD.
VI]VERPAD.
Langs het vijverpad
ritselt blad bij blad,
stuivend rond in kringen
kringen
zingen.
zij hun afscheid zingen.
dit spel,
Even duurt dit
want zij snellen snel,
tot xe
~e uiteen gedreven
tot het
het water
water zweven.
zweven.
En weer jaagt de wind
blaêren speelschgezind
in al nauwer kringen,
ziet ze gaan en springen.
springen.
In het
het zongeglans
zongeglans
zwiert de blaêrendans,
zwenkend even later
naar het vlakke water.
meer
Al maar meer en meer
dwarlen blaêren neer,
langs het rondend
vijverpad
rondend vijverpad
kringelt blad bij blad.
blad.

GEDICHTEN
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IDYLLE
Zat Pan hier niet te pijpen in het
het dal
dal
houten boot,
boot,
van drogen vijver in een houten
oolijke speler bij het avondrood,
avondrood,
die lokt met zoete
zoete tonen,
tonen, schal
schalbij
bij schal?
schal?
Het was te hooren, dat hij stil genoot
genoot
van ieder klinken-6p,
klinken-op, van eiken
eIken val,
val,
en als betooverd stond
stond de
de looverhal
looverhal
van berken slank en dennen donker-groot.
En op het eiland was nog wiekgezwiep
hun nest,
nest,
van enkle duiven, vluchtend
vluchtendnaar
naar hun
geen briesje woei, al rooder werd het
het west,
west,
En Pan zong voort, alsof
alsof hij
hij zingend
zingendriep,
riep,
tot hij zijn lied met
met zachte
zachte vraag
vraag besloot,
besloot,
toen rees de nacht, de
de schoone
schoone dag
dag was
was dood.
dood.
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IN DROGE BEDDING.
bedding van
van de
de vijversloot
vijversloot
In droge bedding
met heel-vlugge
heel-vlugge sprongen,
sprongen,
hippelt een merel met
hij had
in een
een spar
spar gezongen,
gezongen,
had een
een wijl
wijl hoog in
toen 't't bosch
bosch doorlicht
doorlicht werd
werd door
door 't'tvroeg
vroeg avondrood.
avondrood.
Hoe mooi dit oord, natuur
natuur schijnt
schijnt te
te verjongen
verjongen
elk jaar opnieuw, dan rijst de nieuwe
nieuwe loot
werd de
de oude
oude boot
boot
hoog in de lucht, alleen werd
in vijver ginds meer in 't'tweek
week zand
zand gedrongen.
gedrongen.
ronde kom,
kom,
Nog is er water in de ronde
maar leeggeloopen zijn de beide sloten,
sloten,
hupt de
de merel
merel tusschen
tusschen varens
varens rond.
rond.
daar hupt
De peppel-kruinen,
peppel-kruinen, even
even nog
nog bezond,
bezond,
zij
bondgenooten
zij fluistren zacht als trouwe bondgenooten
hoog heiligdom.
heiligdom.
op 't't eiland ginder in 't'thoog

GEDICHTEN

ZILVERBERKEN.
Het rossig zilverblinken van de stammen,
fijn-slanke berken, met de takken,
takken, twijgen,
twijgen,
doet zacht mij dwalen in
in droom-zalig
droom-zaligzwijgen,
zwijgen,
der blanke
blanke zonnevlammen.
zonnevlammen.
ontroerd door 'ttt spel
spel der
Hoe ongelijk de hoogten van die kruinen,
welk wonder rhythme van
van die
die tooverboomen,
tooverboomen,
wij in 'ttt rijk van groot-geluk
groot-geluk gekomen,
gekomen,
zijn wij
in 'tft sprookjesrijk
sprookjesrijk van elven, berke'
berke ten
en duinen?
duinen?
bosch vol greppels
Nu stil wijken naar het bosch
met de paden
paden door
door grijs
grijs mos
mos begroeid,
begroeid,
en te zien de blauwe bloem, die bloeit,
En het
het zwaatlen
zwaatlen van
van de
de hooge
hooge peppels
peppels
en terug
dien rossen
rossen gloed
gloed
terug weer naar dien
van de berken waar men luistren
luistren moet.
moet.
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GEDICHTEN

DE BERKEN.
BERKEN.
Wat fijn gelispel door het
het bosch
bosch der
der berken,
berken,
wat wonderzang spelend het
het loof
loofdoorsnelt,
doorsnelt,
of ligt
ligt geveld,
geveld,
geen enkle stam staat schuin of
6p streven
op
streven zij,
zij, de
de cierlijke-slanke'
cierlijke-slanke'en
ensterke.
sterke.
Hoe veel verscheidenheid
verscheidenheid heb
heb ik
ik geteld
geteld
in vorm en rhythme
rhythme van
van die
die wonderwerken,
wonderwerken,
'k hoorde
hoorde vlerken
vlerken
die zilverstammen, toppen,
toppen, 'k
plotseling geweld.
geweld.
van duive' in 't hout met plotseling
namiddaglicht,
Een droom van zilver in 't't namiddaglicht,
zoo vredig, dat men denkt aan stil
..genezen
stil-genezen
plicht.
van 't hart, dat lijdt, maakt zingend-zinnen
zingend-zinnen plicht.
'k stil-gelukkig ben
ben van
van hier
hier te wezen,
wezen,
Nu 'k
voortgaan ik
ik mijn
mijn blik
blik gericht
gericht
houd onder 't't voortgaan
op wat ik schouw van wondren, hoog-gerezen.
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DANS.
DANS.
Maanlicht en
en bloemen,
bloemen, in
in den
den nacht
nachtgesloten,
gesloten,
Maanlicht
de takken
takken druipen,
druipen,
droppen dauw,
dauw, die
die van
van de
en droppen
't
is
of
gestalten
door
de
scheemring
sluipen,
't is of gestalten door de scheemring sluipen,
halve-donker,die
diede
deonrust
onrustvergrooten.
vergrooten.
door 't'thalve-donker,
bosch van
van tikken,
tikken, fluistren,
fluistren,
Vreemd leven is in 't't bosch
zacht verwaaien
verwaaien wat
wat de
de blaêren
blaêrenzelen,
zeien,
van zacht
in rechte
rechterijen
rijen
naaldboomen staan
staan in
en waar naaldboomen
het duistren.
duistren.
klinkt ijl-fijn suizen helder bij het
groen-goud ginder
ginder isis dat
dat elvenhaar,
elvenhaar,
Dat groen-goud
dejuweelen,
juweelen,
en fonklen in het maanlicht de
droomen-reidans heerlijk
heerlijkwordt
wordtgevierd?
gevierd?
nu droomen-reidans
Wat is dat schoon, de
de maan
maan werd
werd vol
vol en
en klaar,
klaar,
't bosch trilt
trilt van
van zang
zang door
door 't'twondervolle
wondervolle spelen
spelen
van rei die licht langs hooge stammen
stammen zwiert.
zwiert.

J.
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DE MONSOON.
MONsooN.
DE
Geelbruin ••.. verdord....
verdord •••• verlept.
verlept. Verschroeid!
Verschroeid! Alles
Allesisisals
alsgestold,
gestold,
Geelbruin....
verzengd onder
onder de
de brandende
brandende hitte
hitteder
deronverbiddelijke
onverbiddelijke zon!
zon!
als verzengd
wreede zon,
zon, meedoogenloos,
meedoogenloos, van
van een
een macht
macht zoo
zooonbegrensd
onbegrensd
Een wreede
natuur schijnt te dwingen
dwingen om
om hare
hare opperheerschapopperheerschapdat zij de geheele natuur
erkennen ii1
i..l een slavernij van hijgende,
hijgende, dorstende
dorstendeen
enschroeiende
schroeiende
pij te erkennen
De planten,
planten, de
de
ellende. Over
Over alles
heen ligt de
de witte,
witte, zware
zware stof!
stof! De
ellende.
alles heen
bloemen die verlept
verlept en
en moedeloos
moedeloos het
hetbestaan
bestaannog
nogvoortslepen
voortslepenzijn
zijn
Derotsen
rotsenals
alssombere,
sombere,roerlooze,
roerlooze,ineenineenonder die
die last.
last. De
als bedolven onder
gedoken monsters,
monsters, wasemen
wasemen wraakzuchtig
wraakzuchtig een
een heete
heete adem
adem uit.
uit.
gedoken
beheerscht •. De
Wraakzuchtig tegen
wier macht
macht ook
ook hen beheerscht..
Wraakzuchtig
tegen de
de zon wier
ellende stijgt en
en stijgt!
stijgt! De
Delucht
luchtisisondragelijk
ondragelijkgeworden!
geworden!Het
Hetwater
water
bijna geheel
geheel verdampt;
verdampt; alléén
alléénhier
hieren
endaar
daarligt
ligtnog
nogeen
eenarmoedig,
armoedig,
is bijna
hemel weerkaatst,
weerkaatst, glansloos,
glansloos,
modderig plasje, dat
dat dof
dof de schelblauwe hemel
alléén een
een
zonder dartele
dartele schakeering,
schakeering, totdat
verdwijnt en alléén
zonder
totdat ook
ook dit verdwijnt
plekje overblijft
overblijft omkransd
omkransd door
door enkele
enkele ranke,
ranke, groene
groene grasgrasvochtig plekje
halmen,
die smartende
smartende natuur.
natuur.
halmen, eenige
eenige symbolen
symbolen van
van herleving
herleving in
in die
Schimmen
van
uitgehongerde
dieren
met
holle'
oogen
van
ellende
Schimmen van uitgehongerde dieren
holle' oogen van ellende
strompelen
harden bodem!
bodem! Groote
Groote ossen
ossen als
als levende
levende skeskestrompelen over
over den harden
letten....
buffels als
als zwarte
zwarte symbolen
symbolen des
des doods....
doods....enenlangoorige
langoorige
letten.... buffels
geiten
mager dat
dat de
de botten
botten bijna
bijna door
door de
debruine,
bruine,fletse
fletsehuid
huid
geiten zóó mager
••.• Zij
Zij zijn te ontmoedigd
ontmoedigd om te
te klagen....
klagen .••• te
te zwak
zwak om
omzich
zich
dringen
dringen....
langzaam bewegen
bewegen zij
zij zich
zichdoor
door
meer
spannen. Langzaan....
Langzaam •••.langzaam
meer in te spannen.
één zullen
zullen
het
het land,
land, hun
hunvoedsel
voedselzoekend
zoekendtot
totdat
datzij
zij op
op ft
't laatst
laatst in één
storten om terstond ee
ee!'r prooi te worden van de groote, uitgehongerde
uitgehongerde
wreede
op hunne
hunne krachtige
krachtige uitgespreide
uitgespreide vlerken
vlerken hoog
hoog
wreede gieren,
gieren, die op
in de lucht steeds
steeds heen
heen en
en weer
weer wieken.
wieken. Des
Desnachts
nachtsgeen
geenrust
rustmeer!
meer!
De huizen,
huizen, de
de hutten....
hutten .•••zijn
zijnonbewoonbaar
onbewoonbaargeworden.
geworden.Op
Op de straten
...
straten...
langs
onder de boomen....
boomen .... liggen
liggen de
de menschen
menschen uitgeuitgelangs de
de wegen.... onder
strekt
strekt als
als honderden
honderdenlijken
lijkenininden
denglans
glansvan
vande
de zilveren
zilveren maan.
maan. Men
klagen.... zich
zich rusteloos
rusteloos omwentelen....
omwentelen.... zuchten,
zuchten,kreunen.
kreunen.
hoort
hoort ze
ze klagen....
dat
Somtijds
troostelooze gehuil
gehuil van
van een
eenkindje
kindje dat
Somtijds verheft
verheft zich
zich het troostelooze
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door
de warmte
warmte bevangen,
bevangen, smeekt
smeekt om
omwaterkoelte....
waterkoelte ••••verlossing
verlossing
door de
van al dat
dat leed.
leed. Somtijds
Somtijds het
hetjankend
jankend blaffen
blaffen der
derjakhalzen,
jakha12;en, die
die in
in
de schaduw heen en
en weer
weer sluipen.
sluipen.
Somtijds
eentonige kreet
kreet van
vaneen
eennachtvogel....
nachtvoge1. •••Maar
Maaraltijd,
altijd,
Somtijds de eentonige
dóór alles
langer rhytmiesch
rhytmiesch
alles heen,
heen, het gezang van de krekels, dat niet langer
maar een
een schelle,
schelle, harde,
harde, metaalachtige kreet is
harmonieus is, maar
is geworgeworden, als een koortsige
koortsige klacht
climax
klachtdie
die steeds
steeds luider
luider wordend
wordend een climax
schijnt te willen bereiken
•••• een
verzengde, verschroeide
verschroeide
bereiken....
een climax
climax van verzengde,
wanhoop!
Nog meer hitte! De
De climax
climax isisbijna
bijna bereikt!....
bereikt!.. •• Daar
Daar verheft
verheft zich
z;ich
de wind! Als met
met een
een tong
tong van
van vuur
vuur strijkt
strijkt hij
hij over alles heen.
heen. De
De
bamboes en palmen sidderen
sidderen en klepperen
bamboes
klepperen heen en weer.
weer. De
Dedooie
dooie
bladeren
uitgedroogde twijgen....
harde gele
gele
bladeren dwarrelen
dwarrelen van
van de
de uitgedroogde
twijgen.... het harde
gras
engroote,
groote,sombere,
sombere,donkerblauwe
donkerblauwe wolken,
wolken, rollen
rollen
gras ruischt.... en
langs
den hemel
hemel en
en stapelen
stapelen zich
zich op
opiningeweldige
geweldigemassa's
massa's
langs den
totdat zij de zon
zon met
met kracht
kracht verdringen
verdringen en
en alléén
alléén nog
nogeenige
eenigestralen
stralen
te voorschijn dringen. Nog
Nog meer
meerwind!
wind!Nog
Nogmeer
meerdrukkende
drukkendehitte!!
hitte!!
Een bliksemstraal
bliksemstraal snijdt
•••• de
donder
snijdtwreed
wreedflitsend
flitsenddoor
doorde
delucht
lucht....
de donder
davert
•••• nog meer
meer bliksem....
bliksem •••• nog
nog meer
meer donder....
donder •••• Dààr
Dààr vallen
vallen de
de
davert....
eerste,
zware
druppels
op
de
aarde!....
Zij
kaatsen
terug
op
den
eerste, zware druppels op de aarde!.... Zij kaatsen terug op den
korstigen
harde wegen,
wegen, op de
de bruine
bruine rotsen.
rotsen. Men
Men
korstigen bodem.
bodem. Op
Op de
de harde
hoort
ze kletteren,
kletteren, sissen,
sissen, druipen!
druipen! Maar
Maar de
storm breekt
breekt los....
los ••••
hoort ze
de storm
slag op slag....
slag •.•• bliksemstraal
bliksemstraal op
op bliksemstraal:
bliksemstraal: een
een stortende....
stortende ••••stroostroomende
•••• neerplassende....
neerplassende .... schuimende
schuimenderegen....
regen ••••Het
Hetisiseen
eenchaotische
chaotische
mende....
strijd
zon •••• en
en de
de krachtige
krachtige regen....
regen ••••
strijd tusschen de machtige zon....
Verlossing! Verlossing! Verlossing!!
Verlossing!! Neer
Neer stroomt
stroomtde
deregen!
regen! Néér
plast
regen.... neer
neer schuint
schuint de
de regen!....
regen!.... meer
meer nog,
nog, meer
meer nog!
nog!
plast de regen....
genoeg! Het
Het isis alsof
alsofde
dedorstende
dorstendegrond
grondonverzadiglijk
onverzadiglijk is....
is ••••
Nooit genoeg!
Alles
druipend •••• doorweekt....
doorweekt •..• dóórnat....
dóórnat •••• En
En het
hetregent
regentmeer
meer
Alles is druipend....
van
uur tot uur....
uur •••• van
van slag
slag tot
totslag!!....
slag!! •••• Geen
Geen uithongering....
uithongering•••• geen
geen
van uur
watersnood
menschheid herleeft....
herleeft •••• de
demenschheid
menschheiddurft
durft
watersnood meer!
meer! De menschheid
leven
.... Zij werkt,
werkt, zij
•••• en
en des
des nachts
nachts hoort
hoortmen
mende
de
leven....
zij ploegt,
ploegt, zij
zij spit
spit....
"tom-tom"
roffelen •••• Er
Er isis een
een feest
feest in
in de
de dorpen....
dorpen ••••
„tom-tom" roffelen....

Is dit een
een tooverland?
tooverland? Een
Een fatamorgana?....
fatamorgana? •••• Zijn
Zijn dit
ditgraslanden....
graslanden ••••
weiden,
bloeiende velden....
hees~ers en bloemen?
bloemen? Is dit Indië,
Indië, dit
dit
weiden, bloeiende
velden.... heesters
liefelijke land?
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Alles
omhuld, als getooid
getooid in een
een kleed
kleed van
van smaragd....
smaragd .••• in
in
Alles is
is als
als omhuld,
een waas
waas van intense groen....
groen.... een
een waas
waas zoo
2;00 zacht,
2;aCht, zoo
zoo liefelijk,
liefelijk, zoo
2';00
streelend dat
dat men als in eene
streelend
eene extase
extase dit
dit schijnt
schijnt te
teaanschouwen,
aanschouwen, in
in
eene
het geheele
geheele wezen
wezen schijnt
schijnt te
te doen
doenoplossen
oplossen inindie
die
eene extase dat het
wedergeboorte der droomerige, genietende
genietendenatuur.
natuur.
in het
het lange
lange gras,
gras, de
debeekjes
beekjes kabbelen
ka~belen over
over
De rotsen
rotsen sluimeren
sluimeren in
de glanzende
glanzende steepen....
steenen.... de
de harde
harde wegen
wegen zijn
zijn zacht
zacht en
englimmend
glimmend
geworden
.... zich
zichtete
geworden en
en alles
alles schijnt
schijnttete glimlachen
glimlachen....
zichtete voegen....
voegen.... zich
geven, alles
eene harmonie
harmonie van
van liefelijke
liefelijke welwillendwelwillendalles schijnt
schijnt zich in eene
heid aan
aan te sluiten....
sluiten.... en
ende
dearme
armeuitgehongerde
uitgehongerde dieren
dieren met
methunne
hunne
ellende-gekwelde oogen,
groote ellende-gekwelde
oogen,wandelen,door
wandelen,doorhet
hetland
landvan
vansmaragd
smaragd
en verkwikken
verkwikken zich in de hen
hen omringende
omringende weelde.
weelde.
En
toch: de vreugd
vreugd der
der geheele
geheele natuur
natuur is
is een
eendiep-ingetogen
diep-ingetogen
En toch:
geniete.! Geen
stil geniete'l!
Geen jubelen...,
jubelen.... geen
geen luide
luidekreten
kreten van
van vreugd!
vreugd! Alles
Alles
is stil,
snl,stil
stilals
alshet
hethart
hartdat
datna
nadiep,
diep,zwaar
zwaarLeed
Leedweer
weervrede
vredeen
engeluk
geluk
mocht
mocht vinden!
vinden! Het
Het licht
licht is
is getemperd....
de lucht
lucht is koel....
getemperd .... de
koe!.. .. Het
Het isis
alsof de natuur
natuur deze
deze wedergeboorte
wedergeboorte aanschouwt
aanschouwt met
met den
den glans
glansvan
van
tranen
Endes
desavonds
avondsals
alshet
hetdaglicht
daglichtisisverdwenen
verdwenen
tranen in
in de oogen! --- En
ziet men
men een
een wonder
wonder geschieden....
geschieden.... Duizenden
Duizenden kleine,
kleine, geruischgeruischlooze
door de
de lucht....
lucht ....vlammetjes
vlammetjesvan
van
booze vlammetjes
vlammetjes zweven
zweven rustig
rustig door
blauwachtig kil licht
.... Zijn
Zijn het
het de
de glinsterende
glinsterendetranen
tranen die
die zijn
zijn blijven
blijven
licht....
doorstane bittere leed?....
leed?.... Neen
Neen
hangen?
hangen? Kleine
Kleine symbolen van al het doorstane
het
zijn de
de vuurvliegjes....
vuurvliegjes.... de
zilveren lichtjes
lichtjes van
Indië, die de
de
het zijn
de zilveren
van Indië,
donkere nacht met hun
hun glans
glans doortrillen!
doortrillen!
REGEN.

Regen
Indië, regen
regen in
in de
debergen....
bergen ....alles
allesdruipt,
druipt,alles
allesruischt
ruischt
Regen in Indië,
alles klettert, alles dampt!
dampt! Elk
Elk beekje
beekje wordt
wordt een
eenwaterval,
waterval,elk
elkbergbergpaadje, een
glimmende, glibberige,
glibberige, glinsterende
glinsterende oppervlakte!
oppervlakte! De
De
paadje,
een glimmende,
sierlijke varens
varens glimmen
glimmen en druipen....
sierlijke
druipen.... de
de bruine
bruine rotsen
rotsenglimmen
glimmen
en druipen....
druipen.... elk
elk plantje,
plantje, elk
elk bloemetje
bloemetje bukt
bukt onder
onder de
de zware
zware last
last
van glinsterende druppels
druppels en neêr,
neêr, neêr
neêr stort
stort de
de regen....
regen....neer
neêrplast
plast
zwijgtonder
onderdie
dielast
lastvan
van
de regen,
regen, neêr
neêr stormt
stormtde
deregen....
regen ....en
enalles
alleszwijgt
water en damp en wacht geduldig drijvend en gelaten totdat die gewelgeweltich weer
weer uit
uit die
diewereld
wereldvan
van
dige watervracht
watervracht voorbij
voorbij zal
zal zijn
zijn en zij rich
vocht zullen
zullen kunnen
kunnen verheffen.
verheffen. InIndedevalleien
valleiengroote,
groote,grijsachtige,
grijsachtige,
witte wolken, wolken van dons, wolken
wolken van damp,
damp, wolken
wolken die
die langlang-
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naam, loom voorbij
zaam,
voorbij rollen
rollen en
ende
debergen
bergenzachtjes
zachtjesbedekken,
bedekken.Zachtjes
Zachtjes
verbergen.
de emanatie
emanatie der
derbedrukte
bedruktegeesten
geestender
deraarde?
aarde?
verbergen. Zijn
Zijn zij de
De klacht
klacht die
die opwaarts
opwaarts stijgt?
stijgt? Het
Het gecondenseerde
gecondenseerde protest
protest van
van al
al
die natuur
natuur van
van druipende,
druipende, dampende
dampende wezens
wezens en
enplanten?
planten? Regen!
Regen!
regen! de
hunneveertjes,
veertjes,verbergen
verbergenzich!
zich!
regen!
de vogeltjes,
vogeltjes, diep
diepgedoken
gedokenininhunne
De apen, tegen elkander
elkander aangedrongen,
aangedrongen, zoeken
zoeken naar
naar warmte
warmte in de
de
hooge boomen
boomen en
enhunne
hunnebevroren
bevrorenenenverstijfde
verstijfdelichaampjes
lichaampjesbibberen,
bibberen,
trillen van koude!
koude! De
Deratten,
ratten,de
demuizen,
muizen,heel
heeldie
diewereld
wereldvan
vanknagende,
knagende,
kruipende dieren, zijn
hollen verscholen
verscholenen
enzelfs
zelfsde
dekrekels,
krekels,
zijn in
in hunne hollen
die eeuwige polsslag
polsslag der
der Indiesche
Indiesche aarde,
aarde, zijn verstomt. En de menmenhuiverend, sidderend
sidderend van
van koude,
koude,
schen? In armzalige lappen gehuld, huiverend,
loopen
zij langs
langs de
de druipende
druipende wegen
wegen in
inelkaar
elkaar gedoken,
gedoken, gebukt....
gebukt ....
loopen zij
de armen over elkaar
elkaar gekruisd
kleine kinderen
kinderen dicht
dicht tegen
tegen
gekruisd of hunne kleine
zich aangedrukt.
Die zonnekinderen,
zonnekinderen, die
die wezens
wezens van
vanwarmte,
warmte,van
vanluchthartige
luchthartige
zeom
omeen
eenarmzalig
armzalig
onbezorgdheid!
.... Hier ziet
ziet men
men ze
onbezorgdheid! Wat
Wat lijden
lijden zij!
zij!....
gesc11aard,
de
bruine
handen
uitgestrekt
als
smeekend
houtvuurtje
houtvuurtje geschaard, de bruine handen uitgestrekt als smeekend
over de knetterende
knetterende vlammen....
vlammen .... zwijgend
zwijgend droevig....
droevig .... en
enmet
methunne
hunne
sombere
zij als verwijtend
verwijtend om
.... Hunne
Hunne druidruisombere oogen
oogen zien zij
om zich heen
heen....
pende vrachtdieren
vrachtdieren laten
koppen hangen.
hangen. Ook
Ook zij
zij dringen
dringen dicht
dicht
laten de koppen
bij het vuur en
en hunne
hunne lange
lange natte
nattestaarten
staarten slaan
slaan naar
naar de
de vliegen,
vliegen,die
die
bij
door
vocht loom
loom geworden
geworden plakken
plakken aan
aan hunne
hunne dampende
dampende huid.
huid.
door de vocht
hope1ooze
Het is een
eengroep
groepvan
vangrijze,
grijze,grauwe,
grauwe,bruine
bruinemisère!....
misère!.. ..van
van hopelooze
ontmoediging!
.... een zonnestraall
zonne~traalJ eerst
eerst trillend
trillend onzeker....
onzeker ....
ontmoediging! Daar
Daar...,
dan
.... en zie....
zie .... het
hetisisalsof
alsofeen
eengroote
grootezucht
zuchtvan
vanverlichting
verlichting
dan vaster
vaster...,
strijkt
... De
....Wacht
Wacht
strijkt over
overde
degeheele
geheelenatuur!.
natuur!....
Deregen
regenisisopgehouden!!
opgehouden!!
een signaal....
signaal.... een
eenvogelstemmetje.
vogelstemmetje.Snerpend
Snerpendschel,
schel,terstond
terstonddoor
door
een
ander beantwoord!
beantwoord! Dáár
een boom
boom een
eenvogeltje....
vogeltje .. ..
een ander
Dáárflitst
flitst uit
uit een
rood
een bloedroode
bloedroode robijn....
robijn .... rooder
rooder dan
dan een
een roode
roodepapaver....
papaver .. ..
rood als een
Op
groote grijze
grijze distel is
is hij
hij gefladderd
gefladderd en
en onder
onder de
de last
lastvan
van
Op een groote
weer.... droppels
droppels als
als
het kleine lichaampje,
lichaampje, schommelt
schommelt zij
zij heen
heen en
en weer...,
diamantjes
Hij wiegt
wiegt op
op de
dezilveren
zilverendistel
distel
diamantjes om
om zich
zich heen stortend. Hij
en door de rhytme bewogen
bewogen zingt
zingt hij
hij een
een liedje
liedje zoo
zoo fijn
fijn en
en teer,
teer, zoo
zoo
kristal
droppeltjes, die
hen heen
heen
kristal helder,
helder, dat
dat het
het gelijkt
gelijkt op
op de droppeltjes,
die om hen
spatten
.... De
Dekinderen
kinderenhuppelen
huppelenlachend
lachendvoorbij,
voorbij,juichend,
juichend, springend
springend
spatten....
plasjes...
De
mannen
wringen
met
soepele
over
de
glinsterende
over
glinsterende plasjes ... De mannen wringen met soepele
handen hunne
hunnezwaar
zwaar en
enklam
klamgeworden
gewordendoeken
doekenuit
uiten
envertoonen
vertoonenhunne
hunne
slanke bruine ledematen. De
De vuurtjes
vuurtjes zijn
zijn uitgebluscht
uitgebluscht en
eninde
in deverte,
verte,
het verschiet
verschiet hoort
hoort men
men zachtjes
zachtjes een
een klagend
klagend gezang.
gezang. Als
Als
héél
héél in het

270

SCHETSEN
SCHETSENUIT
UIT BRITSCH-INDIE
BRITSCH-INDIE

de stem
stem van
van een
eenhart
hartdat
datzuchtend
zuchtendnog
nogtreurt
treurtover
overalaldie
dieellende
ellende
in stilte gedragen.
gedragen. De
De bergen
bergen verheffen
verheffen zich
zich uit
uit hunne
hunne mistige
mistige omomhulsels, als
als traag
traag en
en onwillig
onwillig om
om weer te moeten verschijnen en welweldra vertoont zich in het verschiet schelwit tegen de
de onstuimige
onstuimige lucht
lucht
dra
de oneindige, statig gekantelde
gekantelde lijn
lijn der
der glanzende
glanzendesneeuwtoppen!
sneeuwtoppen!
DE AREND.
AREND.

Een
de bergen....
bergen •••• geen
geen briesje....
briesje •••• geen
geenbeweging
beweging
Een stille ochtend in de
in de lucht....
lucht •••• Het
Hetisisalsof
alsofde
debergen
bergennog
nogsluimeren....
sluimeren ••••sluimeren
sluimereninin
waas van
van lichtblauwe,
lichtblauwe, zachte
zachte mist.
mist. Alles
Alles zwijgt
zwijgt....
een waas
•••• Zelfs de
de krekreeven
keltjes
en het
het gouden
gouden licht
lichtder
derzon,
zon,getemperd....
getemperd ••••even
keltjes zijn
zijn sti1....
stil.... en
verwarmend,
en verlicht
verlicht de
degeheele
geheelenatuur
natuur
verwarmend, streelt
streelt over
over alles
alles heen en
met een teer, gouden
gouden glans.
glans. Opeens
Opeensvalt
valteen
eenkleine
kleinescherpe
scherpeschaduw
schaduw
mij....
•••• een schaduw die leeft en
en zich
zich glijdend
glijdend
op de aarde,
aarde, dicht voor mij
•••• en opziende
opziende gewaar
gewaar ik fier,
fier, statig
statig en
enrustig
rustigeen
eenarend
arend
verplaatst
verplaatst....
die boven mij drijft in de lucht.
lucht. Hij
Hij zweeft
zweeften
enhij
hijstaart
staart met
metstrak....
strak ••••
vèrziende oogen....
oogen.... over
vèrziende
over bergen
bergen en
en dalen,
dalen,over
overgansch
ganschdedenatuur.
natuur.
Dàn
dàn rijst
rijst hij,
hij, in
in kringen
kringen laveerend,
laveerend, beheerschend
beheerschend die
die
Dan daalt hij, dan
hoogte
Breed wiekende
wiekende vlucht. Hij staart
staart en hij
hij zweeft.
zweeft. Steeds
Steeds
hoogte in. Breed
•••• steeds
dieverborgen
verborgenaan
aan
zoekend
zoekend....
steedsvorschend
vorschendnaar
naareen
eenprooi
prooi- die
in de
deschaduw
schaduwzich
zich
zijn oog zich onttrekt, een dier
dier dat
dat stil
stil sidderend
sidderend in
in hollen,
hollen, in
in boomen,
boomen, of
ofin
instruiken
struiken zich
zich bergt.
bergt.
schuil
houdt, of in
schuil houdt,
Waarom is
is 't't
Waarom?
alles vernietigen...?
vernietigen ...? Waarom
Waarom? oh
oh waarom!
waarom! Moet
Moet zich alles
bestaan
Dood? Waarom
die zoo
zoo
bestaan beheerscht
beheerscht door
door den
den Dood?
Waaromisis die
die vogel, die
edel ons toeschijnt
toeschijnt de schaduw
schaduw des
des Doods
Doodsvoor
voorwat
watweerloos
weerloos zich
zich
••• in de diepte
diepte verdwijnt
verdwijnt hij....
hij ....
kwelt?
.... de
kwelt? Daar
Daarstrijkt
strijkthij
hij....
de arend!.
arend!...,
ook de zon is verdwenen....
verdwenen .... het
het is
is kil
kil in
in de
de lucht.
lucht.
Leven .... Het
H~twas
was
Zoo verschijnt
verschijnt ons
midden van
van 't't Leven....
ons de
de Dood te midden
de wind!
wind!
zonnig en vredig! Om mij heen huilt de
DE KROKODIL.
KROKODIL.

Geheel de natuur
natuur gloeide
En het
het stille
stille diepe
diepe water,
water,
gloeide om ons heen. En
Hetplatte
plattebootje
bootjegleed
gleed
weerkaatste
gloed. Het
weerkaatstealal die
die warmte,
warmte, al
al die gloed.
verder
zwarte roeier
roeier bewoog
bewoog rhytmiesch
rhytmiesch zijne
zijne roeispanen....
roeispanen ••••
verder en de zwarte
en staarde
staarde met
sombere oogen droomend
droomend voor
voor zich uit....
uit.... gegemet zijn sombere
ruischloos voortroeiende
door die
die stilte, alsof
ruischloos
voortroeiende door
alsof de
de cadans
cadans van
van die
die
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beweging
rhytme van
van zijn
zijn bestaan
bestaan was
wasgeworden.
geworden. Water....
Water ••••
beweging de
de rhytme
water
•••• wateren
•••• de
•••• de jungle met zijn
zijn doornen
doornen en
en
water....
water en dan
dan....
de jungle
jungle....
struiken....
zijn rossig
rossig"speergras"
„speergras"- dedejungle
•••• zijn
jungledie
diezich
zichverzet
verzettegen
tegen
struiken
den mensch maar het
het dier
dier verbergt
verbergten
enhuisvest.
huisvest.De
Dejungle
jungledie
diedikwijls
dikwijls
ondoordringbaar is, maar
maar toch
toch lokt,
lokt, lokt
loktmet
meteen
eenaantrekkingskracht
aantrekkingskracht
waartegen maar weinigen bestand zijn! Water! Water;....
Water: ....en
endaaromdaaromheen rotsige
heen
rotsige steenen.... dan weer
weer een
een kleine
kleine vlakte
vlakte maar
maarmeestal
meestal
een wildernis van struiken,
struiken, boomen,
boomen, palmen
palmenen
enlianen.
lianen.Eerst
Eerstscheen
scheen
leven er
er uit
uitververhet alsof de jungle
jungle was uitgestorven....
uitgestorven •••• alsof al het leven
dwenen was....
was.... doch
doch opeens
opeens fladderde
fladderde iets
iets in de
dwenen
de lucht
lucht en
enduikte
duikte
pijlsnel naar beneden, raakte
water en
enrees
reestoen
toenzegevierend
zegevierend
raakte even het water
op zijn trillende vleugeltjes
vleugeltjes de
een levende
levende turquoise,
turquoise, een
een
de lucht in, een
blauwer dan
lucht•••• blauwer
blauwer dan
dan het
het
schittering
blauw•••• blauwer
schittering van
van blauw....
dan de lucht....
water!! Het
Het was
was een klein ijsvogeltje
ijsvogeltje dat
dat van
van uit de verte
water!!
verte zijn
zijn prooi
prooi
gezien
die had
hadgevangen.
gevangen. Had
Haddit
ditvogeltje
vogeltjeonze
onzeoogen
oogen
gezien had....
had.... en die
••• overal
zon •••• overal
overal waar
waar wij
wij stilte
stilte
geopend?
geopend?....
overal in de schaduw, in de zon....
en eenzaamheid
ontwaarden wij
wij nu stille
stillefiguurtjes
figuurtjes
en
eenzaamheid waanden,
waanden, ontwaarden
v<;ln
vogels en
de zon
zon koesterden
koesterden of
ofroerloos,
roerloos, met
met
van vogels
en dieren, die zich in de
dat oneindige
oneindige geduld,
geduld, de
de visschende
visschende dieren
dieren eigen,
eigen, op
op hun
hunprooi
prooi
wachtten
••••
wachtten....
De boot
boot naderde
naderde een
een rots....
rots.... een
een rots
rotsdie
dieeerst
eerstgeheel
geheelverlaten,
verlaten,
geheel
die onze
onze aandacht
aandacht en....
en ••••
geheel onbewoond
onbewoond scheen
scheen te
te zijn. Toch trok die
ziet
•••• te
diezoo
zoohalf
halfin
inde
de
ziet....
te midden
midden van
vaneen
eenschaar
schaarwitte
wittevogels
vogels- die
zon
waren ingesluimerd....
ingesluimerd.... lag
vreemd, stijf....
stijf.... geelbruin....
geelbruin ••••
zon waren
lag een
een vreemd,
onbewegelijk
.... geheellevensloos
toescheen.
onbewegelijk lichaam
lichaam....
geheel levensloos zooals
zooals het
het ons toescheen.
Toch had
had het
hetoogen....
oogen ••••twee
tweekleine,
kleine,fonkelende,
fonkelende, scherpe
scherpeoogjes...
oogjes ...
enopeens
opeensgleed
gleedhet
het
die zonder te knippen
knippen naar
naar de
de boot
bootstaarden....
staarden ••••en
roerlooze
lichaam....
zonder
inspanning,
bijna
zonder
beweging
roerlooze lichaam.... zonder inspanning, bijna zonder beweging
in het
het water
water en
enverdween
verdween in
in de
de diepte....
diepte ••••en
ende
devogels
vogels
van
van de rots in
in de
de lucht....
lucht••••dwarreldwarrelstoven krijschend, als een witte sneeuwstorm in
den verschrikt dooreen
verder ••••
dooreen en
en wiekten
wiekten toen
toen klagend....
klagend.... verder verder....
over het blauwe water
water geheel
geheel uit
uit het
hetgezicht....
gezicht ....

Een krokodil!
krokodil! De Nijlgod: het
het symbool
symbool van
van de
de Dageraad,
Dageraad,wiens
wiens
schitterende
water, den
den EgypteEgypteschitterendeoogen
oogenhet
heteerst
eerstzichtbaar
zichtbaarop
op het
het water,
gevoelde nog
nog zijn
zijn oogen
oogen van
van uit
uit
naren
had geinspireerd.
geinspireerd. Ik gevoelde
naren had
mystiesch,critiesch....
critiesch ••••eeuwig
eeuwigenigmaenigmade diepte
diepte opwaarts
opwaartsstaren....
staren ••••mystiesch,
tiesch.
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HIMALAYA-BERGEN.
HIMALAYA- BERGEN.

Op de bergen,
eeuwig zich
Op
bergen, lange
lange Indigo
Indigo blauwe
blauwe schaduwen....
schaduwen •••• eeuwig
zich
verplaatsend
verplaatsend als
als sombere
sombere gedachten
gedachten op een sterk heerschend gemoed.
Bergen,
roodbruin, en, als
als zonnig
zonnig beschenen,
beschenen, fel
fel kleurig,
kleurig, fel
fel omomBergen, roodbruin,
lijnd,
•••• Op
Op hun
hun flanken,
flanken, de
de bosschen,
bosschen,
lijnd, scherp
scherp van
van vorm
vorm en
en van
van top
top....
de struiken,
•••• de steenen....
steenen.... mosviakten
mosvlakten of
of geel
geel ruischend,
ruischend,
struiken, de
de rotsen
rotsen....
droog
gras .... dan
dan varens
varens en
en bloemen,
bloemen,steil
steilkronkelende
kronkelendepaden,
paden,een
een
droog gras....
eenzame stilte,
stilte, een zwijgende
vracht. Dan
eenzame
zwijgende vracht.
Dàn omhuld
omhuld door
door een
een wolk
wolk
zacht donsig,
donsig, zacht
zacht streelend
streelend- dan
zacht
dàngloeiend
gloeiendininhet
hetrood
roodde
derr verdwijverdwijnende
dàn
smeltend
wazenvan
vanblauwmistige
blauwmistigesluiers,
sluiers, dån
dàn
nende zon
zon -dan
smeltend
in in
wazen
eindelijk
de somber-duistere
somber-duistere nacht.
nacht.
eindelijk droomend slapend, in de
Oh!
- die
diesteeds
steedszich
zich
Oh! bergen
bergendie
die raakt
raaktaan
aanden
denhemel
hemeldaarboven
daarboven
verheft
ver
heft boven het nietig
nietig bestaan
bestaan —
- die
die beschermt
beschermt de
de natuur
natuur onwanonwankelbaar,
.... hoe
mensch.... hoe
hoe nietig....
nietig ....
kelbaar,en
en gestadig
gestadig....
hoe klein
klein schijnt
schijnt de
de mensch....
hoe zwak!
zwak!
SNEEUWBERGEN IN
IN DE
SNEEUWBERGEN
DE HIMALAYA.

Is het een droom....
droom ....een
eenvisioen?
visioen?Wat
Watzijn
zijndie
dieaetheriesche
aetherieschevormen
vormen
ver
.... ver
ver in
in het
hetverschiet....
verschiet ....nauwelijks
nauwelijkszichtbaar,
zichtbaar, van
van een
een teerheid
teerheid
ver....
van lijn, van een
een teerheid
teerheid van
van kleur....
kleur .... even
even zich
zichschetsend
schetsendals
alseen
een
nauwelijks gevormde
Zijn het
hetwolken?....
wolken?....Langzaam....
Langzaam ....
nauwelijks
gevormde illusie?....
illusie?.... Zijn
langzaam stijgt
van wazige
wazige mist
mist opwaarts....
opwaarts .... alles
alles wordt
wordt
langzaam
stijgt de
de sluier van
blonder .... duidelijker....
duidelijker.... en
terwijl onze oogen
oogen als
als betooverd
betooverd nog
nog
blonder....
en terwijl
staren
naar deze zich scheppende
scheppende wonderen,
wonderen, ontwaren
ontwaren wij
\'\lij sneeuwsneeuwstaren naar
berg op sneeuwberg,
sneeuwberg, die statig,
statig, droomend
droomend zich
zich verheffen
verheffen uit
uit de
de
berg
keten van
van oneindige
oneindigegolvende
golvende
nevelen en zich
zich voortstrekken
voortstrekken tot
tot een keten
schoonheid, van
een reingeestelijke
reingeestelijke kracht,
kracht, van
vaneen
eenblanke,
blanke,teere,
teere,
schoonheid,
van een
eeuwige
grootschheid, die zich
zichininhethet
onvergankelijkgeestelijke
geestelijke
eeuwige grootschheid,
onvergankelijk
schijnt te
te verwazigen
verwazigen in
ineen
eenNirvana
Nirvanavan
van
schijnt opte
op te lossen
lossen en zich schijnt
rust....
in
een
Nirvana
van
stilte....
in
een
Nirvana
van
eeuwigen
rust.... een Nirvana van stilte.... in een Nirvana van eeuwigen
vrede!
RANEE.

was mooi....
mooi ....zoo
zoomooi
mooials
alseen
eenschoone
schoonetropiesche
tropieschebloem!
bloem!Alles
Alles
Zij was
haar was
was mooi....
mooi ....alles
allesaan
aanhaar
haarwas
wasfijn.
fijn.Hare
Harepolsjes,
polsjes,handjes,
handjes,
aan haar
De tressen
tressenvan
vanhaar
haar zwartblauw
zwartblauwhaar,
haar, dat
datzwaargolvend
zwaargolvendhet
het
voetjes! De
gezichtje omlijstte.
omlijstte. De
Delange
langeoogen
oogendie
diedonker,
donker,somber
sombertete
fijne ovale gezichtje
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droomen schenen
schenen onder
onderde
dezware,
zware,zwarte
zwartewimpers!
wimpers!Het
Hetslanke
slanke figuurfiguurom de
de vracht
vrachtder
der
tje, toch vol
vol en
en sierlijk
sierlijk van
van lijn,
lijn, scheen bijna te teer om
gouddoorweven,zijden,
zijden, bontgekleurde
bontgekleurdesari
sari te
te torsen.
gouddoorweven,
torsen. Zij
Zij was
was
schoon....
zoo schoon
schoon als zelden
zelden schoonheid
schoonheid zich
zich openbaart!....
openbaart!.... en
en
schoon.... zoo
de,schaduw
schaduw der
der
hare
ziel was
was zoo
zoo zwart...
zwart...., zoo
zoo zwart
zwart als
als de
hare ziel
toch was
waszij
zijeene
eenevrouw....
vrouw.... eene
eene vrouw
vrouw die
die moest
moest
nacht
.... En toch
nacht....
lijden....
vrouw die
die door
door hartstocht
hartstocht gekweld
gekweld was....
was.... eene
eene
lijden.... eene
eene vrouw
vrouw
die geen
geen rust
rust kende....
kende .... wier
wier hart
hartals
alsopopgolven
golvengedragen
gedragen
vrouw die
eeuwig heen en weer werd geslingerd,
eeuwig
geslingerd, zich schrijnend
schrijnend aan
aan de
de rotsen
rotsen
En ook
ook
van zonde, van
van kwellende
kwellende wellust....
wellust .... van
van eeuwig
eeuwig begeeren!!
begeeren!! En
zij
werd moeder.
moeder. Een
Een zoon
zoon werd
werd geboren....
geboren .... en
door geheel
geheel de
de
zij werd
en door
tom-toms roffelden....
roffelden .... de
de vuurpijlen
vuurpijlen
stad ging
ging een luid gejubel: De tom-toms
sisten! In de
sisten!
de nauwe
nauwe kronkelende
kronkelende straten
straten der
deroude
oudestad
stadverdrongen
verdrongen
en
zich schreeuwende,
schreeuwende, juichende menigten met
met schitterende
schitterende oogen
oogen en
blankflitsende
Er werd
werdfeest
feestgevierd....
gevierd ....feest
feestgevierd
gevierdzooals
zooals
blankflitsende tanden. Er
men dit alléén in 't Oosten weet te doen....
doen •••• want
want een
een jonge Rajabi was
geboren!
al dat
datrumoer,
rumoer,van
vanalaldie
dievreugde,
vreugde,tetemidden
middenvan
van
En te midden
midden van
van al
al die
die triomf....
triomf....lag
lagzij
zijlangzaam
langzaamtetesterven!
sterven!Roerloos
Roerloos
al die praal, van
van al
uitgestrekt.
Alléén hare oogen
oogen schenen
schenen te
te leven....
leven.... die
die oogen
oogenvan
van
uitgestrekt. Alléén
passie, die
vuur .... Alles
Alles zwee
zweegg om haar
haar heen....
heen ....alléén
alléén
passie,
die oogen
oogen van
van vuur....
uit
verte drong
drong het
het rumoer
rumoer van
van de
destraten,
straten,het
hetrumoer
rumoerder
der
uit de verte
juichende menigten....
oogen.... langzaam....
langzaam.... als
als ontontjuichende
menigten.... Zij
Zij sloot
sloot de oogen....
zij ontslapen. En terwijl de „tom-toms"
"tom-toms"nog
nog
moedigd
.... en aldus is zij
moedigd....
roffelden
.... de
juichte, de
de vuurpijlen
vuurpijlen nog
nog sisten...,
sisten ....
roffelden....
de menigte
menigte nog
nog juichte,
al hare
hare weelde....
weelde .... Ringen
Ringen werden
werden aan
aan hare
hareververwerd
werd zij
zij getooid
getooid in al
stijfde vingers gegleden....
gegleden .... braceletten
bracelettenaan
aanhare
hareonbewegelijke,
onbewegelijke,beebeenige polsen gedaan....
gedaan .... hare
hare enkeltjes
enkeltjes werden
werden met
metjuweelen
juweelengesierd....
gesierd ....
zij een
eenglanzend
glanzenddiadeem....
diadeem .... om
om
om haar
haar bleek
bleekvoorhoofd
voorhoofdlegden
legden zij
zij eenzaam
eenzaam tete
haar
lichaam, de
schoonste gewaden
.... Wat
haar lichaam,
de schoonste
gewaden....
Wat was
was zij
midden
die schoonheid....
schoonheid .... wat
wat verlaten
verlaten temidden
temidden van
van al
al die
die
midden van al die
pronk.
schitterende pracht....
pracht .... en een
een bleek,
bleek, dood,
dood,verstijfd
verstijfd
pronk. Kleur, schitterende
lichaam!
Weer
dichte schaar
schaar in de
de nauwe
nauwe kronkelende
kronkelende straten
straten der
der
Weer een
een dichte
"tomtoms"....
toms ......weer
weereen
eendichte
dichte
oude
stad .... weer
weer het
het roffelen
roffelen der
der „tom
oude stad....
dringende
menigte.... Maar
Maar wat
watbeweegt
beweegtzich
zichdaar
daarininweelde
weeldevan
van
dringende menigte....
kleuren? in schakeering van licht? Wat is die
die optocht
optochtvan
vanstilzwijgenstilzwijgenhun weg....
weg .... waarheen
waarheen hun
hundoel?....
doel? ....
de figuren?
figuren? Waarheen
Waarheen leidt hun
Dáár, statig
statig en
enlangzaam,
langzaam,geweldig
geweldigen
enkrachtig,
krachtig, beweegt
beweegt zich
zich een
een
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praaldierin
bontkleurige
praaldier
in trage
trage cadans.
cadans. Wat
Wat ligt
ligt daar
daar in
in plooien van bontkleurige
als bedolven
bedolven door
door steenen
steenenvan
vanvèrglanzende
vèrglanzende pracht?
pracht? Wat
Wat isis
zijde als
•••• als
.... dat
en
figuurtje verstijfd
dit figuurtje
verstijfd....
als verlaten
verlaten....
dat lichaam
lichaam zoo
zoo schoon
schoon en
edel van
vanlijn?
lijn?Strak
Strak isis het
hetgelaat....
gelaat .... gesloten
gesloten zijn
zijn de
de oogen.....
oogen .....
zoo edel
ontslapen dat
dat ziedende
ziedende brein!
brein!
voor eeuwig ontslapen
nuverder,
verder, de
deschoonste
schoonste,der
,derRanees....
Ranees ....waarheen
waarheen
Dáár rijdt zij
zij nu
Dáár
het zwijgende
zwijgende graf?
graf? Neen
Neen voor
voorhaar
haar wacht
wacht het
het
weg? Naar
Naar het
leidt de weg?
wur .... de
de hoog
hoog laaiende
laaiende vlammen....
vlammen .... zoo heet
heet als
als haar
haar passie....
passie ....
vuur....
hart!
haar rusteloos hart!
MALI (tuinman).
DE MALI
die uit
uiteen
eenjungle,
jungle,uit
uiteen
eendichte
dichtewildernis
wilderniseen
eentuin
tuin
Wie was het, die
tooverde, een
eenweeldetuin
weeldetuinschiep?
schiep?Wie
Wiewas
washet
hetdie
dieuit
uitden
denharden
hardenbodem
bodem
tooverde,
bloemen
deed verrijzen,
bloemen deed
verrijzen, bloemen
bloemen ontelbaar,
ontelbaar, bontkleurig,
bontkleurig, van ononeindig verscheiden
verscheiden vormen,
vormen, van
van oneindig
oneindigverscheiden
verscheidengeuren?....
geuren? ....Het
Het
de mali,
mali,de
deHindoo
Hindootuinman....
tuinman ....een
eenklein,
klein,slank,
slank,bruin
bruinfiguurtje
figuurtje
was de
in een blauw,
blauw, verschoten
verschoten katoenen
katoenen jasje....
jasje .... een
een vaal-witte
vaal-witte lap
lap als
als tultulband om het hoofd. Mali....
Mali .... met
met de
de oogen
oogen van
van een
een droomer....
droomer .... met
met
band
krachtige,
fijne, magere
magere beenen....
beenen ....bloote
blootevoeten
voetendie
diegespierd
gespierdelken
elken
krachtige, fijne,
bodem
kunnen bewandelen
bewandelen en
handen van een
een artiest....
artiest.... handen
handen
bodem kunnen
en handen
van een
eenheler....
heler....handen
handenvan
vaneen
eenschepper!....
schepper!. ...Hij
Hijisisaltijd
altijdstil,
stil,bijna
bijpa
onhoorbaar.
hij gehurkt
gehurkt vóór
vóór zijne
zijne geliefde
geliefdebloemen
bloemen
onhoorbaar. Urenlang
Urenlang zit
zit hij
en planten
planten en als
als hij
hij bezig
bezig isis dan
danisishij
hijzoo
zooininzijn
zijnwerk
werkverdiept,
verdiept,
dat
hem onwillekeurig
onwillekeurig beschouwt
beschouwt als deel
deel uitmakend
uitmakend van
van de
de
dat men hem
natuur .... Hij is
sti1. ...
rustig
Naasthem....
hem ....wat
watverder,
verder,
ijverig.Naast
s verig,
rustig
ijverig.
ijverig,stil....
werkt
vrouw in
in hare
hare vaalgrauwe
vaalgrauwe sari,
sari, even
even zwijgend,
zwijgend,
werkt zijne
zijne kleine vrouw
~en
van
tijd
tot
tijd
het
rinkelen
van
even
stil
als
hij
....
alleen
hoort
even stil als hij.... alleen hoortMen
van tijd tot tijd het rinkelen van
hare
de zon
zon schitterend
schitterend
hare zilveren
zilveren enkelringen
enkelringen en
en armbanden
armbanden die
die in de
tegen elkander tikken, terwijl
hare slanke,
slanke, bruine
bruinevoetjes
voetjeslangs
langs
terwijl zij op hare
de lange, bonte
bonte bloemenranden
bloemenranden voortschuift.
voortschuift. Hoe
Hoe ongestoord,
ongestoord, hoe
hoe
gelukkig schijnt ons hunne levens
.... levens
levens die
die geheel
geheel in
in de
de omgeving
omgeving
levens....
die als
als het
het ware
ware geheel
geheel door
door de
de wereld
wereld ververschijnen
schijnen op
op te gaan en die
geten
.... En toch....
toch.... ook
ook dit
dit mag
mag niet
nietzijn.
zijn.Onder
Onderdie
die rust,
rust,
geten schijnen
schijnen....
dat zwijgen verbergt zich een harteleed....
harteleed ....Een
Eenpaar
paar maanden
maanden geleden
geleden
werd de stilte
stilte onderbroken
onderbroken door
doorhet
hetgeluid
geluidvan
vaneenkinderstemmetje,
een kinderstemmetje,
van een kleine bruine baby...,
baby.... een
een meisje.
meisje. Vroeg
Vroeg in
in de
de ochtend
ochtendwerd
werd
het door de vrouw
vrouwnaar
naar den
dentuin
tuingedragen
gedrageninineen
eenronde
ronderieten
rietenmand,
mand,
cadans op haar
haar hoofd
hoofd balanceerde.
balanceerde. Zij
Zij zette
zette de
de
die
zij in eentonige
eentonige cadans
die zij
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mand ~chtjes
en het
het kindje
kindje bleef
bleef alléén.
alléén. Eerst
Eerstwas
was
mand
zachtjes in
in de
de zon.... en
het stil.,..
dede
kralen
stil....enenkeek
keekmet
met
kralenoogjes
oogjesverwonderd
verwonderdom
omzich
zichheen
heen
- of
of speelde
speelde met
methet
hetschelblauwe
schel blauwekettinkje
kettinkjedat
datinineen
eennauw
nauwbandje
bandje
--het tengere halsje
halsje omsnoerde
omsnoerde.. Het
Hetsloeg
sloegmet
metdedehandjes
handjesen
envoetjes
voetjes
naar de
deinsecten
insecten en
en vliegen,
vliegen, de eenigen die
die zich
zichom
omhet
hetkleine
kleinewezentje
wezentje
zon het
hetnaakte
naakte
schenen te
bekommeren ••• en
schenen
te bekommeren...
en als·
als 'de
de stralen
stralen der
der zon
lichaampje begonnen
zijn stemmetje
stemmetjeeerst
eerst
lichaampje
begonnen te
te schroeien,
schroeien, verhief
verhief het zijn
hijgend, kreunend,
wanhopig protest.
protest. De moeder
moeder stoorde
stoorde
hijgend,
kreunend,dan
dan in
in wanhopig
zich niet
zich verzetten
tegen de zon....
niet aan
aan die
die klachten.
klachten. Waarom
Waarom zich
verzetten tegen
zon ••.•
groote heerscher
heerscher voor wie ieder
ieder en
en alles
alles zich
zichbuigt?
buigt?Het
Hetkindje
kindje
die groote
moest leeren
leeren wat
wat elke
elke Oosterling
Oosterling leert,...
leert ••.• zich
zichaanpassen....
aànpassen •••• zich
zich
moest
•••• zich aan
aan omstandigheden onderwerpen....
onderwerpen•..• Dagen,
Dagen, weken
weken
schikken
schikken....
wanhopiger
vergingen en het
het stemmetje
stemmetje werd
werd scheller,
scheller,heescher.,..
heescher ••••wanhopiger
vergingen
•.••
enop
opeen
eendag
dagverscheen
verscheendedemand
mandniet
nietmeer....
meer ....ook
ookde
demoeder
moeder
..., en
was verdwenen.
D.... op
ochtend,
eeneen
stille
blauwe,
Dáár
•••• een
op een
ochtend,
stille
blauwe,wazige,
wazige,schoone
schooneochtend
ochtend
krijschend, zoo vertwijfeld....
vertwijfeld.... dat
dat het
het
weerklonk
kreet.... zoo krijschend,
weerklonk een
een kreet,..,
was
als gespannen,
gespannen, geschokt
geschokt luisterde....
luisterde.... Het was
was alsof
alsof
was alsof alles als
de bloemen
insecten hun
hun zoemen
zoemen
bloemen zich
zich strak
strak oprichtten....
oprichtten.... alsof de insecten
staakten,
vlucht even
even onbewegelijk
onbewegelijk op
ophunne
hunne
staakten, alsof
alsof de
de vogels
vogels in hun vlucht
•••• Daar,
weerklonk die
kreet•••• weer
weer en
en wéér
wéér
wieken
wieken rustten
rustten.,..
Daar, weerklonk
die kreet....
en steeg
en
steeg
in
wanhoop,
totdat
hij,
als
met
een
snik
van
een
steeg en
wanhoop, totdat hij,
met een snik van een
.•• en toen
toen begon
begonhet
hetklaaggezang,
klaagge~ng, het
het
gebroken
gebroken hart
hart opeens
opeens stolde!.
stolde!....
doodenlied
•••• één van
van de
de aangrijpendste
aangrijpendste geluiden
geluiden van Indië....
Indië•••• een
een
doodenlied....
gezang
van vele
vele stemmen....
stemmen••••stemmen
stemmenvan
vanstoffelijke
stoffelijke
gezang van wanhoop van
•••• van
blindelings vragen,
klagend verzet
verzet tegen
tegen een
een
ellende
ellende....
van blindelings
vragen, van
van klagend
noodlot dat niets kan
kan doen
doen keeren!
keeren! Scheller en
en scheller
scheller verhief
verhief zich
zich
zij de
degeheele
geheele
de
klacht.... luider
luider.... en het
het scheen
scheen alsof
alsof zij
de klacht....
luider en
en luider.,..
omgeving
medetrillen.... En
En
omgeving vulde,
vulde, alles
alles beheerschte....
beheerschte.... alles
alles deed medetrillen....
kleine moeder,
moeder,
boven
boven uit, door al het
het klagen
klagen heen,
heen, krijschte
krijschte de stem der kleine
Eéndag....
dag .•••
die op het bruine lijkje in bittere ellende zich
zich verwrong....
verwrong.••• Eén
en de tuin
tuin was
was als
als uitgestorven....
uitgestorven.... toen,
toen, op
op een
een ochtend
ochtend gleed
gleed het
het
tusschende
de
figuurtje
het bedauwde
bedauwde gras....
gras •••• tusschen
figuurtje van
van de kleine mali over het
•••• ininzijn
lelies •••• een
een
struiken
struikenen
enheesters
heesters....
zijnarmen
armengeurende
geurendewitte
witte lelies,...
•••• een
de tuin
tuin schonk
schonkvoor
voor
afscheidsgroet
afscheidsgroet....
een laatste
laatste teederheid
teederheid die
die de
was
verdwenen
••••
het kleine wezentje dat
voor
goed
uit
hun
midden
verdwenen..,,
dal voor goed uit
Wéér
dag•••• dáár
dáär waren
waren zij
.... even stil,
stil, even
even zwijgend....
zwijgend ••••
Wéér een
een dag....
zij weer
weer....
Mali
zijn blauw
blauw verschoten
verschoten katoenen
katoenen jasje....
jasje.... zijn
zijn vrouw
vrouw in
in de
de
Mali in zijn
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gehurkt voor
voor de
de lange,
lange, bonte
bonte bloemenranden....
bloemenranden •••• Hare
Hare
vaalgrauwe s.lri
sari gehurkt
en enkelrin,gen
enkelringen schitterden en
en rinkeiden
rinkeldenals
alsvoorheen
voorheen
armbanden en
op hare
hare smalle
smalle voetjes
voetjes voortschoof....
voortschoof•••• Maar
Maartusschen
tusschenhet
het
terwijl zij op
tranenvan
van
werken door
vielen groote
de bruine
bruine aarde....
aarde •••• tranen
werken
door vielen
groote tranen op de
niet te
te helen
helen is.
is.
een smart
smart die niet
DE
DE FEE.
FEE.

daar kwam,
kwam, weet
weet niemand....
niemand .•••Hij
Hijliet
lieteen
eenhuisje
huisjebouwen
bouwen·
Hoe hij daar
•
die terrasvormig
terrasvormig hier
hieren
en
boven op
op een
eenberg,
berg,omringd
omringd door
door den
den tuin, die
daar beplant
beplant met
met vruchtenboomen,
vruchtenboomen, neerdaalde
neerdqalde tot in
in een
eendiepen
diepen
daar
en dichte
dichte wildernis....
wildernis •••• De
Dewind
windloeide
loeide
rotsen ••••, struiken en
afgrond van rotsen...
om het huis
••••, de zon brande op het dak....
dak •••• toch bleef
bleef hij daar wonen...
wonen •••
huis...
ongestoord, in die
die groote
groote eenzaamheid.
eenzaamheid. Hij
Hij was
was geheel
geheel alléén....
alléén •••• uituitgezonderd het personeel
personeel dat hem
hem bediende....
bediende.... en
en hij
hij zag
zagniemand
niemand
gezonderd
dan de opziener
opziener van
een lange
lange magere,
magere, donkere
donkere
van den
den vruchtentuin,
vruchtentuin, een
te verschuilen
verschuilenachter
achter
Inlander, wiens schrandere
schrandere oogen
oogen zich schenen te
t s Avonds
enhij
hijsprak
sprak
Avonds liet hij
hij hem
hem komen....
komen •••• en
de zware
zware oogleden....
oogleden •••• 's
dan over
over de
de vruchtenboomen,
vruchtenboomen, over
over de
de luiheid
luiheid der
der„coolies"
"coolies"over
over
enals
alsde
deopziener
opzienervertrokken
vertrokkenwas,
was,
de administratie van
van zijn
zijn goed....
goed •••• en
••••
en
de
stilte
viel
om
hem
heen
....
bleef hij
alléén,
geheel
alléén
achter
hij alléén, geheel alléén achter....
stilte viel om hem heen....
•••• Somtijds
Somtijds hoorde hij
hij het
het schorre
schorre geroep
geroep van
van
zwijgend,
zwijgend, drukkend
drukkend....
•••• ver,
ver, ver
ver in
in de
de bergen....
bergen •••• of
ofhet
hetgeschreeuw
geschreeuw van
van een
een nachtnachteen hert
hert....
vogel,
nacht wiekte....
wiekte ••••
vogel, die op geruischlooze vleugels
vleugels door de donkere nacht
maar meestal was
was er
er een
een intense
intensezwijgen
zwijgenom
omhem
hemheen,
heen,een
eenzwijgen
zwijgen
dat zijne
zijne zenuwen
zenuwen spande....
spande •••• een
een zwijgen
zwijgen dat
dat levend
levend werd
werd en
enhem
hem
scheen
overweldigen.... Stilte,
en alléén,
alléén, de
de gedachten
gedachten
scheen te overweldigen....
Stilte, stilte.... en
Op zulke
zulke
die
kwelden en
de schaduwen
schaduwen uit het
het verleden....
verleden .••• Op
die hem kwelden
en de
omalles
alles tete
nachten bekroop hem de
de wensch
wensch om
om alles
alles te
te vergeten....
vergeten •••• om
.••• om
te schuiven...
schuiven ••••, en
en hij
hij greep
greep dan
dan
verdooven
verdooven....
om alles
alles van
van zich af te
••••, dronk totdat
totdat de
de vurige
vurige drank
drank alles
alles in
in hem
hem
naar zijn glas
glas en 'dronk
dronk...
verwischte
hoofd op
op de
de tafel....
tafeL ••
verwischte en hij inéénzonk, het hoofd
Langzamerhand
eene gewoonte
gewoonte en
eneiken
elkenavond
avond dronk
dronk
Langzamerhand werd
werd dit eene
hij
elken dag
dag verminderden
verminderden zijne
zijnegeestesvermogens....
geestesvermogens •••• hij
hij leefde
leefde
hij en eiken
als in
in een
een suffige
suffige roes....
roes ••••
als
droom .••• als
als in een droom....
"Zijne
kent deze
deze streek
streek niet...
niet ••••, hij
hij weet
weet niet
niet welke
welke geheigehei„Zijne Edele kent
men hem omringen,"
zeide de
de opziener
opziener een
een avond, toen zijn
zijn meester
meester
omringen," zeide
weer
"Zijne Edele
Edele kent
kent misschien
misschien het
hetplekje
plekje
weer zwaar
zwaar gedronken
gedronken had. „Zijne
waar
wilde lelien
lelien groeien
groeien onder
onder de
debloeiende
bloeienderhododendrums?
rhododendrumsi'
waar de wilde

SCHETSEN UIT BRITSCH-INDIE

277

Het is
is een
een heilige
heilige plek....
plek ....daar
daargeschieden
geschiedenwonderen....
wonderen ..••Wonderen!"
Wonderen!"
„Wonderen," riep
eigenaar....Wonderen
in mijne
mijnenabijheid,"
nabijheid,"
•••• Wonderen hier en in
"Wonderen,"
riep de eigenaar
hij begon onbedaarlijk te lachen. „Daar
"Daar woont
woont eene
eene fee,"
fee,"hernam
hernam
en hij
•••• "Eene
de andere
andere honend.
hont:nd.
de
opziener ongestoord
de opziener
ongestoord....
„Eenefee,"
fee," riep
riep de
"Abdul, schrandere kerel, waar is je verstand!" "Uw knecht spreekt „Abdul,schranekwijvrstand!"„Ukechpt
••••toch is
is het
het zoo....
zoo ••••Begraaft
Begraaft
waarheid!
waarheid! Zijne
Zijne Edele
Edele gelooft
gelooft niet?
niet? ....toch
die plek een
een schat
schat dan
dan wordt die in eene nacht verdubbeld:'
verdubbeld."
men op die
Zijn meester
meester barstte
barstte weer
in luid lachen
Zijn
weer in
lachen uit,
uit, een
een lachen
lachen dat
dat hem
hem
••••, en
en de
de tranen
tranenlangs
langs zijne
zijne wangen
wangen deed
deed loopen.
loopen. Hij
Hijwierp
wierp
schokte
schokte...
met bevende
bevende hand een bankje
bankje op de
de tafel....
tafel.. •• „Hier,
"Hier,maak
maakmijn
mijnforfortuin," riep
tuin:'
riep, hij
hij uit.
uit. „Probeer
"Probeerhet
hetmaar
maaren
enmorgen...."
morgen .••:'doch
dochzijn
zijnstem
stem
snik....
tafel....•• het glas rinkelde....
•••• zijn hoofd zonk op de tafel..
rinkelde ••••
brak met een snik
en gleed over den
den rand
randen
enlag
lagininscherven
schervenop
opden
dengrond.
grond.Abdul
Abd uigreep
greep
gretig naar het
gretig
het geld
geld en
engleed
gleed geruischloos
geruischloos op
op zijn
zijnbloote
blootevoeten
voetende
de
kamer uit.... '
kamer
•••• Wéér
herhaalde hij
verhaal.. •• „Maar
".Maar ikik
Dagen
Dagen vergingen
vergingen....
Wéér herhaalde
hij het verhaal....
gaf je
Edele belcofde
beloofde het
hetmij....
mij ....
je toch
toch geld," vroeg zijn meester? "Zijne
„Zijne Edele
nog:' En
En bedeesd,
bedeesd, versuft
versuft tastte
tastte zijn
zijnmeester
meester
Zijn
knecht wacht
wacht nog."
Zijn knecht
in de lade.—
lade •••• en het geld verdween.
Dit is
is nu
nu lang
lang geleden....
geleden •••• De
Deeigenaar
eigenaar van
vanhet
hethuisje
huisjeop
opden
denberg
berg
oftoch....
toch ••••
is nu
nu gestorven...
gestorven...., geen
geen mensch
mensch die
die om
om hem
hem treurt....
treurt.... of
verweg
•••• Wat
verleden? ••• En
het huis
huis dat
dat
verweg....
Wat weten
weten wij
wij van
van zijn
zijn verleden?....
En in het
nu de
de opziener,
opziener, een
eenrijk
rijken
engezien
gezienman,
man,
hij eenmaal bewoonde huist nu
hemvraagt
vraagt
omringd door al zijne
zijne bruine
bruine familieleden....
familieleden .... en
en als
als men
men hem
maareven
even
fee van
van het
het leliëeriplekje....
leliëenplekje .... dan lacht
lacht hij
hij niet....
niet ••••maar
naar de fee
flikkeren zijne
zijne zware
zware oogleden
oogleden....
„Ja, zegt
flikkeren
•••• "Ja,
zegt hij
hij „eene
"eene fee
fee helpt
helptaltijd
altijd
diegenen die aan haar
haar gelooven."
gelooven:'
M. BARNARDISTON-VAN RIEMSDIJK.
RIEMSDIJK.

VERZEN

II

OPDRACHT
Als geen geluid
geluid meer
meer spreekt
spreekt
Uit 't't over-drukke
Uit
over-drukke leven,
Wil dan uw volheid geven
0,
lied,dat
datgolvend
golvendbreekt.
breekt.
0, lied,
Als buiten nog
nog alleen
Wat late boeren
boeren keeren,
keeren,
Als niets uw
uw vreugd
vreugd kan
kan deren
deren
0,
lied,zing
zingdoor
door mij
mij heen.
heen.
0, lied,

Straks
tijd,
'Straks komt
komt wellicht de tijd,
Dat
moet dragen,
dragen,
Dat ik al leed moet
Dan hoor 'k
'k misschien uw
uw klagen
klagen
0,
lied,in
ineenzaamheid!
eenzaamheid!
0, lied,
Als geen
geen geluid
geluid meer
meer spreekt,
spreekt,
Zing door het diepe duister,
duister,
Mijn dag is stil, ik luister
luister
Mijn
.0,
lied,dat
datzingend
zingend breekt!....
breektI ....
0, lied,

II
11

LIED
Acnter mij
Achter
m~j zongen de beken
beken
En vóór mij zong het graan,
graan,
'k Ben door die blijde
blijde streken
streken
Ten
zomer héén
héén gegaan.
gegaan.
Ten zomer
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Achter mij lag mijn verlangen,
En vóór mij was 't al
allicht,
licht,
Al zomer en al zangen,
En achter mij al plicht.
plicht.
om stil
stil te
te wachten
wachten
Al plicht om
En om tevreé
tevreê te zijn,
Maar verder dan mijn gedachten
gedachten
Was gouden zomer-schijn.
Wat achter lag, blééf
blééfachter:
achter:
't Bleef zomer zonder eind,
Want, wordt het licht ook
ook zachter,
zachter,
Géén liefde, die
die verdwijnt.
verdwijnt.
Achter mij 't vlieten
vlieten der
der beken,
beken,
En voor mij 't schoon verschiet;
verschiet;
En door die vreemde
vreemde streken
streken
Zongt gij, mijn
mijn hoopvol
hoopvol lied!
lied!

'lIl
'III
NACHTEGAAL

Wordt de dag in 't westen
westen stil,
stil,
Scheem'ren al de struiken buiten,
Voor de nacht nog komen wil,
wil,
Hoor ik hem al fluiten.
Door liguster, linde, in bloei,
Uit de
de donkere
donkere eiken
eiken zwerven
zwerven
Zangen als een blij gestoei,
gestoei,
Keerend duizend werven.
werven.
laatst gerucht
gerucht
Is dan eind'lijk
eindlijk 't't laatst
gebleven,
Van den dag in 't west gebleven,
klare lucht
lucht
Gaat er door die klare
't Onverwachte leven.
leven.
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Door mijn open venster vloeit
't Nu eens vreugdig, dan weer teeder.
teeder,
Of het klinkt weemoedig weder,
Tot den dood vermoeid.
Tot de dag
dag in 't Oosten nijgt
Naar het wonder duister over:
over:
het loover,
loover,
In de boschjes, in het
Eindelijk zijn zingen zwijgt,
zwijgt.

IV
Iv

ZOMER....
DIEN ZOMER
•.••
Mijn lief, hoort gij
gij de zachte boomen suizen,
Hoort gij
gij de stem in 't riet van wind en water,
gij de peppels met
met hun
hunstaag
staaggeklater,
geklater,
Hoort gij
Hoort gij nog wel dat milde regen-ruischen?
van verlangen,
verlangen,
Mijn lief, was het geen zomer van
Zong niet ons hart
hart langs
langs avond-stille
avond-stillewegen,
wegen,
Wat heeft de
de ziel
ziel niet
niet ongedacht
ongedachtgekregen,
gekregen,
Hield zon, hield vreugd niet
niet ieder
ieder uur
uurgevangen?
gevangen?
't Is.buiten
stil; de
dekrekels
krekels sjirpen
sjirpenenkel
enkel
Is buiten stil;
In 't't donker
donker gras,
gras, waar
waar nu
nu en
en dan
dan 't'tgesprenkel
gesprenkel
Der maan geluidloos
geluid'loos over
over henen vaart;
vaart;
zingen
Ik ben alleen, maar in mijn hart bloeit 't't zingen
Dier dagen heen
heen en
en 't is zoo goed als gingen
rgaard.
bloemen toen
toen ve'
vèrgaard.
Ze opnieuw in bloei, die bloemen

V
GIJ MIJ NABIJ
NABIJ
Gij, mij nabij
En achter ons
Het hellend brons
Der hei.
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En, voor
voor ons
ons heen
heen
En,
Een
leeuw'rik
luid
Een leeuw'rik luid
In blij
blij gefluit,
gefluit,
In
Alleen.
Alleen.
Al zomergoud;
zomer goud ;
Al
De wereld stil,
stilt
De
Een lichtgetril
ljchtgetril
Een
woud ....
Voor 't woud....
nabij;
Gij, mij nabij;
vert',
En 's levens vert',
werd,
Die teeder werd,
mij!
Voor mij!

VI
AAN JOANNES
JOANNES REDDINGIUS
REDDINGlUS
AAN
Mijn vriend, hoc
hoc dank
dank ik uu voor
voor 't't lied?
lied?
In stil verlangen
verlangc111ag
starend
lag ik, starend
Naar middag-stille
midd?g-sti11e streek, waar
waar klarend
klarend
Na~zomel'
uit grijs
grijs verschiet.
Na-zomer trad uit
Hoe tee
der klonk het toen in mij:
mij:
teeder
lied gebleven,
gebleven,
"Vraag
waar is mijn lied
„Vraag niet, waar
geven, ......
Daar is niets schooner dan te geven,"....
Mijll
IVIijilvriend,
vriend,herinnering
herinnering maakt vrij!
Wij
Wij waren samen, zomer zong
Nog tusschen garven, rijk-gebonden,
Geen
zóó blij
blij gevonden,
Geen dag heeft ons zóó
Nooit
daarna zoo jong.
Nooit werd
werd ons
ons hart daarna
Mijn
vreugd;
zij 's levens vreugd;
lied zij
vriend, ons lied
Mijn vriend,
Wij
kunnen nimmer eenzaam leven,
Wij kunnen
Ons
gegeven;
lied gegeven;
Ons isis dat
dat god'lijk lied
Dank,
jeugd!
zij n jeugd!
mij hergaf
hergaf zij
ge mij
dat ge
Dank, dat
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VII
VII

TRISTAN
„Wij
"Wij stonden
stonden samen,
samen, 't'tmeer
meerlag
lagmane-klaar
mane-klaar
En rimpelde nerveus
nerveus het
het spieg'lend
spieg'lend water,
water,
stonden stil
stil en
en wisten
wisten weer
weer hoe
hoe later
later
Wij stonden
leder alleen
alleen zou
zou gaan
gaan in
in stil
stil gevaar.
gevaar.
Ieder
Het was
was voor 't't laatst,
laatst, zou
zou dan
danmijn
mijnziel
ziel niet
nietbreken,
breken,
Het
voor allen
allen tijd
tijd bemind,
bemind,
Ik had haar toch voor
Maar 'k'k hoorde
hoorde alleen
alleen mij
mij tot
totme
me zelve
zelve spreken,
spreken,
naar 't'truischen
ruischenvan
vanden
denwind.
wind.
En luisterde naar

Toen, -hebheb
ik ik
ooit
dien
ooit
dienlaatsten
laatstengloed
gloedvergeten,
vergeten, -het bleek
bleek gelaat,
gelaat,
Zag ik haar oogen in het
hebben nooit
nooit elkaar
elkaar één
één daad
daadverweten;
verweten;
Wij hebben
gij de pijn,
pijn, wanneer
wanneer het
hetlicht
lichtvergaat?
vergaat?
Kent gij
Kent
zachte licht
licht der
der maan
maan
Wij stonden saam, het zachte
op het
het meer
meergebleven;
gebleven;
Was als verteederd op
Nu fluistert
fluistert nog
nog herinnering
herinneringen
enleven
leven
De dagen stil, waar ze in Uw
Uw leed
leed vergaan."
vergaan."

VIII
IN ZEE!..
mij op
op witte
witte wolken
wolken
Zoo gij
gij mij
mij neemt, neem mij
Blij-reizend door de blauwe luchten
luchtenmee,
mee,
vruchtbaar land,
land, het
hetnijver
nijver volk,
volk, en
Hoog over
over 't vruchtbaar
Laat ik mij spieg'len
spieg'len eens
eens in
ineindelooze
eindelooze zee.
zee.
kleine water
Hoe ging verlangen al
al uit 't't kleine
Mij
voor
naar
oceaans
onmeet'lijkheid;
Mij
oceaans onmeet'lijkheid;
En nu ik stijg, bid ik: „Zee
"Zee geef
geef mij later,
later,
gijzelve
zelve zijt!
zijt!
Verloren in uw diept',
diept', dat
datwat
watgij
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Laat mij als één van vele myriaden
myriaden
Den eeuw'gen
Den
eeuw'gen spiegel
spiegel aller
aller schoonheid
schoonheid zijn,
zijn.
De
rust van
van 'tft leven,
leven. dat
dat in
in wijsheids
wijsheids daden,
daden.
De rust
en keert
keert tot
tot spiegelenden
spiegelenden schijn."
schijn:'
Geen vrede vindt
vindt en
Zoo gij mij neemt,
neemt. neem
neem mij
mij dan
dan op
op uw
uw wolken
wolken
Tot korte
Tot
korte reize door de heem'len
heem'len mee,
mee.
Laat achter mij de schoonheid
schoonheid aller
aller volken
volken
Voer mij in zee,
zee. tot eeuwigheid
eeuwigheid in
in zee!
zee!

IX
GELUKZALIGE
GELUKZALIGE DOOD
Wees stil, hoog boven de luchten
Zingt nog de
de leeuwerik
leeuwerik zijn
zijn lied,
lied.
Hoe ligt de
de dag
dag met
met zijn
zijn genuchten
genuchten
in den
den middag,
middag. voor
voor trillend
trillendverschiet!
verschiet!
Stil in
Wees stil,
stil. hoor,
hoor. hoor
hoor hem
hem daar
daar zingen,
zingen.
Dat er niets
niets geluidend
geluidend zij
zij
Door harmonie
harmonie der eeuwige dingen,
dingen.
In harmonie van schoon-herrezen Mei!
Mei!
en woorden,
woorden.
Wees stil,
stil. geen
geen menschen
menschen en
hartstochtklaart
klaart
Waar 't leven alle hartstocht
In volle uitbundigheid,
uitbundigheid. hoe
hoe hoorde
hoorde
De
Oneindigheid 't'tLied,
Lied.dat
datten
tenhemel
hemelvaart!
vaart!
De Oneindigheid
Wees stil
stil al
al luider
luider en
en strakker,...
strakker••••
Hoe wordt die stip onwerk'lijk
onwerk'lijk groot,....
groot•••••
Weer de aard' nabij,
nabij. —
- de dag
dag wordt
wordt wakker,....
wakker•••••
Plots zwijgt hij
••••• in 't koren,...,
koren••••• de Dood....
Dood ••••
hij stil
stil,....
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x
HERFST
Een enk'le herder
herder in
in het
hetnevelige
nevelige land,
land,
morgent ·voor
Zacht rijst het bosch, waar 't't morgent
voor de vroege stralen
Der zon, die rijst en na heur diep-verlangend
diep-verlangend dralen
dralen
al extatisch purper brandt.
Den morgen vindt en 't 31
brandt.
I

herdr vroeg,
Die herder
vroeg,en
enals
alstevoren
tevorenstappend
stappendtraag,
traag,
Hoe schudt
hij zica
zie:l voor
voor 't goddelijke licht, —
schudt hij
Geen vreugde
vreugde kleurt
kleurthet
hetop
opzijn
zijngeel
geelgezicht,
gezicht,—inruste
rusteomlaag.
omlaag.
Hoe langzaam gaat hij naar het
het dal,
dal, in
De donk're dennen vreezen al den herfst nabij, —
't Wordt al zoo laat dat vroege licht voor 't glanst ter hei
hei
In 't laatste bloeien, voor ook dit in 't grijs verdwijnt, —
en weer;
weer;
Nu schudden zij haar volle kronen heen en
drop'lend neer
neer
Teer-glanzend-violet
Teer-glanzend-violet en geel daalt 't drop'lend
En alles gaat voorbij, —
- alleen de zonne schijnt.

XI
DECEMBERLIED
DECEMBERLIED
Als alle wegen witter zijn,
Vóórdat de luchten koud
Vervriezen in den lllane-schijn,
mane-schijn,
W
qrdt ook
ook December oud.
Wordt
Dan gaat het jaar in stillen nacht
Door diepe sneeuw,
sneeuw, alleen,
alleen,
Dan schreit het door de boomen zacht
zomersche verleên.
Van 't zomersche
verlan.
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En als de starren
dichter zijn,
ûjn,
starren dichter
Wanneer het laatste rust,
Dan slaapt het in den
den schemer-schijn
schemer-schijn
Der sparren, onbewust.
onbewust.
weer
Des morgens zingt
zingt voor
voor 't eerst dan weer
Een merel luider op
in schitter-keer
schitter-keer
En praalt de zon in
Boven der heuv'len top.
top.
Dan zijn
ûjn de wegen witter dan
dan
Ze ooit eerder konden zijn,
ûjn,
Hoe leeft die heele
heele wereld
wereld van
van
Den blijden zonne-schijn!
Hoe trilt mijn hart
hart dan
dan eindelijk
eindelijk
Weer met der meer'len
vree,
meerlen vree,
0,
jeugd! o,
0, leven
leven kostelijk,
kostelijk,
0, jeugd!
Neem mij dan met uu mee!
mee!
JAN
J.ZELDENTHUIS
ZELDENTHUIS
JAN J.
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Elders 11)) heb
heb ikikGarrick
Garrick aangeduid
aangeduid als
als den
den grooten
grooten man,
man, die
die aan
aan
den ingang
tijdvak in
in de tooden
ingang staat van het
het romantisch-realistisch
romantisch-realistisch tijdvak
toaneelgeschiedenis; vooral hierdoor, doordat hij, speciaal
speciaal bij
bij zijn
zijn ververblijf in Frankrijk
Frankrijk in 1764-'65,
1764-'65, den
den acteurs
acteurs en
enactrices
actrices van
vande
deComédie
Comédie
Française
bevestiging en aanmoediging
aanmoediging bracht
bracht bij
bij hun
hun voorvoorFrançaise een
een bevestiging
zichtige
pogingen naar
naar meer
meer „natuur
"natuurenenwaarheid".
waarheid".Die
Dietermen
termen
zichtige pogingen
„natuur", „waarheid",
en „werkelijkheid",
welke ieder
"natuur",
"waarheid", en
"werkelijkheid", welke
ieder volgend
volgend
kunstenaars
geslacht ininzijn
zijn strijd
strijd tegen
tegen het
het
kunstenaarsgeslacht
zijn vaandel
vaandel voert
voert bij
bij zijn
voorafgaande, mogen
mogen voor
voor rekening
voorafgaande,
rekening van de
de naïeve
naïeve strijders
strijders zelven
zelven
blijven; het komt mij voor, dat
dat het
het hiermee
hiermee inderdaad
inderdaad aldus
aldus gesteld
gesteld
is, dat
dat iedere
iedere periode
periode de
deeindelooze
eindeloozeveelheid
veelheidder
derverschijnselen
verschijnselen
anders ziet, dan
anders
dan de
de voorafgaande
voorafgaande en
en daardoor
daardoor van
van de
de verschijnselen
verschijnselen
iets anders 't't belangrijkst
belangrijkst acht, en
en iets
iets anders
anders verwaarloost.
verwaarloost. Dat
Dat gegedeelte
van de
de geschiedenis
geschiedenis der
der menschheid,
menschheid, dat begint met
met het
het
deelte nu van
humanisme,
toenemende belangstelbelangstelhumanisme, kenmerkt
kenmerkt zich
zich door
door een steeds toenemende
ling voor het stoffelijke;
stoffelijke; de politieke kant hiervan
hiervan is de
de toenemende
toenemende
materialistische
heerschappij van hen
hen
materialistische democratie,
democratie,de
de opkomst
opkomst en heerschappij
wier maatschappelijk
maatschappelijk gevoel
belangstelling voor
voor het
het
wier
gevoel geheel door de belangstelling
stoffelijke
beweging zien
zien we
weals
alsalgemeene
algemeene
stoffelijke wordt
wordt gericht.
gericht. Deze
Deze beweging
strooming
18deeeuw
eeuwover
overEuropa
Europa komen
komen uit
uitEngeland.
Engeland. Om
Om
strooming in
in de i8de
ons tot
tot de
de tooneelkunst
tooneelkunst te
te bepalen:
bepalen: de
de twee
tweeEngelsche
Engelschetooneeltooneelons
stukken welke via Frankrijk
Frankrijk geheel West-Europa
West-Europa de
deeerste
eersteduidelijke
duidelijke
openbaring
den nieuwen
nieuwen tijd
tijd brengen,
brengen, zijn
zijnLillo's
Lillots„George
"George
openbaring van
van den
Barnwell or
London" en Edward
Edward Moore's
Moore's „The
"The
Barnwell
orthe
the Merchant
Merchant of
of London"
Gamester". !)e
tooneelspeler die
die door
door zijn bij
bij dit
dit werk
werk volkomen
volkomen
Gamester".
De tooneelspeler
passenden speeltrant
geheele, steeds
steedsmeer
meer
passenden
speeltrantde
de bewondering
bewondering van
van de geheele,
"verlichte" wereld trekt,
trekt, is David
David Garrick.
Garrick. Zijn
Zijn invloed
invloed zou
zou gering
gering
„verlichte"
zijn geweest,
geweest, zoo ze
ze zich
zichtot
totEngeland
Engelandhad
hadbepaald;
bepaald;doordat
doordat die
die
zijn
I)) In
In mijn rede
rede over „Punt
,,Punt en
en Corver"
Corver tt ;j uitgegeven door A. W. Sijthoff's
Sijthoffts

1

Uitg. Mij., Leiden, 1918.
Blz.
1918.
Bb;.8.
8.
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zich wijder
vooral op
op het
het Fransche
Fransche tooneel
tooneelmachtig
machtig
wijder uitstrekte,
uitstrekte, en vooral
was,
den
stijl
aangafvoor
voor geheel
geheel Europa
- is zijn verschijning
was, -datdat
den
stijl
aangaf
Europa—
in
één
der meest
meest indrukwekkende
indrukwekkende phenomena
phenomena geworden
één der
geworden van
van de in
't midden der i8de
18deeeuw
eeuwmet
metongemeene
ongemeenekracht
kracht opkomende
opkomende evolutie.
evolutie.
Voor den
den beoefenaar
beoefenaarder
dermoderne
modernetooneelgeschiedenis
tooneelgeschiedenis
Voor
- ik
ikbedoel
bedoel
de geschiedenis
dat tooneel,
tooneel, waarvan
waarvan het
het eind-egde
eind-I9deeeuwsche
eeuwsche
geschiedenis van
van dat
de
onmiddellijke voortzetting
is is- mocht
mochthet
hetdus
duseen
eeneerste
eerstetaak
taak
de onmiddellijke
voortzetting
heeten, dien invloed
invloed zoo
zoonauwkeurig
nauwkeurig mogelijk
mogelijk te
te bepalen.
bepalen.
nu isisverricht
verrichtdoor
door den
den EngelschEngelschEen belangrijke
belangrijke poging
hiertoe nu
paging hiertoe
het Fransch
Fransch aan
aan de
de univeruniverman
Frank A. Hedgcock,
Hedgcock, professor
professor in het
man Frank
siteit
te Birmingham,
Birmingham, in het
siteit te
het geschrift
geschrift waarmee
waarmee hij
hij in
in 1911,
19II, als
als
ès
lettres
bij
de
Sorbonne
vereerste
Engelschman,
het
doctoraat
eerste Engelschman, het doctoraat ès lettres bij
Sorbonne verwierf.
is getiteld
getiteld „Un
"Unacteur
acteurcosmopolite.
cosmopolite. David
David Garrick
Garrick et
et
wierf. Het
Het is
Hij gaf
gaf er
er in
in het
hetvolgend
volgendjaar
jaar een
eenEngelsche
Engelsche
ses amis
amis francais".
français". l1)) Hij
bewerking van,
compozitie,
van,terwijl
terwijlhij
hijhet,
het, met
met eenige
eenige schade voor de compozitie,
tevens
belangrijk uitbreidde
bij de
de
tevens belangrijk
uitbreiddeop
op verschillende
verschillende punten,
punten, die
die bij
en EngeEngevergelijking
maatschappelijk leven van
van Frankrijk
Frankrijk en
vergelijking van het maatschappelijk
2) ,.
land van belang zijn.
zijn. 2)
Ik
kan niet zeggen dat
dat wie
wie begeert
begeert de
de geschiedenis
geschiedenis van
van het
het toaIk kan
tooneel als levende
levende voorstelling
voorstelling te leeren
dátzal
zalde
degeschiegeschieleerenkennen
kennen- enendat
denis van het
het tooneel
tooneel moeten
moeten zijn,
zijn, niet
nieteen
eenaanhangsel
aanhangsel van
van de
deletletbeuedigd zal
zal terzij
terkundige
boekvolkomen
volkomenbevredigd
terkundigegeschiedenis
geschiedenis- ditdit
boek
Het prentenmateriaal
prentenmateriaal dat
ons levert,
levert, isismaar
maar voor
voor
leggen.
leggen. Het
dat die
die tijd ons
we zouden
zouden wenschen;
wenschen; 3) uit
uit
een gering deel gebruikt en niet zóó,
zóó, als
als we
de Fransche critische
critische tijdschriften
tijdschriften is
is veel
veelgehaald,
gehaald,maar
maar waarschijnwaarschijnlijk waren
gedrukteen
enininparticuliere
particulierebrieven
brievenopgenoopgenowarenook
ookcritieken
critieken- gedrukte
mene --- die
diebetrekking
betrekkinghadden
haddenopopdedevoorstellingen
voorstellingendoor
doorGarrick
Garrickinin
Italië
vinden en
en tetegebruiken
gebruiken geweest.
geweest.
Italië en Duitschland gegeven, te vinden
Ik kan dit
dit laatste
laatste niet
nietmet
metzekerheid
beslissen,doch
dochmag
mag constateeren
constateeren
zekerheid beslissen,
dat de
de auteur
auteur weinig
weinigblijk
blijk geeft
geeftin
indeze
dezerichting
richtingtetehebben
hebbengezocht.
gezocht.
Hij zou op
op dit
dit verwijt
verwijt kunnen
kunnen antwoorden,
antwoorden, dat
dat althans
althans de
de twééde
twééde
titel
zijn boek
boek hem
hem niet
niet tot
tot zoodanige
zoodanige - ik ontveins
ontveins het
het mij
mij
titel van zijn
geenszins:
uiterst bezwaarlijke
bezwaarlijke en
en tijdroovende
tijdroovende - uitvoerigheid
geenszins: uiterst
verplichtte.
blijft dit
dit bezwaar:
bezwaar: dat
dat de
de twee
twee titels
titelsieder
ieder
verplichtte. Doch
Doch dan blijft
J)
Hachette &:
& Cie.
Cie. 19n.
Igi i.
') Parijs. Hachette
2)
cosmopolitan actor.
actor. David
DavidGarrick
Garrickand
and his
hisfrench
frenchfriends".
friends". Londen,
2) "A
„A cosmopolitan
&: Cie z.j.
Stanley Paul &
3)
een gering
gering aantal
aantal van
de opgenomen illustraties heeft direct op
3) Slechts een
van de

Garrick's speelkunst betrekking.
betrekking.
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iets
iets anders
anders beloven,
beloven, en dat
dat althans
althans de
de som
somdezer
dezerbeide
beidebeloften
beloften
wordt ingelost.
ingelost. Dat
Dat isis misschien
misschien ook
ook teteveel
veelgeëischt?
geëischt? Ten
Ten
niet wordt
(un acteur
acteur
minste mochten we
we echter
echter verwachten,
verwachten, dat
dat de
de eerste
eerste titel (un
cosmopolite
cosmopolite - a acosmopolitan
cosmopolitanactor)
actor) een
eentoelichting
toelichting zou
zou zijn
zijnvan
van
we den
den engeren
engeren tweeden
tweeden hadden
hadden op
op tetevatten.
vatten.
wijze waarop
waarop we
de wijze
ook deze
deze bescheiden
bescheiden verwachting
verwach#ng wordt
wordt teleurgesteld
teleurgesteld:
we
En ook
: we
vernemen zeer
zeer weinig
weinig omtrent
omtrentde
dewederzijdsche
wederûjdscheartistieke
artistieke invloeden
invloeden
door Garrick's
Garrick's nauwe
nauwe aanraking
aanraking met
met zijn
zijnFransche
Franschevrienden
vrienden tetedoor
is een
hoofdstukje,het
hetlaatste,
laatste,
weeg gebracht.
weeg
gebracht.Het
Hetisiswaar
waar- er er
is een
hoofdstukje,
dat den
den „Invloed
"Invloed van
van Garrick"
Garrick" belooft
belooft tetezullen
zullenbehandelen,
behandelen, 1)
maar wat bevat
bevat dit
dit hoofdstuk?
hoofdstuk? 00zeker,
zeker,wetenswaardige
wetenswaardigebijzonderbijzonderheden! We leeren er uit,
uit, dat,
dat,naar
naarhet
hetoordeel
oordeel van
vanbevoegde
bevoegde beoorbeoorheden!
deelaars,
zijn
- tweede
tweede -verblijf
verblijf
Frankrijkininzijn
zijn
deelaars,Garrick
Garricknana
zijn
ininFrankrijk
in zijn
zijn houding,
houding,
actie nog ongedwongener was geworden, gracieuzer in
niet meer
meer in
in voor
voor zijn
zijn kunst
kunst
eleganter
eleganter in
in ûjn
zijn manieren;
manieren; dat
dat hij
hij niet
hij niet
niet
ietwat
gevaarlijke mate
ietwat gevaarlijke
mate begeerig
begeerig was
was naar
naar applaus
applaus en dat hij
eind van
vaneen
eenclaus
clausdien
dieneigenaardigen
eigenaardigen nadruk
nadruk in
inzijn
zijn
meer
meer aan 't't eind
dictie bracht,
dictie
bracht, dien
dien de
de acteurs
acteurs als
als „spelen
"spelenop
opopen-doekjes"
open-doekjes" kenken1 ) Hedgcock
Hedgcock neemt
deze mededeeling
mededeeling over
over uit
uitDavies
Davies
merken.
merken.')
neemt deze
die ze niet nader
Life of
of David Garrick,
Garrick, Esq."
Esq:' 3)
nader
"Memoirs
3 die
„Memoirs of the Life
doctumenteert;
maar
voegt
er
aan
toe,
dat
men
moet
oppassen,
doctumenteert; maar voegt aan toe, dat men moet oppassen,
en Garrick's
Garrick's meerder
meerdergemak
gemak
niet in Davies'
Davies' dwaling
dwaling te
te vervallen,
vervallen, en
invloed.
van
beweging toeschrijven
toeschrijven aan
een positieven Franschen invloed.
van beweging
aan een
Wat
natuurlijkheid van beweging
beweging betreft, hadden
hadden Le
Le Kain,
Kain,Molé,
Molé,
Wat natuurlijkheid
Clairon den Engelschen Roscius
Roscius niets
niets te
te leeren;
leeren;en
enPréville,
Préville,de
demeest
meest
realistische
tijd, erkende
erkende Garrick
Garrickals
als zijn
zijn
realistische Fransche
Fransche acteur
acteur van dien tijd,
meester. „In
"In truth"
truth"vervolgt
vervolgtHedgcock
Hedgcock„French
"Frenchinfluence
influencehere
here
meester.
he had seen at the Comédie
Comédie Franwas negative: the bombastic style he
çaise
horror of
of excess
excess and
and of
ofattitudiniattitudiniaise made
made Garrick realize all
all the horror
zing,
him for
for ever
ever of
ofexaggeration,
exaggeration, „anxious
"anxious exertion"
exertion"
zing, and cured him
and "clap-trap".
„clap-trap".
Ik
dit in
inde
delucht
luchthangende
hangendebetoog
betoogals
alseen
eenkenmerkend
kenmerkend
Ik citeer dit
staaltje
lichtvaardig de
op een
een voor
voor de
detooneeltooneelstaaltje hoe
hoe lichtvaardig
de auteur
auteur op
geschiedenis
te werk
werkgaat.
gaat.InIn't 'tvoorbijgaan
voorbijgaan
geschiedenis allergewichtigst
ailergewichtigst punt
punt te
zij
désobligeerende opmerking
spel
zij opgemerkt,
opgemerkt, dat
dat de
de désobligeerende
opmerkingover
over 't spel
d.eFransche
Franscheuitgave
uitgavevan
vanzijn
ûjn
van de Fransche
Fransche acteurs
acteurs en
enactrices
actricesininde
)

^

J)1) Ik
de Engelsche
Engelsche uitgave
uitgave als
als de
delaatste
laatste en
en uitvoerigste.
uitvoerigste.
Ik citeer
citeer steeds uit de
2)
Fr. „Une
"Une invite
invite àà lala claque".
claque".
Eng. "a
„a c1ap-trap"
clap-trap"i Fr.
2) Eng.
lot).
3)
1780 deel
deel II blz.
b!:z;. 99
99 (in
(in de
de derde
derde uitgave
uitgave blz.
blz. 101).
London 178o
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boek
schijnt hij
hij er
er eerst
eerst later
laterbij
bijtetehebben
hebbengevoegd.
gevoegd.
boek ontbreekt: dat schijnt
Hij
wellicht ontkomen
kenner
Hij is daardoor wellicht
ontkomen aan
aan de
de critiek,
critiek, die
die géén
géén kenner
van
de
Fransche
tooneelgeschiedenis
hem
zou
hebben
gespaard.
van de Fransche tooneelgeschiedenis hem zou hebben gespaard.
„attitudinizing" tete
Want Clairon
Clairon en
enLekain,
Lekain,doch
doch vooral Clairon, van "attitudinizing"
beschouwing. zeker,
Zeker, een
een
beschuldigen,
beschuldigen, isisalaleen
een zeer
zeer onhistorische
onhistorische beschouwing.
later geslacht
gedurende heel
heelden
denneergang
neergangvan
vanclassieke
c1assieke naar
naar
geslacht heeft gedurende
realistische
verweten;
- en
en
realistischekunst
kunstden
den voorgangers
voorgangersgezwollenheid
gezwollenheid
verweten;
zich dan,
dan, op
op zijn beurt
zich
beurt oud
oudgeworden,
geworden, beklaagd
beklaagd over
over de
de ordinaire
ordinaire
verbastering der
der kunst
verbastering
kunst bij
bij hen
hendie
diedan
danweer
weerde
dejongeren
jongeren waren').
waren1 ).
Maar „gemak"
Maar
"gemak" van
van beweging
beweging en
ennatuurlijkheid
natuurlijkheid - zooals
zooals dit
hier
wordt bedoeld
bedoeld - zijn
begrippen, die
men niet
niet maar
maar zoo
zoo
hier wordt
zijn begrippen,
die men
zonder
meer voor
voor elkaar
elkaar mag
mag substitueeren.
substitueeren. Wat
Wat expressie
expressie en
en
zonder meer
soberheid
heeft Garrick
Garrickongetwijfeld
ongetwijfeld veel
veel moeten
moetenopsteken
opsteken
soberheid betreft, heeft
van een acteursgeslacht,
van
acteursgeslacht, dat in
in de
de moeilijke
moeilijke school
school van
van het
hetclassiclassicisme
te ontroeren
ontroeren ondanks
ondanks zeer
zeerweinig
weinigvrijheid
vrijheidvan
van
cisme geleerd
geleerd had te
uitsluitend door
door sterke
sterkemimische
mimischeen
envocale
vocale werking,
werking,
beweging, en wel uitsluitend
en
dochhoe
hoewèl
wèl berekende
berekende
en door
door de
de macht
macht van
van weinige
weinigeen
ensobere
sobere- doch
en
aangebrachte! --- gebaren.
gebaren. De
De toeschouwers
toeschouwers op
op het
hettooneel,
tooneel,
en aangebrachte!
en de
hebbenbelet
belet
die
spelers
- en
die zoo
zoolang
langdedeFransche
Fransche
spelers
de décors
décors- hebben
zich te ontplooien,
ontplooien, waren
warennog
nogmaar
maarweinig
weinigjaren
jarennaar
naardedeoverzij
overûjvan
van
); het opkomend
opkomend „drame
"drame bourgeois"
bourgeois" had
had
het voetlicht
voetlicht gebannen
gebannen 22);
ûjn plaats
plaats veroverd,
veroverd, en
en had
had nog
noggeen
geeneigen
eigenspeelspeelnog
maar juist zijn
nog maar
trant te
te weeg
weeg gebracht;
gebracht; dit
ditblijkt
blijktwel
welzeer
zeeruit
uithet
hetleerzame
leerzamegevalgevalMaar
Aufresne
zich juist
juist in
indienzelfden
dienzelfden tijd
tijd(1765)
(I765)afspeelt
afspeelt 3). Maar
Aufresne dat zich
het drarne
drame bourgeois, gewichtig
gewichtig symptoom van
van de
de toenemende
toenemende ververin opkomst;
opkomst;
verburgerlijking en verrealizeering van het tooneel,
tooneel, was
was in
en dat
dát moet,
moet, naar
naar het
hetmij
mijvoorkomt,
voorkomt, als
als de
de hoofdreden
hoofdreden worden
worden bebeschouwd,
waarom Garrick's
Garrick's speelwijze
speelwijze meer
meer invloed
invloed kon
kon hebben
hebben
schouwd, waarom
I)
b.v. de
de Mémoires
Mémoires van
van Mlle Clairon, die in
in haar
haar jonge
jongejaren
jaren haar
haar
1) Men zie b.v.
.,genre
d'accord" schept,
schept, dat
dat een
een tegenstelling
tegenstelling isismet
met„les
"leséclats,
éc1ats,
simple, posé, d'accord"
„genre simpie,
l'emportement, la déraison qu'on applaudissait aà Paris,
Paris,et
etque
que tant d'ignorants
bellenature";
nature"; en
en die
diezich
zichlater
laterbeklaagt
beklaagt dat
dat men
men de
dewaardigheid
waardigheid
appellent
appellent la belle
van
de tragedie
tragedie niet
niet meer
meer beseft, en
en speelt
speelt op
op een
een wijze,
wijze, die
die doet
doetdenken
denkenaan
aan
van de
.,la
bassesse des
des Halles"
6de deel
deel van
van
„la bassesse
Halles ".• Haar mémoires zijn opgenomen in het 6de
Barrière's
relatifs àà l'histoire
l'histoire de
de France pendant
pendant Ie
Siêc1e".
le 18me
i8me Siêcle".
Barrière's .,Mémoires
„Mémoires relatifs
(Paris, Firmin
Firmin Didot, 1857).
(Paris,
1857)'
2)
spectateurs sur le
Ie théátre",
théätre", Paris 1875.
1875.
Jullien.• .,Les
„Les spectateurs
2) Zie Ad. Jullien
3)
vindt de
de quaestie
quaestie zeer
zeer goed
goed uiteengezet
uiteengezet in
in F.
F.Gaiffe's
Gaiffe's „Le
"LeDrame
Drame
3) Men vindt
en France au
I8e siècle"
sièc1e" (Paris,
(Paris, Colin,
Colin, 1910),
1910),blz.
blz.524
524;
waar in
in een
eennoot
nootde
de
au 18e
; waar
uitvoerige
interessante geval wordt
wordt opgegeven.
opgegeven.
uitvoerige litteratuur
litteratuur over dit interessante

LXxXIII
LXXXIII
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op het
het Fransche
Frànsche tooneel
tooneel dan
dan het
het Fransche
Fransche tooneel
tooneel had
hadop
opGarrick:
Garrick~
Garrick was
was als
als 't ware de naaste
d. w. z.
Garrick
naaste toekomst van Frankrijk;
Frankrijk; d.
z.
Garrick bracht
bracht aan
aan Frankrijk
een wijze
Garrick
Frankrijk een
wijze van
van tooneelspelen
tooneelspelen welke
welke
Frankrijk
speeltrant was de
de zuivere,
zuivere,
Frankrijkzou
zou gaan
gaan toepassen;
toepassen; want
want die speeltrant
de eenig-passende
eenig-passende vertolking
vertolking voor
voor die
diemeer
meerpopulair-romantische
populair-romantische
tooneellitteratuurwelke
welke in
in Engeland
enwaarnaar
waarnaar
tooneellitteratuur
Engeland reeds
reeds bloeide,
bloeide, en
Frankrijk.
naar de uitdrukking
uitdrukking zijner
zijner veranderende
veranderende
Frankrijk tastend
tastend zocht, als naar
levensvizie.
concIuz;ie
Dit zou
zou naar
naar mijn
mijn meening de leidende
leidende gedachte
gedachte en
en de
de concluzie
hebben moeten wezen
hebben
wezen van
van een
een boek,
boek,welks
welkstitel
titelbelooft
belooftdat
dathet
hetden
den
"cosmopolitan
beschrijven;speciaal
speciaalin
inzijn
zijn betrekbetrek„cosmopolitan actor" Garrick zal beschrijven;
kingen tot
totzijn
zijnFransche
Franschevrienden;
vrienden;en
endit
ditzou,
zou,met
metgebruikmaking
gebruikmakingvan
van
de vele
vele gegevens,
gegevens,die
dieererinindedetalrijke
talrijkestudies
studiesover
overhet
hetFransche
Franschetooneel
tooneel
van de
de i8de
Hedgcock's eerste
eerste taak
taak zijn
zijn
van
18de eeuw
eeuwverspreid
verspreid liggen,
liggen, 1) Hedgcock's
geweest.
we moeten
moeten zeggen:
zeggen: meer
meer disdisHij heeft die
Hij
die taak
taak anders,
anders, helaas,
helaas, we
sertatie-achtig
Hij heeft
heeftdedekennissen
kennissenvan
vanGarrick,
Garrick,uitteruittersertatie-achtig opgevat. Hij
aard
grondslag van zijn
zijn briefwisseling,
briefwisseling, genogenoaard voornamelijk
voornamelijk op
op den
den grondslag
en
in
hoofdstukken
vereenigd.
Daaraan
deed
teerd,
gerubriceerd,
teerd, gerubriceerd, en hoofdstukken vereenigd. Daaraan deed
hij
voorafgaan, bij
introductie, een
eenlevensgeschiedenis
levensgeschiedenis
hij voorafgaan,
bij wijze
wijze van introductie,
V3n het
het boek.
boek. Dat
Dat dan
dan aldus
aldus werd
werd ingedeeld:
ingedeeld:
van den held van
deel: Levensbeschrijving
van Garrick.
Garrick. Waardebepaling
Waardebepaling van
van
Eerste deel:
Levensbeschrijving van
zijn eigenschappen
hoofdstukken:
1
geboorte,
familie,
jeugdzijn
eigenschappen (7
hoofdstukken:
1
geboorte,
familie,
jeugd(7
Londen, 33de
detooneelspeler,
tooneelspeler,44de
debewonderaar
bewonderaar
jaren, 2 zijn
zijn leven te Londen,
van Shakespeare,
Shakespeare, 5 de dichter,
dichter, 66de
detooneelschrijver,
tooneelschrijver, 77 de
de mensch).
mensch).
Tweede deel:
deel: Garrick's
eerste bebeGarrick's eerste
eerste Fransche
Fransche vrienden. Zijn eerste
zoek aan Parijs,
Parijs, 1751
1751 (4 hoofdstukken:
hoofdstukken: r1 Jean
Jean Monnet en de
de FranFransche tooneelspelers
Garrick te
te Parijs,
Parijs, 1751, 33
sche
tooneelspelers te Londen,
Londen, 1749,
1749, 2 Garrick
Claude-Pierre Patu,
Patu, 4 Jean-Georges
Claude-Pierre
Jean-Georges Noverre).
Noverre).
deel. De reizen
reizen op
op het
het vaste
vaste land, 1763-1765;
ontvangst te
te
Derde dëel.
1763-1765; ontvangst
hoofdstukken: 1I vertrek
vertrek uit
uit Londen;
Londen;aankomst
aankomstteteParijs,
Parijs,
Parijs
Parijs (5
(5 hoofdstukken:
de Comédie
2 de
Comédie Française,
Française, 3 reis
reis naar
naar Italië,
Italië, 44Shakespeare
Shakespeare en
ende
de
Franschen, 55 Garrick
Garrick te
te Parijs).
Parijs).
I)
Verspreid. Men zou
zou kunnen
kunnen hopen,
hopen, dat
datGaiffe,
Gaiffe, die
die in
in zijn
zijn „Drame
"Drame en
en
9 Verspreid.
XVIIleSiècle"
Siècle"een
eenhoofdstuk
hoofdstukaan
aan„La
"LaReprésentation
Représentationwijdt
wijdt (blz,
(blz.522522France au
au XVIIIe
545), daarin al het
het materiaal
materiaal had
had verzameld
verzameldtot
toteen
eenvergelijking
vergelijkingvan
vanden
den speelspeeltrant van
,t3e genre"
genre" ter
terandere
andere zijde.
zijde.Dit
Ditisis
van tragedie
tragedie van
van comedie
comedie ter
ter ééne
ééne en „3e
echter
niet gebeurd
gebeurd;; dit
dithoofdstuk
hoofdstukvan
vanhet
hetoverigens
overigenszeer
zeerveel
veelmateriaal
materiaal ververechter niet
werkende, -— zij
warrige en veel
veel herhalende
herhalende —
- boek
boek is zeer
zeer onvolledig.
onvolledig.
zij het wat warrige
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Vierde
deel. Garrick's correspondentie met
met Frankrijk
Frankrijk (7 hoofdstukhoofdstukVierde deel,
detooneelspelers,
tooneelspelers, 22dedetooneelschrijvers,
tooneelschrijvers, 33letterkundigen,
letterkundigen,
ken:
ken: II de
en bezoekers,
bezoekers, 5 Madame
4 journalisten
journalisten en
Madame Riccoboni, 66 Jean
Jean Monnet,
Monnet,
7 Invloed van
van Garrick.
Garrick. Besluit).
Besluit).
Als bijlagen
bijlagen volgen dan de
de Fransche
Fransche origineelen
origineelen van
van eenige
eenige tottotnog-toe
onuitgegeven brieven,
brieven, waarvan
waarvan de
vertaling in den
den tekst
tekst
nog-toe onuitgegeven
de vertaling
is opgenomen;
opgenomen; een
een paar
paar autografen
autografen van
vanGarrick;
Garrick; voorts
voortsgegevens
gegevens
omtrent
Gart;ick voor
voor Shakespeare
Shakespeare heeft
heeft gedaan,
gedaan, een
eenlijst
lijst
omtrent hetgeen Garrick
van de
de
van
Fransche vertalingen
vertalingen van
Garrick's werken,
van Fransche
van Garrick's
werken, en
en eene van
Franschebiografieën
biografieënvan
vanGarrick,
Garrick,een
een litteratuurlijst
litteratuurlijst en
en een uituitFransche
stekende
stekende index.
Ik geef dezen
wat er
er in het
het boek
boek te
te
Ik
dezen inhoud
inhoud als
als een
een aanwijzing
aanwijzing wat
vinden is, niet
niet omdat
omdat ik
ik hem
hem als
alsleiddraad
leiddraad gebruik
gebruik bij
bij mijn
mijn besprebespreking;
hier en
en daar
daar iets
iets uit
uit het
hetboek
boek releveeren.
releveeren. Ik
Ik
king; die
die zal slechts hier
wil alleen
alleen aan
aan deze
deze inhoudsopgave
inhoudsopgave nog
nog een
eenopmerking
opmerkingverbinden
verbinden
omtrent het hinderlijke dat een zoozeer on-chronologische
on-chronologische behandebehandeeigen is. Inderdaad
wordtop
opdeze
deze wijze
wijze -— speciaal
speciaal geldt
geldt dit
dit
ling eigen
Inderdaad wordt
van het vierde deel van
van het
het boek
boek —
- geenszins
geenszins de
de geschiedenis
geschiedenis ververteld van
teld
van Garrick's
Garrick's betrekkingen
betrekkingen met
met Frankrijk,
Frankrijk, noch
noch wordt
wordt ons
ons
een beeld
beeld gegeven
gegeven van
vanden
denwederzijdschen
wederzijdscheninvloed
invloeddier
dierrelaties,
relaties,
en —
- waar
waar de
de
maar
correspondent wordt
star-systematisch en
maar iedere
iedere correspondent
wordt star-systematisch
inhoud
brieven niet
niet dwingt
uiteenzetting van
ominhoud der brieven
dwingt tot een uiteenzetting
van de omstandigheden
tot verwijzing
verwijzing naar
naar anderer
anderer brieven
brieven —
- volkomen
volkomen
standigheden en tot
los van
van de
de andere
andere gegevens
gegevensafgehandeld.
afgehandeld.
wij pogen
pogen de
de rezultaten
rezu1taten van
van Hedgcock's
Hedgcock's boek
boek samen
samen te
te
Laten
Laten wij
vatten.
Allereerst
opmerking over
'over de
de beteekenis
beteekenis van
vanGarrick's
Garrick's
Allereerst dan
dan een opmerking
spel in het
het algemeen.
algemeen. Hij
Hij was
wasde
deleerling
leerlingvan
vanMacklin;
Macklin;Macklin,
Macklin,die
die
Booth, waarvan
waárvan Quin,
Quin,
de reactie
reactie was
van Belterton
Belterton en Booth,
was op de school van
de meest-geziene acteur
acteur ten
ten tijde
tijde van
van Garrick's
'Garrick's debuut,
debuut, een
eentypisch
typisch
vertegenwoordiger
navolging van
van het
het
vertegenwoordigerwas.
was.Voor
Voordeze
deze school
school was navolging
Fransche classicisme
classicismede
dealpha
alphaenendedeomega
omegader
derkunst;
kunst;zoowel
zoowelwat
watden
den
inhoud der
der stukken
stukken als
als den
denspeeltrant
speeltrant betreft.
betreft. Macklin
Macklinherstelde
hersteldede
de
en spreekspreekoud-Engelsche
traditie, den
den ongedwongen
ongedwongen voordrachtsvoordrachts- en
oud-Engelsche traditie,
trant
van Shakespeare.
Shakespeare. Hij
jongeren op het
het tooneel
tooneel
trant van
Hij leerde
leerde den
den jongeren
te
spreken op
een wijze
wijze die
die aan
aan die
dievan
vanhethet
dagelijksch
te spreken
op een
dagelijksch
zouden kunnen
kunnen zeggen:
zeggen: die aan
aan de
de spreekspreekleven
herinnerde; we
leven herinnerde;
we zouden
inhet
hetcostuum,
costuum
wijze
het dagelijksch
dagelijksch leven
leven parallel
parallel liep.
liep. Ook
Ook in
wijze van het
bracht
hervormingen -— waar
waar Garrick
Garrick minder
minder voor
voor bleek
bleek tete
bracht hij
hij hervormingen
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voelen.
de groote
groote hervormer
hervormer in-den-geest
in-den-geest was
was eigenlijk
eigenlijk
voelen. Kortom,
Kortom, de
Macklin, maar
maar hij
Macklin,
hij miste
miste de
de geniale
geniale kracht
krachtwaarmee
waarmee Garrick
Garrick
deze
der kunst
kunst omzette.
omzette.
deze denkbeelden in de practijk der
Die
dan had
had bij
bij Garrick
Garrickeen
eenhoogte
hoogte bereikt,
bereikt,waarvan
waarvan wij
wij
Die kracht dan
ons
moeilijk een
een denkbeeld
denkbeeld kunnen
kunnen maken;
maken; maar
maar de
de toon
toon
ons thans moeilijk
waarop zijn
zijn tijdgenooten
waarop
tijdgenóoten hun indrukken
indrukken weergeven,
weergeven, de
de détails
détails die
die
zij
meedeelen van
van zijn
zijn zielvol-levend
zielvol-Ievend realisme,
dezen ee
een
zij meedeelen
realisme, zijn
zijn in dezen
n
treffend getuigenis. Vooral zijn Lear en zijn HamIet worden gepre-trefndguis.VoalzjLerniHmtwodgeprzen en, met herinning
herinningaan
aandétails,
détails,bewonderend
bewonderendherdacht;
herdacht;zijn
zijnRichard.
Richard
111
- zijn
zijneerste
eerste heldenrol
heldenrol —
- had
hadtrouwens
trouwensreeds
reedsdedetoeschoutoeschouIII —
wers
het innigst
innigst meeleven
meeleven vervuld.
vervuld. Want
Want het
hetuitbeelden
uitbeeldenvan
van
wers met het
hartstocht, en
en van
vanden
denwaanzin
waanzinin,alle
in,allenuancen,
nuancen,
waszijn
zijnspecialiteit.
specialiteit.
was
o
Keefe zegt
zegt 9:
1): I Iliked
likedhim
himbest
bestininLear.
Lear.His
Hissaying
saying in
in the
the
0 Keefe
bitterness
bitterness of
of his
his anger:
anger: "I
„I will
will do
do such
such things
things —
- what
what they
they are
are
1I know not,"
not'" and
andhis
hissudden
suddenrecollection
recollectionofofhis
hisown
ownwant
wantof
ofpower,
power,
were
heart of
ofevery
every spectator.
spectator. The
Thesimsimwere sopitiable
so pitiable as
as to
to touch
touch the heart
plicity
saying: "Be
these tears
wet? yes,
his
plicity of his
his saying:
„Be these
tears wet?
yes, faith!"
faith!" putting
putting his
finger to the cheek
finger
cheek of
of Cordelia
Cordelia and
and then
thenlooking
looking at
athis
hisfinger,
finger,was
was
exquisite". En Davies
exquisite".
Davies22)) zegt
zegt van
vandeze
dezezelfde
zelfde rol:
rol:„He
"Herendered
rendered
that during
duringthe
the utterance
utterance
the curse
curse so
so terribly
terriblyaffecting
affectingto
tothe
the audience
audience that
of it,
from it as
as from
from aa blast
blast of
oflightning.
lightning.His
His
it, they seemed to shrink from
preparation for itit was
was extremely
extremely affecting;
affecting; his
histhrowing
throwingaway
awayhis
his
preparation
crutch,
kneeling on
on one
oneknee,
knee,clasping
c1asping his
hishands
handstogether
together and
and
crutch, kneeling
lifting
eyes towards
towards heaven,
heaven, presented
presented a picture
picture worthy
worthy the
the
lifting his eyes
pencil of a Raphael."
Raphael."
Dergelijke uitingen
- niet
niet alleen
alleen de
de ietwat
ietwatconventioneele
conventioneele ververDergelijke
uitingen —
gelijkingen
pencil" enz,
enz, maar
maarlof,
lof,meevoelbaar
meevoel baar
gelijkingenals
als "worthy
„worthy the
the pencil"
gemaakt door de
de beschrij
beschrijving
momenten —
- zijn
zijnerer
gemaakt
ving van bijzondere momenten
vele overgebleven.
niet de
de plaats
plaats om
omzezeininzoo
zoogroot
groot
vele
overgebleven.Het
Het isis hier
hier niet
mogelijk aantal
vermelden. Maar
Maar we
we willen
willen deze
deze bewondering
bewondering
mogelijk
aantal te vermelden.
laten zonder
zonder haar
haarkeerzij
keerzij:: een
een minder
mindergunstige
gunstigecritiek,
critiek,door
doorenkele
enkele
niet laten
van Garrick's
Garrick's tijdgenooten
tijdgenooten uitgeoefend.
uitgeoefend. Een blaam,
blaam, welke
welke après
après
van
als dit
dit
tout even weinig zeker
zeker de
de waarde
waarde van
van Garrick's
Garrick's spel bepaalt, als
door loftuitingen
loftuitingengelijk
gelijkde
devoorafgaande.
voorafgaande.Maar
Maarhet
hetvoordeel
voordeel
geschiedt door
dat
van de tegenoverstelling van zoo
zooverschillende
verschillende beoordeelingen
beoordeelingen is, dat
een zoodanigen
zoodanigen „choc
"chocdes
des opinions"
opinions" ons
ons meermalen
meermalen een
een licht
licht
uit een
ontspringt omtrent
het „hoe"
"hoe" van
vandedenooit
nooitmeer
meergeheel
geheel voor
voor
ontspringt
omtrent het
I) Recollections
Recollections I, 81.
81.
')

2)) Dramatic
Dramatic Miscellancies
Miscellancies II,
lIt 181.
181.

2

GARRICK EN DE
GARRICK
DE FRANSCHE
FRANSCHE TOONEELSPEELKUNST
TOONEELSPEELKUNST

293

speelkunst.11)) Wat
Wat Garrick
Garrick verweten
verweten wordt,
wordt,
onze oogen op te roepen speelkunst.
is: zijn overdrijving;
die deze
deze critiek
critiek uitbracht
uitbracht
overdrijving; en
en we
we gelooven
gelooven hem
hem die
te eer, waar de beschrijving
beschrijving die
die de
de lofredenaars
lofredenaars geven
geven van
van zijn
zijn speelspeeltrant, vaak
trant,
vaak bij
bij ons
ons hetzelfde
hetzelfde bezwaar
bezwaar deed
deed opkomen.
opkomen. Er
Er isiseen
een
enkele
bedoelen22);
);
enkele uitlating
uitlating van
van Johns(,l11,
Johnson, &ie
die een
een afkeuring
afkeuring schijnt
schijnt te bedoelen
maar een
maar
een onmiskenbaar
onmiskenbaar en
envolslagen
volslagenongunstige
ongunstigebeoordeeling
beoordeeling
hebben we
we over
over van
vanéen
éender
dertocneelspelers,
tocnee1spe1ers,die
diedoor
doorGarrick
Garrickin
inde
de
gunst van het publiek
publiek waren
waren verdrongen,
verdrongen, Theophilus
Theophilus Cibber.
Cibber.Deze
Deze
geeft o,
geeft
o. a.
a. deze
dezefijn-critische
fijn-critische beschouwing:
beschouwing: „Tho
"ThoI Ihave
haveas
asquick
quick.aa
merits of
ofthis
thisactor
actorasashis
hisgreatest
greatestadmirers
admirers—
- yet
yet
perception of the merits
I am not therefore
therefore to
to be
beblind
blindtotohis
hisstudied
studiedTricks,
Tricks,his
hisoverfondoverfondness
extravagant Attitudes,
Attitudes, frequent
frequent affected
affected Starts,
Starts,convulsive
convulsive
ness for extravagant
Twitchings, Jerkings of the Body,
Body, sprawling of
of the Fingers,
Fingers, flipping
flipping
the breast and
and pockets;
pockets; aa set
set of
of mechanical
mechanical motions
motions in
in constant
constant use,
use,
the caricature
caricature of
of gesture,
gesture, suggested
suggested by
bypert
pertvivacity,
vivacity,his
hispantomime
pantomime
manner
acting every
every word
word in aasentence;
his forc'd
forc'dconceits,
conceits,
manner of acting
sentence; his
bis
wilful neglect
neglect of harmony,
harmony, even
even where
where the round
round period
period of
ofaa
his wilful
well-expressed
graceful cadence
cadence in
in the
the
well-expressed noble
noble sentiment
sentiment demands a graceful
delivery!'
deliver y."
Verder geeft
geeft hij
hij een
eenvoorbeeld,
voorbeeld,1166
hóé Garrick
Garrick ieder woord in een
een zin
speelde: „When
"When Benedick
Benedicksays:
sa ys:„If
"IfI Ido,
do,hang
hangme
meininaabottle
bottlelike
likeaacat,
cat,
mc! ......
Methinks
thisslight
slightshort
shortsentence
sentence'requires
not
alld
and shoot
shoot at men-.
Methinks
this
requires not
such a vzriety
c1app'd
variety of
of action
action a~
as minute1y
minutely to describe the cat being clapp'd
intothe
painting of
of the
the
into thebottle,
bottle, then
then.being
beinghung
hungup,
up, and
and the
the furthcr painting
man
shooting at
.••••. Observe
Rule of
of not too
too much,
much,
man shooting
at itit......
Observe the
the Golden Rule
this Rule every
everyactor
shouldpay
payregard
re gardto."
to:'Een
Eentreffend
treffendvoorbeeld
voorbeeld
actor should
van "theatraal"
„theatraal" spel
spel in
in den
den slechten
slechten zin
zin van
van het
het woord
woord geeft
geeft Cibber
Cibber
3
ook,
waal'
hij
over
Garrick's
Romeo-creatie
spreekt
)
ook, waar hij
Garrick's Romeo-creatie spreekt 3)
Deze aanduidingen
dankrijgen
krijgenwaarde
waardevan
vanbewijs,
bewijs,indien
indienwe
ze kunkunaanduidingen dan
we ze
nen aanvullen
aanvullen met
metverschillende
verschillendeals
alsgunstig
gunstigbedoelde
bedoelde uitspraken.
uitspraken.Het
Het
is natuurlijk volstrekt
volstrekt niet
niet onmogelijk
onmogelijk dat
datde
deenkele
enkeleexempla
exemplawelke
welke
I)
heb deze
dez;e methode
methode o.a.
o.a.toegepast
toegepast om
omtot
toteen
eenbepaling
bepalingvan
vanenkele
enkele
Ik heb
1) Ik
eigenschappen
mijn rede:
en Corver."
Corver!'
eigenschappen van
van Corver's
Corver'sspel
spel te
te komen,
komen, in mijn
rede : "Punt
„Punt en
2)
Boswell hem
hem vroeg:
vroeg: "Would
,,Would you
you not,
not, sir,
sir,start
startasas Mr.
Mr. Garrick
Garrick does,
2) Toen Boswell
did, II should
should frighten
frighten the
the
if you
you saw
sawaa ghost '/"
„I hope not. IfIfII did,
i" antwoordde hij: "I
l
ghost".
ed.
aaangehaald door
door
ghost".Boswell's
Boswell'sIJohnson
'Johnson'
ed. Birckbeck
Birckbeck Hill,
Hill, V-38,
V-38, aaangehaald
Hedgcock blz;.
blz. 54.
54.
3)
Cibberto
Garrick, Esq., with Dissertations
Dissertations on
on TheThe„Theophilus Cibber
to David Garrick,
3) "Theophilus
atrical
in Haymarket
Haymarket Theatre in
in Januari 1576,
uitatrical Subjects". Uitgesproken in
1576, en uitgegeven in 1759.
1759- Aangehaald
Aangehaald bij
noot 1.
I.
bij Hedgcock
Hedgcock blz;.
blz. 56 noot
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Cibber
aangeeft een paar
paar niet
nietgelukkige
gelukkigeoverdrijvingen
overdrijvingenbetreffen,
betreffen,
Cibber aangeeft
die
Garrick's spel
- Goed,
Goed,maar
maar het
het isisons
ons
die in Garrick's
spel uitzondering
uitzonderingwaren.
waren.
al voldoende
voldoende te
te kunnen
kunnen constateeren
constateeren tot
totwat-voor-kantsche
wat-voor-kantsche overoverdrijving hij
hij verviel
zijn zwakke
zwakke oogenblikken.
oogenblikken. En
En ininverband
verband
drijving
verviel in zijn
we vinden
vinden
hiermee
man zelf,
zelf, dat
dat we
hiermee is
is van belang een woord van den man
in Diderot's „Salon
"Salon de
de1767'"):
I?67"l):„Als
"Alsgegealleen
alleenmaar
maarovereenkomstig
overeenkomstig
„of al
al isis het
hetovereenkomstig
overeenkomstighet
het
uw eigen
eigen aard
aard acteert,"
acteert," zeide hij,
hij, "of
genooit
nooit
meest volmaakte model, dat
natuur bestaat,
bestaat, dan
dan zult
zultge
dat er in de natuur
meer
middelmatig zijn:'
is een
een uitspraak,
uitspraak, die
die wel
wel van
van zeer
zeer
meer dan
dan middelmatig
zijn." Dit is
ertete
groot
tot een
eenjuist
juistbegrip
begrip tetekomen
komen van
van hetgeen
hetgeen er
groot belang
belang is
is om tot
verstaan is
is onder
verstaan
onder die
diemeerdere
meerdere „natuurlijkheid"
"natuurlijkheid" en
en „waarheid"
"waarheid"
welke de
en die
die speciaal
speciaal in
inFrankFrankdeheele
heelewereld
wereld in
in hem
hem bewonderde, en
rijk
opgemerkt door
doorhaar
haartegenstelling
tegenstellingmet
methet
hetverleegd
verleegden
rijk werd opgemerkt
enontontait
is
wel
duidelijk
als
we
gemakluisterd
classicisme.
Zoo
min
luisterd classicisme. Zoo min tuit is wel duidelijk als we gemakvan-beweging
"natuurlijkheid" mogen
mogen identificeeren
identificeeren (gelijk
(gelijk
van-beweging met „natuurlijkheid"
we hierboven
hierboven vaststelden),
vaststelden), zoo
zoo min
min mogen
mogenwe
weGarrick's
Garrick's„natuurlijk"natuurlijkheid." beschouwen
beschouwen als
als een
heid"
een „copieeren
"copieeren des
desdagelijkschen
dagelijkschen levens"
levens"
zijhet
hetzelden
zeldenen
enbij
bij uituitzonder
zonder meer.
meer.-—Uit
Uitde
dewijze
wijzewaarop
waarophijhij- zij
zij het
hetdikwijls
dikwijls —
- overdreef,
overdreef,gecombineerd
gecombineerdmet
metzijn
zijnboven
boven
zondering, zij
aangehaalde
dat zijn
zijnnatuurlijkheid
natuurlijkheid moet
moet
aangehaalde uitspraak,
uitspraak, begrijpen
begrijpen wij, dat
een voortdurend
voortdurend karakterizeeren;
hebben bestaan in een
in een uitbeelden
uitbeelden
karakterizeeren; ineen
van het
het essentieel-tragisch
essentieel-tragischaandoende
aandoendevan
van
het essentieel-comisch of het
een personnage.
personnage. In
Indat
datkarakterizeeren
karakterizeeren dan
dan echter
echter ging
ging hij
hij volkomen
volkomen
vrij te werk; niet gebonden door de tradities, die
die de
de Fransche
Fransche tooneeltooneelde ontplooiing
ontplooiing van
van hun
huntalent
talentbelemmerden.
belemmerden.
spelers
spelers in de
En
zijn bijzondere
verdienste, welke
welke ieder
ieder opviel
opviel was
was dan,
dan,
bijzondere verdienste,
En zijn
"in de
de huid
huid van
van een
een ander
ander te
te kruipen".
kruipen". RiRidat hij de gave
gave bezat,
bezat, „in
lIl,een
eenschurkachtigen
schurkachtigenknecht
knechtals
als Sharp
Sharpin
inzijn
zijn „Lying
"LyingValet",
Valet",
chard III,
een ouden
ouden puriteinschen
puriteinschen.bankier,
bankier, een
eenaanstellerigen
aanstellerigenkwast,
kwast,speelde
speelde
hij allen
allen met
met even
evengroote
grootenatuurlijkheid;
natuurlijkheid;ja,
ja,sterker
sterkernog:
nog: op eén avond
avond
speelde hij na
na elkaar
elkaar King
KingLear
Learenenden
denjongen,
jongen,dommen,
dommen,genieenen
gemeenen
en vlegelachtigen
vlegelachtigen master
master Johnny
Johnny in
inCibber's
Cibber's„Schoolboy".
"Schoolboytt.We
We
treffend.,e getuigenissen;
getuigenissen; van
van zijn
zijnlandgelandgehebben hiervan
hiervan de
de meest
meesttreffend.e
nooten
van Franschen,
Franschen, o.
o. a.a.van
vanGrimm
GrimmenenPréville.
Préville.Grimm
Grimm
nooten en van
spreekt b.v. in
in zijn
zijn „Correspondence
"Correspondence littéraire"
littéraire tt22)) zijn bewondering
salon,
zonder
eenigdécor,
décor,eerst
eerstop
op
uit voor
voor den
denman
mandie,
die,nana
in in
eeneen
salon,
zonder
eenig
de wonderbaarst-suggestieve
wonderbaarst-suggestieve wijze
dolk-scène uit „Macbeth"
"Macbeth tt
wijze de
de dolk-scène
I)
1) Oeuvres,
Oeuvres, éd.
éd. Assézat,
Assézat, XI-I6.
XI—i6.
2)
2) I1

juillet 1765.
1765.
juillet
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te hebben
hebben gespeeld')
gespeeld 1 )daarna
daarnadaar
daar een
een koekenbakkersjongenvoorstelde,
koekenbakkers jongen voorstelde,
die
met een
een schotel
schotel met
met taartjes
taartjes op
op zijn
zijn hoofd
hoofd loopt,
loopt, onder
onder het
het
die met
goot laat
laat vallen,
vallen, dan
dan éerst
éerstververgaan
taartjes in de goot
gaan gaapt,
gaapt, zoo
zoo zijn taartjes
stomd zijn ongeluk
en ten
ten slotte
slotteinintranen
tranenuitbarst.
uitbarst.
ongeluk staat
staat aan
aan te
te zien, en
Van Jean Georges
Georges Noverre,
Noverre,den
denberoemden
beroemdenballetmeester,
balletmeester,isisvoorts
voorts
uitvoe:ige beschrijving
beschrijving van
van een
een sterfscène
sterfscène
een zeer
zeer belangrijke
belangrijke en uitvoerige
van Garrick
Garrick over 2).
II

Genoeg thans,
Genoeg
thans, wat
wat de
dealgemeene
algemeenekarakteristiek
karakteristiek van
vanGarrick's
Garrick's
Het zou
zoudedemoeite
moeitewaard
waardzijn,
zijn,dede
karakteristiekvan
van
spel betreft.
betreft. Het
karakteristiek
dit spel
spel toe
toetetelichten
lichtendoor
doorzijn
zijn
stijl
tooneelschrijver
endoor
door
stijl
alsals
tooneelschrij
ver en
inShakespeare
Shakespeare
de eigenaardige
eigenaardige veranderingen
gaan, die
die hij
hij in
veranderingenna
na te
te gaan,
wij
ons
dentitel
titel
meent te
mogen
aanbrengen;
doch
het
is
zaak,
dat
te mogen aanbrengen; doch
zaak, dat wij ons den
van dit
een overzicht
overzicht te
tekomen
komen
dit opstel
opstel herinneren,
herinneren, en
en onze belofte tot een
van
de weerzijdsche
weerzijdsche invloeden
invloeden tusschen
tusschen Garrick
Garrick ten
éene en de
de
van de
ten éerle
Fransche
confraters van zijn tijd
tijd ten
ten andere.
andere.
Fransche confraters
en voor
voor het
heteerst
eerst
Toen Garrick
Garrick voor het eerst
eerst te
te Parijs
Parijs vertoefde
vertoefde en
eigen milieu
milieu had
had zien
zien
de bloem der Fransche
Fransche tooneelspelers
tooneelspelers in hun eigen
spelen,3) voorspelde
voorspelde hij
hijhet
hettoekomstig
toekomstig succès
succès van
van Mlle.
Mlle.Clairon.
Clairon.
heeft
nog
weinig
- althans
althans weinig
weinig aanaanMaar
Maardit
dit bezoek
bezoekaan
aanParijs
Parijs
heeft
nog
weinig
wijsbaren
invloed.InIn
1763
komthijhijterug;
terug;hijhijonderneemt
onderneemtdan
dan
wijsbaren- invloed.
1763
komt
wat
namelijk zijn
zijn groote
groote reis
namelijk
reis van twee
twee jaar
jaar op
op het vasteland;
vasteland; en wat
zou een
een waardiger
waardiger eerste-rustpunt
eerste-rustpunt op die
die reis
reis zijn
zijngeweest,
geweest,dan
dande
de
Française?-Men
Comédie
Comédie Française?
-Men spee1tdaar
speelt daar dien
dienavond
avond"La
„LaGouvernante",
Gouvernante",
eén van
comédies larmoyantes
larmoyantes van
de la
la Chaussée;
Chaussée; met
met
van de
de comédies
van Nivelle de
1)
dat men
men in
indit
ditverband
verbandten
tenonrechte
onrechtehet
hetfeit
feitdat
datde
detoeschouwers
toeschouwers
1) Ik geloof dat
Garrick's
verstonden, als
als een
eenbewijs
bewijstetemeer
meervoor
voorzijn
zijnspeelkracht
speel kracht
Garrick's taal
taal niet verstonden,
bleek te
te kunnen
kunnen ontroeren.
ontroeren.
ondanks die toelichting-in-woorden
toelichting-in-woorden bleek
beschouwt, die ondanks
Want
deeerste
eersteplaats
plaatshebben
hebbenscénes
scénesals
alsde
debovengenoemde
bovengenoemdevrijwel
vrijwel geen
geen
Want in de
. verklaring
uit Macbeth
Macbethbetreft,
betreft,die
diewas
wasoverbekend,
overbekend,en
envoor
voor
verklaring noodig
noodig (wat die uit
wie ze niet
niet kenden,
kenden, waren
w'areneen
eenpaar
paarwoorden
woordenvooraf
voorafvoldoende)
voldoende); ;'en
endan
dan:
het
: het
concentreeren
alle waarnemingsvermogen
waarnemingsvermogen in één
één zintuig
zintuigdoet
doetdat
datééne
ééne
concentreeren van
van alle
incasu
casuhet
hetgezicht
gezicht—
- veel
veelscherper
scherperwerken.
werken.
zintuig
zintuig --- in
2)
"Lettressur
surles
lesarts
arts imitateurs".
imitateurs".
2) In zijn „Lettres
3)
jaar voordien,
had hij
hij den
dentroep
troepvan
vanMonnet,
Monnet,dien
dienbij
bij
Denkelijk twee
twee jaar
voordien, had
3) Denkelijk
aan huisvesting
hielp, te
teLonden
Londengezien.
gezien.Monnet
Monnetgeeft
geeftininzijn
zijnmémoires
mémoireseen
eeninteintehuisvesting hielp,
ressant
verhaal van de
de oppositie
oppositieder
derJingoes,
Jingoes,waarmee
waarmeehij
hij had
hadtetestrijden
strijden en
en
ressant verhaal
waarvoor
slotte het
hetveld
veldmoest
moestruimen.
ruimen.Garrick's
Garrick'sedelmoedigheid
edelmoedigheidin
in
waarvoor hij
hij ten slotte
deze
zaak was
was het
het begin
begin van
van een
een vriendschap
vriendschap die tot het
het einde
einde van
van zijn
zijn leven
leven
deze zaak
duurde.
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Mlle. Dumesnil
Mlle.
Dumesnil in de
de titelrol.
titelrol. Garrick
Garrick vond
vond haar
haar spel
spel niet
nietmooi.
mooi.
Dit op
op zich
zich zelf
zelfalweer
alweerzegt
zegtons
onsniets;
niets;mademoiselle
mademoiselleDumesnil
Dumesnil
was zichzelf
zichzelf zeer
zeer ongelijk;
ongelijk; haar
haar kunst berustte
was
berustte goeddeels
goeddeels op
op de
de ininspiratie van het oogenblik. Maar het is
is de
de moeite
moeite waard
waard na
na te
te gaan,
gaan,
"Shemade
madeuse
useofof
wàt
zegtclan')
dan 1)„She
wat Garrick
Garrick in
in haar
haar spel
spel afkeurt.
afkeurt. Hij zegt
little startings and
and twitchings,
twitchings, which
which are
are visibly
visibly artificial,
artificial, and
and the
the
mere mimicry
simpie, and
and noble
noble working
working of
of the
the passions."
passions:'
mimicry of the free, simple,
Met andere
zij gebruikte
trues. Dit oordeel
gebruikte trucs.
oordeel is te
te meer
meer
Met
andere woorden:
woorden: zij
opmerkelijk, daar
daar haar
haar effecten
opmerkelijk,
effecten niet in
in die
diemate
mateop
opvoorafgaande
voorafgaande
die,berekening
als die
dievan
vanmademoiselle
mademoiselleClairon.
Clairon.En
Endie,
berekening berustten, als
—
die werd
werd door
doorGarrick
Garricktetekoel
koelen
entetedeclamatorisch
declamatorischgeacht
geacht—
- hoewel
hoewel
hij
terecht, veertien
veertien jaar
jaar vroeger,
vroeger, groot
grootsuccès
succès had
hadvoorspeld.
voorspeld.
hij haar, terecht,
Men moet echter
echter niet
niet vergeten
vergeten dat
datsedert
sedertdien
diendedeontwikkeling
ontwikkeling—
Frandat is te zeggen: de verandering
verandering:""'"
van den
den speeltrant
spee1trant op
op het
hetFran-- van
sche
tooneel zich snel had
had voltrokken:
voltrokken: de
de vernieuwing
vernieuwing welke
welke Mlle.
Mlle.
sche tooneel
2) had
Clairon sedert haar „voyage
Clairon
"voyage de
de Bordeaux"
Bordeaux"2)
had gebracht,
gebracht, en
en die
die
een kleine toenadering beduidde
beduidde tot
totden
den stijl
stijlwaarin
waarin Garrick
Garrickspeelde,
speelde,
was
nualalouderwetsch!
ouderwetsch!Het
Hetsysteem
systeemom
omdedespel-effecten
spel-effectenzooveel
zooveel
was nu
mogelijk voor
"oor te
te bereiden,
bereiden, had
hadzijn
zijnsympathie;
sympathie;maar,
maar,terecht,
terecht,ververlangde hij,
de emotie
emotie
hij, dat, boven
boven dien
dienondergrond
ondergrond van
van zeker kunnen, de
-;
van den acteur zou
zou leven,
leven, —
- als een rhythme
rhythme boven
boven een
een metrum
metrum —;
en dat
dat daardoor
daardoor de
degeprepareerde
geprepareerde effecten
effectenzouden
zoudenworden
worden opgenomen in de beweging
beweging eener ontroerde
ontroerde en
en ontroerende
ontroerende ziel.
ziel.
Men
moet echter
echter niet
niet meenen,
meenen, dat
dat Garrick
Garrick het
hetmin
mingunstige
gunstige
Men moet
zijn oordeel
oordeel over
over haar
haar aan
aanClairon
Claironzelf
zelfmededeelde.
mededeelde. Hij
Hij
element in zijn
waarschijnlijkwas
was
er
in
deze
houding
ten
opzichte
heeft haar
haar —
- enenwaarschijnlijk
er in deze houding ten opzichte
van de „eerste
"eerste vrouw"
vrouw" van
van de
deComédie
Comédie Française
Française vrij
vrij veel
veel politiek
politiek
-— in het
het openbaar
openbaar ten
tenzeerste
zeerste bewierookt,
bewierookt, speciaal
speciaal toen
toen hij,
hij,
en '64
'64in
inItalië
Italiëen
enDuitschland
Duitschlandtetehebben
hebbengereisd,
gereisd, in
inde
de
na
'63 en
na in '63
nu
tweede
laatste jaar
jaar te
te Parijs
Parijs was
was teruggekeerd;
teruggekeerd; en
en nu
tweede helft
helft van dat laatste
voor
verblijf van
van ettelijke
ettelijke maanden.
heeft zelfs
zelfs een
een lofkwalofkwavoor een verblijf
maanden. Hij heeft
trijn voor haar geschreven; in het
het Fransch
Frànsch—
- dat
datgenre
genregelegenheidsgelegenheids-;
gedichtjes
deel van
van zijn
zijnschrijverswerkzaamheid
schrijverswerkzaamheid—;
gedichtjes is
is wel
wel het
het beste deel
I)
Volgens Percy
Percy Filtgerald
Filtgerald („The
("TheLife
LifeofofDavid
DavidGarrick,
Garrick,from
fromoriginal
original family
family
9 Volgens
papers' --22 dIn,
1868 —
- blz.
blz. 284.
284. Fitzgerald
Fitzgerald haalt
haalt hier
hier en
en elders
efders een
een
dln, London, 1868
tijden~zijn
zijnverblijf
verblijfininFrankrijk
Frankrijkheeft
heeft
dagboek
aan, dat
dat Garrick
Garrick een
eenpoosje
poosjetijden§
dagboek aan,
gehouden.
dat uiterst
uiterstbelangwekkende
belangwekkendedagboek
dagboek nergens
nergens te
te vinden.
vinden.
gehouden. Helaas is dat
Zie Hedgcock
Hedgcock op blz.
blz;. 156
156 noot
noot 1.
I.
3 ) In
~)
In 1753.
1753.Zie
Ziehaar
haarMémoires
Mémoiresbij
bijBarrière.
Barrière.
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Clairon van
van haar
haar kant
kantbewonderde
bewonderde terug.
terug. En
Enbijbijdede
moeilijkClairon
moeilijkwaarin Mlle.
Mlle. Clairon
Clairon geraakte
geraakte door
door de
deonbeduidende,
onbeduidende,maar
maar
heden waarin
hevig opgeblazen
opgeblazen zaak-Dubois,
zaak-Dubois, heeft
haar hulp
hulpaangeboden
aangeboden
hevig
heeft hij haar
veel vriendschap
vriendschap bewezen.
bewezen.
en veel
wij hebben
hebben een
een brief
brief over
over van
van Garrick
Garrick aan
aan een
een DeenDeenIntusschen, wij
schen vriend,
vriend, waaraan
waaraan we,
we, wanneer
wanneer het
heterom
eromgaat
gaatdedewaardeering
waardeering
in haar
haar ware
ware proporties
proportiesteteleeren
leeren
van Garrick voor
voor zijn kunstzuster in
hebben dan
dan aan
aan al
al zijn
zijnvriendelijkheden:
vriendelijkheden:„What
kennen, meer hebben
"Whatshall
5ha11
I say to you,
1)
YOUt my
my dear
dear friend,
friend, about
about „the
"theClairon?"
Clairon?"zegt
zegthij
hijdaar.
daar .1)
"Your dissection
dissection of her
her isis asasaccurate
accurateasasififyou
youhad
hadopened
opcncdher
her
„Your
alive; she has
has every
every thing
thing that
thatart
artand
anda agood
goodunderstanding,
c.nderstanding,with
with
alive;
great
great natural
natural spirit,
spirit, can
can give
give her.
her.But
Butthen
thenI fear
I fear(and
(andI Ionly
onlytell
teIl
you my fe
fears
and open
open my
my soul
soul to
to you)
you) the heart
ars and
he art has
has none
noneof
ofthose
those
instantaneous feelings,
feelings, that life-blood,
lifc-blood, that
thatkeen
keensensibility
sensibilitythat
that
instantaneous
burst at
at once
once from
fromgenius,
genius,and,
and,like
likeelectrical
electricalfire,
fire,shoots
shootsthrough
through
marrow, bones
bones and
and all
all of
of every
everyspectator.
spectator.Madame
MadameClairon
Clairon
the veins, marrow,
so conscious
conscious and
and certain
certain ofofwhat
whatshe
shecan
cando,
do,that
thatshe
shenever,
never,
is so
I believe,
believe, had
hadthe
thefeelings
feelingsofofthe
theinstant
instant come
come upon
upon her
her unexpectedl
unexpectedly;
y;
but II pronounce
pronouncethat
tharthe
thegreatest
greateststrokes
strokesofofgenius
genius have
have been
been unknown
unknown
himself, 2) till circumstances,
circumstances, and
andthe
thewarmth
warmthofofthe
thescene,
scene,
to the actor himself,
has.
were, as
as much
much to
to his
hisown
ownsurprise
surpriseas
as
has .sprung
sprung thc
the mine as itit were,
that of
of the
the audience. Thus
Thus IImake
make aa great
great difference,"
difference/'gaat
gaathij
hijvbort,
voort,
„between a great
"between
great genius
genius and
andaagood
good actor.
actor. The
The first
firstwill
willalways
always
realize
feelings of
of his
his character,
character, and
and be
betransported
transportedbeyond
beyond
realize the feelings
himself;
ot her, with
withgreat
gre2tpowers
powersand
andgood
goodsense,
sense,will
will
himself; while
while the other,
give
audience, but
but never
never
give great
great pleasure
pleasure to an audience,
Pec.tus
angit,
Pectus inaniter angit,
Irritat, mulcet,
mulcet, falsis
falsis terroribus
terroribus implet
implet
Ut magus". 3)
3)
Hij
zijn vriend
vriend nog
nog eens op het
het hart,
hart, dit
ditoordeel
oordeel voor
voor
Hij drukt dan zijn
zich te houden; „the
"theClairon
Claironwould
wouldnever
neverforgive
forgive me,
me, though
thoughIIcaUed
called
her an excellent actress,
not swear
swear by
by all
all the
theGods
Godsthat
thatshe
she
actress, if
if I did not
was
too."
was the
the greatest genius too."
Wat
Lekain aangaat,
aangaat, er
naar Hedgcock
Hedgcock op
op m.
m. ii. voldoende
voldoende
Wat Lekain
er is, naar
gronden
nemen, dat
dat hij
hij voor
voorhem
hem
gronden onderstelt,
onderstelt, alle
alle reden
reden om aan te nemen,
,

I)
brief is door Hedgcock
Hij
aan zijn
zijn ware
ware adres
adres gebracht. Hij
Hedgcock voor
voor 't eerst aan
1) De brief
is
afgedrukt op blz.
is afgedrukt
blz. 244-245.
2)
van mij.
mij. W.
Cursiveering van
2) Cursiveering
3)
1-211.
II, 1-211.
3) Horatius-Epistulae 11,
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althans
niet méér
méér waardeering
waardeering had dan
dan voor
voor Madelle
MadelIe Clairon.
Clairon. InInalthans niet
derdaad,
hun
spel
moet
voor
hem,
den
Shakespeare-speler,
en
derdaad, hun spel moet voor hem, den Shakespeare-speler, en
vertolker
Engelsche,daar
daaruit
uitdedetragedie
tragedie(niet
(nietals,
als,ininFrankFrankvertolker van het Engelsche,
rijk,
uit de
decomedie)
comedie)ontstane
ontstanedrama,
drama,den
denindruk
indrukhebben
hebbengemaakt
'gemaakt,
rijk, uit
totzijn
zijneigen
eigenstijl,
stijl,maar
maar
van iets halfslachtigs,
halfslachtigs, iets
iets dat
dat wel
wel naderde
naderde tot
toch ook
toch
ook nog
nog bedenkelijk
bedenkelijk veel
veel van
van het
hetontzielde
ontzielde classicisme
classicisme had.
had.
Het drama
drama zat
zijn vertolking
vertolking betreft
betreftvast
vast
zat trouwens
trouwens nog
nog geheel wat zijn
aan
tragedie; en
enzeker
zekerwas
wasdit
ditininden
dentijd
tijdvan
vanGarrick's
Garrick's verblijf
verblijf
aan de tragedie;
in Parijs
Parijs nog het
het geval.')
geva1.l)
Zóó komen
we tot
Zóó
komen we
tot de
de hoofdzaak,
hoofdzaak, die ik
ik reeds
reeds noemde
noemde en
en die
die
naar
mijn meening.
meening, door
Hedgcock niet
niet voldoende
voldoende als
alszoodanig
zoodanig
naar mijn
door Hedgcock
"dramebourbouris belicht:
belicht:de
deverhouding
verhoudingvan
vanGarrick
Garricktot
tothet
hetFransche
Fransche„drame
geois", zijn invloed op
geois'·,
op de
de speelwijze
speelwijze daarvan.
daarvan.
"tammer"
Het Fransche
Fransche drama
drama was,
was, naar
naar den
den inhoud,
inhoud,belangrijk
belangrijk„tafnmer"
dan
Engelsche. De
Deeigenaardige
eigenaardige schakeeringen
schakeeringen waarin
waarin zulk
zulk een
een
dan het Engelsche.
genre
verschillende volkeren
ziet men
men het
het, duidegenre zich bij verschillende
volkeren vertoont,
vertoont, ziet
lijkst,
wanneer men nagaat,
nagaat, hoe stukken
stukken van
van een
een andere
andere nationalinationalilijkst, wanneer
teit worden
worden bewerkt. Zoo
Zoo krijgt
krijgt men een
een helderder
helderder blik
blik op
op de
deververdoor vergelijking
vergelijking van de
de
schillende
nationaliteiten dan door
schillende psyche
psyche der nationaliteiten
en terecht
terecht
oorspronkelijke
lánden; en
oorspronkelijke kunstproductie
kunstproductie der
der verschillende landen;
bij zijn
zijnbeschrijving
beschrijvingvan
vande
dewordingsgeschiedenis
wordingsgeschiedenis
is ook Eloësser 2) bij
der Duitsche
der
Duitsche „biirgerliche
"bürgerliche Dichtung"
Dichtung" telkens
telkens uitgegaan
uitgegaan van
van de
de
hunne vertalingen
voorbeelden
andere nationaliteit
nationaliteit en hunne
voorbeelden van andere
vertalingen om ons
daarna
daarop volgende oorspronkelijke
oorspronkelijke werken
werken
daarna de
de beteekenis der daarop
duidelijker
zien.
duidelijker te
te doen zien.
In het
het hoofdstuk
hoofdstuk„Garrick
"GarrickatatParis"
Paris" dan
dan wcrdt
wcrdt de
de verhouding
verhoudibgvan
van
Garrick
Fransche' "drame
bourgeois" althans
althans aangeroerd.
aangeroerd.
Garrick tot
tot het Fransche'
„drame bourgeois"
tracht de
de schrijver
schrijver de
de vraag
vraag op
op te
te lossen,
lossen, waaraan
waaraan wel
wel de
de
Daar 3) tracht
overweldigende
worden toegeschreven,
toegeschreven, waarmee
waarmee
overweldigende geestdrift
geestdrift moet worden
eerste plaats
plaats zegt
zegt hij,
hij, moet
moet
Garrick
Garrickte
te Parijs
Parijs werd
werd gevierd.
gevierd. In
In de eerste
het
groote talent
talent van
van den acteur
acteur hebben
gegolden: "it
not to
tobe
be
het groote
hebben gegolden:
„it is not
doubted
Garrick was truer
truer to
to nature
nature 4)
than Clairon
Clairon and Le
Le
4) than
doubted that Garrick
I)
Zie mijn
mijn artikel
artikel „Theatraal"
"Theatraalt~ in
in het
hetTijdschrift
Tijdschriftvoor
voorNederlandsche
Nederlandsche TaalTaaI') Zie
en Letterkunde, deel XL
XL (1921).
(lg21). '
2)
Bürgerliche Drama.
Dram~. Seine
Seine Geschichte im
18 und Ig Jahrhundert.
Jahrhundert.
im 18
2) Das Biirgerliche
Berlin, Wilhelm Hertz, 1898.
18g8.
i)
3) Bladz. 227.
4)
dergelijke uitdrukkingen
uitdrukkingen voor
voor een
een meer
meerphilozofische
philozofische geschiedgeschiedDat dergelijke
4) Dat
tooasen.
beschouwing niet kunnen
kunnen bestaan,
bestaan, trachtte ik hierboven aan
aan te
te toonen.

GARRICK EN DE
DE FRANSCHE
FRANSCHE TOONEELSPEELKUNST
TOONEELSPEELKUNST

299

Kain, that his
his range
range was
was wider
wider and
andhis
hisobservation
observation more
more penepeneKain,
wasmore
moreververthose of
ofPréville,
Préville, and
andabove
aboveall,
all,that
thathehewas
trating than those
his French
French colleagues."
coUeagues." Maar,
Maar, vervolgt
vervolgt hij,
hij, hij
hij
satile than
satile
than any of his
ûjn voordeel:
voordeel: in
inde
deeerste
eerste
nog twee
twee andere
andere omstandigheden
omstandigheden in
in zijn
had nog
in Frankrijk
Frankrijk kwam,
kwam, de
de strijd
strijd over
over
plaats deze,
juist toen
toen hij
hij in
plaats
deze, dat
dat juist
daar op
op zijn
zijn hevigst
hevigst was, daar
daar immers
immers twee
twee partijen
partijenbezig
bezig
Shakespeare daar
waren
zich te vormen,
waren zich
vormen, de
de éene
éene die
die zich
zich schaarde
schaarde om
om Voltaire,
Voltaire, en
en
die Racine,
Racine, Corneille,
Corneille, in het
het algemeen
algemeen de
de Fransche
Fransche tragedie,
tragedie,
die
vudedigde; tegen
aanvallen van
het andere
andere kamp:
kamp: de
de
verdedigde;
tegen de
de aanvallen
van het
„Anglicizingparty".
party".- Op
"Anglicizing
Opdat
dátmoment
momentkwam
kwam Garrick,
Garrick, en
en doordat
doordat
de enkele
enkele scènes
scènes die
die hij
hij speelde
speeldede
deaangrijpende
aangrijpendekracht
krachtvan
van
hij in de
sommige
Shakespeare's tooneelen
tooneelen voelbaar
voelbaar maakte,
maakte, bracht
bracht hij
hij
sommige van Shakespeare's
geloof aan 't'twankelen
wankelen van
van velen
velen die
dieden
denEngelschen
Engelschendichter
dichter
het geloof
alleen
kenden uit
uit Voltaire's
Voltaire'sdwaze
dwazeenenoneerlijke
oneerlijkebeschouwingen
beschouwingen
alleen kenden
dan: hij
hij was
was het
het volmaakt
volmaakt model
model van
van dien
dien
of
vertalingen. En
of vertalingen.
En dan:
natuurlijken
tooneelspeler en
waarachtigevertegenwoorvertegenwoornatuurlijken tooneelspeler
en dedewaarachtige
diger
diger van
van dat
dat „drame
"dramebourgeois"
bourgeois" welke
welke Diderot
Diderot en
en Grimm
Grimm
sedert lang
in dien
dien tijd
tijd van
van verval
verval van
van de
de clasclassedert
lang aanpreekten,
aanpreekten, in
sieke
onder den
den invloed
invloed van
van het
hetEngelsche
Engelschetooneel
tooneelen
en
sieke tragedie
tragedie en onder
den Engelschen
Engelschen roman,
roman. Hedgcock
Hedgcock verwijst
naar de
de bekende
bekende
verwijst dan
dan naar
theoretische geschriften van Diderot,.
Diderot,' die de
de theorie
theorie van
van het
hetnieuwe
nieuwe
Fils naturel"
nature!'; en
en de
de
kunstgenre
kunstgenre bevatten:
bevatten:de
de "Entretiens
„Entretienssur
sur Ie
le Fils
verhandeling
Poésie dramatique". Ieder
Ieder die
die deze
deze beschoubeschouverhandeling "De
„De la Poésie
wingen
moet inzien,
inzien, hoe
hoe geheel
geheel die
diebeginselen
beginselen van
van
wingen leest,
leest, zegt hij, moet
de opkomende
opkomende school
school ininGarrick's
Garrick'sspeeltrant
speeltrantwaren
warenvereenigd
vereenigden
en in
in
hun hoogste
hoogste volkomenheid
volkomenheid verwerkelijkt.
verwerkelijkt. Onder
invloed van
van
Onder den invloed
Lillo,
Moore en Shakespeare
Shakespeare spreekt Diderot hier
hier telkens
telkens het
het ververLillo, Moore
plaats van
van de
de stijve,
stijve,afgeafgelangen
naar een
een eenvoudiger,
eenvoudiger stijl, in plaats
langen uit naar
hij.
meten,
kunstmatige actie
van de
de Fransche
Fransche tragedie,
tragedie, hij
meten, kunstmatige
actie van
brengt
de noodzakelijkhied
noodzakelijkhied van
een natuurlijk
natuurlijk gebarenspel
gebarenspel naar
naar
brengt de
van een
„Wij spreken te veel
voren: "Wij
veel in onze
onze stukken;
stuk~en; en
en ten
ten gevolge
gevolge daarvan
daárvan
acteeren
veroordeelt hij
hij den
den
acteerenonze
onzeacteurs
acteursniet
niet genoeg."
genoeg." Spottend veroordeelt
natuur";
monoloog,
monoloog, die
die het
het tegengestelde
tegengesteldeisis van
van "de
„de ware
ware stem
stem der
der natuur";
hij
geeft als zijn
ûjn meening
meening te
te kennen,
kennen,dat
datverschillende
verschillendepauzes
pauzestelkens
telkens
hij geeft
de zinnen
zinnen moeten
moetenafbreken;
afbreken;dat
datals,
als,de
dehevige
hevigehewogenheid
hewogenheidvan
vaneen
een
personnage
mogen en
en
personnage dat
datmeebrengt,
meebrengt, zelfs
zelfs ongearticuleerde
ongearticuleerde kreten
kreten mogen
moeten
de woorden
woorden door
doordedeinstinctieve
instinctieve
moetenworden
worden uitgestooten;
uitgestooten; dat
dat de
onderbroken;bewegingen
hartstocht behooren
behoor en teteworden
wordenonderbroken;
bewegingen van den hartstocht
kortom
van den
den tooneelspeler
dielevendigheid,
dieafwezigafwezigkortom hij verlangt
verlangt van
tooneelspeler die
levendigheid, die
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conventioneele houdingen,
houdingen, die
„theatrale")")nabootsing
heid van conventioneele
die (zij het "theatrale
nabootsing
het leven,waarmee
waarmeeGarrick
Garrick zijn toejuichingen
toejuichingen behaalde
„For
those
van hetleven,
behaalde.. "F
orthose
middle-class life at the expense
expenseof
ofAristoteAristotewho extolled the drama of middle-class
example that could
could have
have been
been
lian
lian tragedy,
tragedy, Garrick
Garrick was
was the
the finest example
notsurprising
surprising that
thatthey
theyshould
shouldhave
haveset
sethim
himon
onaa
imagined;
imagined; so itit isis not
pedestal and said to
to the
the whole
whole world:
world:„See
"Seewhat
whatperfection
perfectionmight
mightbe
be
practised:'
reached
stage, ifif only
only our
ourprinciples
principles were
were practised."
reached on
on the stage,
Als
we een
een oogenblik
oogenblik nadenken
nadenken over
overdedeeigenlijke
eigenlijkebeteekenis
beteekenis
Als we
van deze
van
deze twee
twee oorzaken
oorzaken van
vanGarrick's
Garrick'shartelijke
hartelijkeverwelkoming,
verwelkoming,
dan
komen we
de concluzie,
concluzie, dat
beide tot
totéén
ééngeestelijke
geestelijke
dan komen
we tot
tot de
dat beide
oorzaak
terug tetebrengen,
brengen,namelijk
namelijkdedeanti-classicistische
anti-classicistische
oorzaak zijn
zijn terug
neigingendie
die zich
zich in
in dien
neigingen
dien tijd
tijd in
in Frankrijk
Frankrijk openbaren,
openbaren, die
die een
een
voorbeeld,
een leuze
leuze vinden,
vinden, in
in de
deEngelsche
Engelsche romanromanvoorbeeld, een
een steun en een
tische litteratuur
litteratuur en in den
tische
den Engelschen
Engelschenromantieken
romantiekenacteur
acteurGarrick.
Garrick.
Vandáár ook de in dien
dien tijd
tijd heerschende
heerschendeanglomanie.
anglomanie.
gesteund door
door allerlei
allerlei verschijnselen.
verschijnselen.
Deze zienswijze
zienswijze vinden we gesteund
Molé
de groote
groote propagandist-van-de-daad
propagandist-van-de-daad geweest
geweest voor
voor het
het
Molé is de
drame bourgeois
in Frankrijk.
drame
bourgeois in
Frankrijk. Gaiffe
Gaiffe heeft,
heeft, in het
het welk
werkwaarnaar
waarnaar
ik hierboven
hierboven reeds
reedsmeer
meerdan
danééns
éénsverwees,
verwees,aangewezen,
aangewezen,!)
1) hoe zijn
gezwollen
éclats de
voix, son ton
ton uniformément
uniformément tendu
tendu
gezwollenspel,
spel, "ses
„ses éclats
de voix,
et trépidant,"
trépidant," waarvan
waarvan Collé
Collé in zijn „Journal"
"Journal" spreekt
spreekt 22),
), geenszins
het groote
Do:: kenners
kenners dachten
dachten
het
groote publiek
publiek afstieten;
afstieten; integendeel.
integendeel. De
anders over;
over; maar
maar de
de kenners
kenners verdwijnen
verdwijnen in
in deze
deze tijden
tijdenvan
van
er anders
stijgende
bij het
hetschouwschouwstijgende democratie,
democratie, waarin
waarin géén
géén eruditie
eruditie meer bij
burgpubliek wordt
wordtondersteld,
ondersteld,als
onbeduidendeminderheid,in
burgpubliek
als onbeduidende
minderheid, in 'tniet.
't niet.
En deze
deze speeltrant
speeltrant was
was dan
danook
ookwezenlijk
wezenlijk de eigenaardige, de
passende
drama, dat immers
immers ook
ook van
van inhoud
inhoud zoo
zoo louter
louter
passende voor
voor het
het drama,
gezwollenheid
was, louter
louter "façade"
„façade" en
gezwollenheid was,
en tirade.
tirade.
na Garrick's
Garrick'sververWe kunnen
kunnen hierbij
hierbij opmerken,
opmerken, dat
dat speciaal
speciaal na
We
Parijs Molé
Molé zoo
zoo geweldig
geweldig te
te keer
keer gaat.
gaat.Zoo
Zooschrijft
schrijftBachauBachaublijf te Parijs
mont in de
de ,,Mémoires
"Mémoires Secrets
Secrets pour
pour servir
servir aà l'histoire
l'histoire de
de lalarépurépulettres"inin1769,
1769,naar
naaraanleiding
aanleidingvan
vande
desuccesrijke
succesrijkereprise
reprise
blique des lettres"
van Didcrot's
thcrmomètre du
du théatre
théatre est
est
van
Diderot's "Père
„Père de
de FamilIe"-:
Famine"; "Le
„Le thermomètre
si haut
hautaujourd'hui,
aujourd'hui,qu.'il
qu'ilfaut
fautnécessairement
nécessairementdes
desexplosions
explosions
monté si
pour y atteindre. Les
Les poumons
poumons de
de cet
cet acteur
acteuren
ensouffrent
souffrent
terribles pour
beaucoup, et
ne donne
donne le
Ie Père
Père de
de Famille
Famille que
que deux
deux fois
fois par
par
beaucoup,
et l'on ne
st,ffire:' En in
in het
het Journal
Journal van
vanCollé
Collé
semaine, pour qu'il
qu'il puisse
puisse y stiffire."
semaine,
1)
I) 0.
O. c. bladz.
bladz. 525, vgg.
2)
2) III,
lIl, 238, 262,
262, 325.
325.
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vinden
we, inindatzelfde
datzelfde jaar
jaar 1769
1769 1)
deze beschrijving
beschrijving van zijn
zijn
vinden we,
1) deze
spd
"Orphelin anglais";
anglais"; „A
"A mains
moins que
que de
del'avoir
l'avoirvu,
vu,
spel in Longueil's „Orphelin
on
saurait dépeindre
dépeindre la
la beauté
beauté dont
dont était
était Molé;
Molé; l'air
l'airpåle,
pale,les
les
on ne saurait
cheveux hérissés et
et en
endésordre,
désordr~,leslesyeux
yeux
égarés,
fureur
chaque
égarés,
sa sa
fureur
A. àchaque
mouvement violent."
pas, aà chaque rnouvement
Inderdaad, we
Inderdaad,
we mogen
mogen bij
bij een
eenspeeltrant
speeltrantzooals
zooalsons
onshier
hierbeschreven.
beschreven
wordt, wel
wel zeer
zeer aan
aan navolging
navolging'van
algemeen om
om dergelijke
dergelijke efef. van den algemeen
fecten bewonderden
fecten
bewonderden Garrick
Garrick denken; waarbij
waarbij dan
dan nog
nog in
inaanmeraanmerking worde genomen
genomen de
degroote
grootebewondering
bewonderingwaarmee
waarmeede
detoongevende
toongevende
is
Juist in
indeze
dezezelfde
zelfde jaren.
jaren. Er
Eris
Diderot van Garrick's
Garrick's spel
spel gewaagt
gewaagt 2). Juist
een ander acteur
acteurdie
die sterk
sterk onder
onderGarrick's
Garrick'sinvloed
invloedisisgekomen,
gekomen,en
enwel
wel
éen van
het Fransche
Franschetooneel.
tooneel.Préville
Préville
vande
de beste
beste uit
uit dezen bloeitijd van het
het spel
spel van
van
bedoel
die voornamelijk
voornamelijk het
het cornische
bedoel ik; die
element in
in het
comische element
den meester zich tot
tot voorbeeld
voorbeeld heeft
heeftgekozen.
gekozen. Hij
Hijwas
wasongetwijfeld
ongetwijfeld
degene
de acteur's
acteur's van
van de
de Comédie
Comédie Française
Française de
demeest
meest
degene die
die van de
bewondering voor
voor Garrick
Garrick had;
had; ze zijn in 1764
oprechte bewondering
1764 zeer
zeer intiem
intiem
geweest; daarna is er
er voor
voor een
een poos
poos een
eenverkoeling
verkoelingontstaan,
ontstaan,maar
maar
geweest;
duurtniet
nietlang,
lang,
correspondentie
welkezij
zijdaarna
daarnavoeren,
voeren,
die
die duurt
enen
dede
correspondentie
welke
is van het
het hoogste
hoogste belang
belang ten opzichte
opzichte van
van hun
hun beider verhouding
tot het
het Fransche
Fransche „draine
"dramebourgedis".
bourgeois".
In 1768
1768 schrijft
schrijft Préville
Préville hem
hem over
over het
hetreusachtig
reusachtig succes
succes van
van
Moore's
Gamester (Béverley)
(Béverley) in
Frankrijk; een
een succes
succes dat
dat
Moore's Gamester
in Frankrijk;
ook
hem, Préville,
Préville, zeer verwonderd
verwonderd heeft,
hij, „we
"we
ook hem,
heeft, "maar",
„maar", zegt hij,
moeten
alles voorbereid
voorbereid zijn,
de smaak
smaak van
van ons
ons volk
volk is
is aan
aan
moeten nu op alles
zijn, de
't veranderen
•••• Maar
hoe die
die ook
ook veranderen
veranderen mag,
mag, niets
nietszal
zalmij
mij
veranderen....
Maar hoe
den smaak
smaak voor
smaak ontnemen,
minder mijn
mijn
voor den goeden smaak
ontnemen, en nog minder
bewondering
talent."
bewondering voor
voor uw talent."
Die
bewondering schijnt
schijnt wederkeerig
wederkeerig te
te zijn
zijngeweest;
geweest;blijkens
blijkens
Die bewondering
een beschrijving van Préville,
Préville, welke
welke Garrick,
Garrick, op
opverzoek
verzoek van
van Suard,
Suard,
opstelde
Gazette littéraire;
littéraire; waarin
waarin ze
ze evenwel
evenwel nooit
nooit ververopstelde voor
voor de Gazette
3) en
we bezitten
bezitten dien
dien tekst,
tekst,3)
en mag
mag Garrick's
Garrick's
scheen.
Intusschen, we
scheen. Intusschen,
oordeel
wat gekleurd
gekleurd zijn door de
de overweging
overweging dat het
het hier
hier
oordeel ook
ook al
al wat
een openlijk oordeel gold in een Fransch
Fransch blad
bladover
overéen
éenvan
vande
demeest
meest
geliefde
is het
het toch
toch
geliefde Fransche
Fransche tooneelspelers,
tooneelspelers, aan
aan den
den anderen kant is
kwalijk
héél veel
veel meer zou zeggen,
zeggen, dan hij
hij zou
zou
kwalijk denkbaar,
denkbaar,dat
dat hij
hij héél
I)
Journal III, 217-219.
1)Journal
2)
Oeuvres (uitg. Assézat)
Assézat) VII, 402; VIII 352, 382, 396.
396.
2)Oeuvres
3)
Forster Collection,
Collection, deel
deel XXXI.
XXXI.
3) In de Forster
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kunnen verantwoorden.
verantwoorden. Garrick
Garrickgeeft
een beschrijving
beschrijving van
vanPréville's
Préville's
geeft een
uiterlijk;
den nadruk
nadruk op
opdat
uiterlijk; legt
legt er den
dat,Préville,
Préville,dedegroote
grootecomicus,
comicus,
van
niets komieks
komieks in zijn
zijn verschijning
verschijning heeft;
heeft; maar
maar zijn
zijn vak
vak
van nature niets
door en door kent.
De beschrijvingen
beschrijvingen van
van des
des acteurs
acteurs mimiek
mimiek die
die
door
kent. De
Garrick hier
hier geeft,
Garrick
geeft, zijn als
als zoodanig
zoodanig te zeldzaam
zeldzaam om ze
ze hier
hier niet
niet
even te vermelden.
iets
"Zijnoogen,"
oogen,"zegt
zegthij,
hij,„hebben
"hebben
ietstamelijk
tamelijk
even
vermelden. „zijn
slaperigs (are
(are rather
rather of the
the sleepy
sleepy kind),
kind), en
endrukken
drukkenwanneer
wanneer hij
hij
slaperigs
zijn voorhoofd
optrekt en zijn
zijn
voorhoofd optrekt
zijn mond
mond open
open doet,
doet,verdwazing,
verdwazing, ververwarring en verbazing
warring
yerbazing uit; wanneer hij moet
moet spelen
spelen dat
dat hij
hij boos
boos is,
is,
kan
zulk een
een vermakelijke
vermakelijke levendigheid
levendigheid in zijn
zijn oogen
oogen brengen,
brengen,
kan hij zulk
dat men den indruk
indruk van
van een
een zwak,
zwak, bang
bang karakter
karakter krijgt,
krijgt, dat
dat optornt
optornt
naar een besluit dat het
naar
het toch
toch nooit
nooit bereiken
bereiken kan;
kan; en
enzijn
zijntoorn
toornzakt
zakt
op even vermakelijke
vermakelijke wijze
wijze af;
af; als hij
opgekomen. En
hij is
is opgekomen.
En als zijn rol
een
tegenovergestelde uitdrukking
kan hij
hij zooveel
zooveel
een tegenovergestelde
uitdrukking vereischt,
vereischt, dan
dan kan
zijn houding
houding leggen,
leggen, dat
dat
schalkschheid, zooveel geest en overleg
overleg ïn
i n zijn
hij Davus
hij
Davus van
van Terentius
Terentius in eigen
eigen persoon
persoon schijnt."
schijnt:' Hij
Hij geeft
geeft dan
dan
een
aanduiding van
van de
de vijf
vijfverschillende
verschillende types
types die
diePréville
Préville
een korte aanduiding
„jongejande"inin Boursault's
Boursault'sstukje
stukje"Le
„LeMercure
Mercuregalant,"
galant,"
- welke
welke
"jongejande"
op een wezenlijk
wezenlijk Garrickiaansch
Garrickiaansch metamorfoze-talent
metamorfoze-talentwijzen.
wijzen.Van
Vanhet
het
"with
thesoft,
soft,smirking,
smirking,
laatste
wanneer hij
hij binnen
binnenkomt
komt„with
laatste type, wanneer
allallthe
self-conceited,
scribbling Abbé,"
Abbé," zegt
zegt
self-conceited, familiar
familiar insignificance
insignificance of
of aa scribbling
dat
de geestdriftige
geestdriftige Garrick,
niet achterstaat
achterstaat bij
bij wat
wat ook
ook dat
Garrick, dat
dat het niet
ooit
eenig tooneel
hij is niet
niet alleen
alleen in het
het basbasooit op eenig
tooneel is
is vertoond.
vertoond. En
En hij
comique
uitstekend; in
inde
de„petites
"petitespièces
piècesvan
vanMarivaux"
Marivaux"ook
ook
comique genre uitstekend;
is maar
maar één
één
speelt
met evenveel
evenveel fijnheid
fijnheid als
als natuurlijkheid.
natuurlijkheid. Er is
speelt hij met
soort
rollen, zegt
zegt Garrick
Garrick in
in het
hetvervolg
vervolgvan
vanzijn
zijnbeschrijving,
beschrijving,
soort rollen,
waarin
endat
dat
waarin Préville
Préville niet
niet deugt:
deugt: n.
n. 1.1.in
in de
de "röles
„roles de
de charge"; --- en
pleit voor
voor hem!
hem! Maar
Maar ook
ook dan
dan nog
nogheeft
heefthij
hijzoo'n
ZOO'11eigenaardige
eigenaardige
pleit
grappigheid~ dat
dat het
hetdedemassa
massader
dertoeschouwers
toeschouwersaltijd
altijdwel
welaangenaam
aangenaam
grappigheid,
hem te
te kijken;
kijken; en
en teteluisteren.
luisteren.Geen
Geenkomediant
komediant
moet zijn om naar hem
is er
iri geslaagd
geslaagd kleine
zeggen, maar
maar die
die
er ooit
ooit beter
beter in
kleine dingetjes
dingetjes te zeggen,
enzijn
zijnvoortreffelijk
voortreffelijk,gegegroot werden door
door zijn
zijn komische
komische kracht
kracht,en
groot
barenspel; nooit
nooit toont
toontzijn
zijngenie
gel1iezich
zichvoordeeliger
voordeeligerdan
danwanneer
wanneer
barenspel;
schrijver het aan
aan hem
hem overlaat,
overlaat, om
om zich
zich ergens
ergens uit
uit teteredden;
redden;
de schrijver
vult Préville
Préville de
de tekortkomingen
tekortkomingen van den
den dichter
dichter aan,
aan, en
enkan
kan
dan vult
brengen in
in het
hetkarakter
karakterdat
dathij
hijheeft
heeft
een waarheid en een schittering brengen
zóóheeft
heeftkunnen
kunnenvoorstellen.
voorstellen.
vertolken, die de
de auteur
auteur zich
zichnooit
nooitzóó
te vertolken,
kort:Préville
Prévilleisiseen
eenwereld-acteur,
wereld-acteur,wiens
wienstalent
talentevenzeer
evenzeerdoor
door
In 't'tkort:
vreemdelingen als
Franschen kan
kan worden
wordengenoten.
genoten.
vreemdelingen
als door Franschen
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III
111
Wat
was nu dan,
dan, anaerzijds,
anderzijds, Garrick's
Garrick's invloed
invloed op
op het
hetFransche
Fransche
Wat was
tooneel?Geenszins
Geenszin gaf
tooneeP
gaf die
die aanleiding
aanleiding tot
tot een
een volkomen
volkomen verandering
van stijl. Daarvoor
van
Daarvoor was
was het
het verschil
verschil tusschen
tusschen de
dekunstopvatting
kunstopvatting
van Engelschen
van
Engelschen en Franschen
Franschen alsnog te
groot. Aufresne,
Aufresne, die
die o.
o.a.
a.
te groot.
door d'Holbach als
c;loor
als iemand
iemand uit
uit zijn
zijn school
school w
wordt
beschouwd, kon,
kon,
ordt beschouwd,
gelijk wij
wij zagen,
zagen, maar
maar tot op een
gelijk
een zekere
zekere hoogte,
hoogte, zijn
zijn natuurlijk
natuurlijk spel
spel
ingang doen
doen vinden.
vinden. Het publiek
i chte hem
ingang
publiek ju
juichte
hem toe;
toe; maar
maar zijn
zijn conconfraters -fraters
- hoewel
hoewel door
doordie
diepublieke
publiekemeening
'meeninggenoodzaakt,
genoodzaakt, hem
hem als
als
lid van het gezelschap
aan te nemen
lid
gezelschap aan
nemen —
- vonden
vonden het
het hoogst
hoogst onbeonbehaaglijk
spelen; een
een der
dersociétaires
sociétaires heeft,
heeft, waarschijnlijk
waarschijnlijk
haaglijk met
met hem te spelen;
zéér
bij het
het onze.
onze.
zéér terecht
terechtvan
vanhem
hemgezegd:
gezegd:Zijn
Zijnspel
spelpaste
paste niet
niet bij
Of hij
hij was
was „een
"een valsche
valsche noot" ten
ten opzichte
opzichte van
van ons,
ons, of
ofwij
wij waren
waren
dat ten
ten opzichte
opzichte van
van hem.
hem. Hij
Hijmoest
moestanders
andersgaan
gaanspelen,
spelen,ofofwij.
wij.
En -— het
tweede maal
maal een
eenleertijd
leertijdtetemoeten
moeten
het is
is hard
hard om
om voor
voor de tweede
doormaken; wij
wij gaven
gaven er
er dan
dan maar de voorkeur
doormaken;
voorkeur aan,
aan, hem
hem weg
weg te
te
toen men Aufresne's
sturen. —
- Dit
Ditoordeel
oordeelwerd
werd uitgesproken, toen
Aufresne's ververzoe~
alleen lid, maar
maar ook
ook sociétaire
sociétaire van de Comédie
Comédie FranFranzoek om niet alleen
çaise
beantwoord met
met een
een storm
stormvan
vanverontwaardiverontwaardiqaise te
te worden,
worden, had beantwoord
ging; waarvoor
waarvoor de jonge
jonge acteur
acteur week,
week, om
om voortaan
voortaan in
inde
deprovincie
provincie
en, vooral,
vooral, in het
het buitenland
buitenland zijn
zijnfortuin
fortuintetegaan
gaanzoeken.
zoeken.
Inderdaad—
-de
tijdenwaren
warenvoor
voor ditsoort
dit soortvan
vanspel
spel in
in Frankrijk
Frankrijknog
nog
Inderdaad
de tijden
niet
rijp. Dat
Datzou
zoupas
pasten
tijdevan
vanTalma
Talmahet
hetgeval
gevalzijn.
zijn.De
Debeteekenis
beteekenisvan
niet rijp.
ten tijde
van
vernieuwer van
van den Franschen
Franschen speeltrant
speeltrantisis er
er niet
niet minder
minder
Garrick als vernieuwer
groot
door ;integendeel.
Zóóals
alshij
hij was,
was,heeft
heefthij
hij ongetwijfeld
ongetwijfeldden
denmeesmees,,aroot door
;integendeel. Zóó
kunnenuitoefenen.
uitoefenen.Zoo
Zooals
alshij
hijwas....
was ..••Wat
Watwil
wildat
datzeggen?
zeggen?
ten invloed kunnen
dat hij
hijden
denEngelsch-romantischen,
Engelsch-romantischen,den
densterk-Shakespearistcrk-ShakespeariNiet dat
aanschen stijl vertegenwoordigde....
vertegenwoordigde •..• Daarvoor
Daarvoorwas
was hem
hemininzijn
zijnjeugd.
jeugd
alleenzaligmakende kracht van
van het
het Fransche
Franscheclassiclassiweer te veel de alleenzaligmakende
het tooneel
tooneelvoorgehouden;
voorgehouden;een
eenleer
leerwaartegen
waartegenhij
hijzich
zichheeft
heeft
cisme op het
toch invloed
invloed op
op hem
hem heeft
heeft gehad;
gehad;het
hetblijkt
blijktbehalve
behalve
verzet, maar die toch
eigen" stukken
ten duidelijkste
duidelijkste uit
uitzijn
zijn„verregelm.atigde"
"verregelmatigde"
uit zijn eigen
stukken ten
bewerkingen van acht
acht stukken
stukken van
vanShakespeare
Shake:speare (Antony,
(Antony, CymCymbewerkingen
belinc, Winter's
Winter's Tale,
Tale,Shrew,
Shrew,Hamlet,
HamIet,Midsummernight,
Midsummernight,Romeo
Romeo
beline,
and Juliet,
Juliet, Tempest).
Tempest). Doch
Dochjuist
juistinindie
diebewerkingen,
bewerkingen, en
en door
door
and
geestesgesteldheid die
daartoe bracht,
bracht, en
en die
die ook
ook in
in zijn
zijn
de geestesgesteldheid
die hem daartoe
doorstraalde, heeft
heefthij
hijShakespeare
Shakespeare aannemelijk
aannemelijk helpen
helpenmaken
maken
spel doorstraalde,
voor het toenmalige
toenmalige Frankrijk. Garrick
Garrick had
had —
- we
we moeten
moeten ook
ook dat,
dat,

te
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wanneer
bekijken, niet uit
uit het
het oog
oog verlieverliewanneer we
we hem
hem als
als trait-d'union bekijken,
zen
bloed in
in de
de aderen;
aderen;zijn
zijngrootvader
grootvader en
ennaamgenoot
naamgenoot
zen -— Fransch bloed
was een
een Gascogner. En als we
we zeggen,
zeggen, dat met Talma
Talma de romantischromantischwas
Engelsche
speeltrant
volkomen
op
het
Fransche
tooneel
Engelsche speeltrant volkomen
Fransche tooneel triomfeert,
triomfeert,
dan moeten
we ook
ook weer
weer in
in het oog houden, dat
dat Talma
Talma niet
niet alleen
alleen
dan
moeten we
de
door Garrick in de
de Fransche
Fransche kunst
kunst gebrachte
gebrachte richting
richting voortzet;
voortzet;
de door
maar
ook persoonlijk
persoonlijk veel
veel van
van de
deEngelschen,
Engelsehen, ininEngeland,
Engeland,'
heeft
maar ook
• heeft
geleerd.
overwinning van den
den romantischen
romantischen speeltrant;
speeltrant ;
geleerd. Zoo
Zoo isis de overwinning
zelfsals
alswe
wedien
dien een
een oogenblik
op-zich-zelf zien,
zien, ik
ik meen: „losoogenblik op-zich-zelf
,,10szelfs
gelöst"
van de
de litteratuur
litteratuur (waaraan
(waaraan hij
hijnatuurlijk
natuurlijkinderdaad
inderdaadniet
niet
gelbst" van
gescheiden kán
kan worden)
gescheiden
worden) een wisselprocédé
wisselprocédé van een
een kwart
kwart eeuw.
eeuw.
Een enkel
enkel woord
woord nog over Garrick's verhouding
verhouding tot
tot de
deFransche
Fransche
tooneelschrijfkunst.
dit
tooneelschrijfkunst.Natuurlljk
Natuurlijkisishet
het geenszins
geenszinsons
ons plan,
plan, in dit
verband hierover
we achten
achten 't echter gewenscht
gewenscht
verband
hierover volledig
volledig te zijn;
zijn; we
hier even
even aan
aan te
te roeren.
roeren. Het
Hetisisdan
danbegrijpelijk,
begrijpelijk, dat
dat één
één
het punt hier
van
de gevolgen
gevolgen van
van Garrick's
Garrick's optreden
optreden was,
was, dat
datverschillende
verschillende
van de
Frankrijk met
met hun
hun werk,
werk,
schrijvers
burgerlijke drama's
schrijvers van
van burgerlijke
drama's in
in Frankrijk
waarvoor
het, althans
waarvoor het,
althans op
op de
de groote,
groote, geprivilegeerde
geprivilegeerde theaters
theaters van
van
eigen land,
land, moeilijk
moeilijk was
was een
een plaats
plaats te
te veroveren,
veroveren, een
eentoevlucht
toevlucht
hun eigen
zochten in
Engeland, het
moederland van
genre. Het
Het isiséén
één
zochten
in Engeland,
het moederland
van dit genre.
van de
het ons
onshieromtrent
hieromtrent
van
de verdiensten
verdiensten van
van Hedgcock's
Hedgcock's boek,
boek, dat het
Franaanwijzingen geeft.
hebben de
de Franverschillende aanwijzingen
geeft. Héél veel succes hebben
sche auteurs
auteurs echter
echter niet
niet bij
bijGarj'ick
Garrickgehad.
gehad.Andere
Andereop-zich-zelf
op-zich-zelf
sche
staande invloeden,
invloeden, als
v. dat
datGarrick
GarrickBeaumarchais
Beaumarchais op
opdiens
diens
staande
als b. v.
verzoek
raad geeft
"Barbier" —
- een
een
verzoek raad
geeft in zake
zake veranderingen
veranderingen in den „Barbier"
raad, dien
dien Beaumarchais
Beaumarchais opvolgde
opvolgde —
- zijn
zijnongetwijfeld
ongetwijfeld typisch
typisch
raad,
aanzien van den
den Engelschen
Engelsehen tooneel-man
tooneel-man te
te doen
docn zien.
zien.
om het aanzien
boek, op
opverschillende
verschillende
Het is de
de groote
groote waarde
waardevan
van Hedgcock's
Hedgcock's boek,
van de
de hierboven
hierboven aangeroerde
aangeroerde vraagstukken
vraagstukken een
nieuw licht
licht tete
van
een nieuw
hij met
met
hebben geworpen.
geworpen. Het
een belangrijke
belangrijke verdienste,
verdienste, dat hij
hebben
Het is een
dit werk
werk eens
eens een
een zuiver
zuiver wetenschappelijke
wetenschappelijke studie
studie gaf
gafop
ophet
hetgebied
gebied
van de
de tooneelgeschiedenis,
tooneelgeschiedenis, een
eenterrein
terreindat
datwellicht
wellicht meer
meer dan
dan welk
welk
gebied der
der cultuurhistorie
cultuurhistorieook,
ook,aan
aande
deliefhebberij
liefhebberijvan
vananecanecander gebied
is overgelaten.
overgelaten. Zoo
Zoo isis
dotengeschiedenis en
ander dilettantisme
dilettantisme is
dotengeschiedenis
en ander
de karakteristiek
karakteristiek van
vanzijn
zijnvoorvoorbijvoorbeeld zijn
zijn bronnencritiek en de
gangers-biografen
volkomen
wetenschappelijk.
Het
bezwaar
tegen
gangers-biografen volkomen wetenschappelijk. Het bezwaar tegen
schijnt mij
mij voornamelijk,
voornamelijk, dat
dat het
het te
te zeer
zeer het
het karakter
karaktervan
vaneen
een
zijn boek schijnt
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"dissertatie"
verder komt
komt dan
dan een
eenvrij
vrij
„dissertatie" heeft;
heeft; d.
d, w.
w. z.
z. dat
dat het niet verder
droge bewerking der
der angstvallige
angstvallige in
inrubrieken
rubriekenvastgelegde
vastgelegdegegevens.
gegevens.
In een levensgeschiedenis is synchronistische behandeling
behandeling een
een eerste
eerste
eisch,
zal een leven
leven ons
ons eenigszins
eenigszins „levend"
"levend" aandoen.
aandoen. Een
Eenander
ander
eisch, zal
bezwaar van
bezwaar
van deze
deze leerling-achtige
leerling-achtige werkmethode
werkmethode —
- waarvan
waarvan ikik
onderschat, maar
maar die m,
de waarde
waarde op zichzelf
zichzelf geenszins
geenszins onderschat,
m. ii. slechts
slechts
den
aanvang van goede-boeken-schrijven
goede-boeken-schrijven isis -— bleek
dat de
de
den aanvang
bleek dit:
dit: dat
beteekenis
als historisch
historisch moment
moment niet
niet volvolbeteekenis van
van Garrick's
Garrick's optreden als
doende naar voren trad.
doend~
trad.
J. L. WALCH
,

LXXXIII
LXXXII I
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TIJL UILENSPIEGEL IN
IN VLAANDEREN.
VLAANDEREN.
Met Tiji
Tijl Uilenspiegel
Uilenspiegel zijn
zijn we
we groot
groot gebracht.
gebracht. Hij
Hij was
was een
eeneven
even
we
oude vriend
vriend van
van ons
ons als
als b,
b. v.
v. Roodkapje.
Roodkapje. Later
Later—
- en
entoen
toenwaren
warenwe
nog niet veel
nog
veel ouder dan
dan acht
acht of
of negen
negen jaar
jaar —
- leerden
leerden we
we Frans
Frans
aan hem. De centsprenten,
centsprenten, uit
uitde
dedorpssnoepwinkeltjes,
dorpssnoepwinkeltjes, vertoonden
vertoonden
d~ twee
twee honingdieven,
honingdieven, in de
de bijenkorf;
hem
gedragen door
door dc
hem ons, gedragen
voor of achter zijn vader te paard
paard zittende
zittende en
enzijn
zijntong
tongofofachterste
achterste
naar de voorbijgangers
voorbijgangers uitstekende;
uitstekendej als
als doctoor
doctoor optredende
optredende in
inhet
het
overvulde
wijze de zieken tot een
een schijnschijnovervulde ziekenhuis
ziekenhuis en
en op handige wijze
bare gezondheid terugbrengende. Toegelicht
Toegelicht werden
werden deze
deze gekleurde
gekleurde
prenten door een
een Franse
Franse text,
text, met
metwat
watons
onstoescheen,
toescheen, een
eenallererallererbarmelikste
er naast;
naast; maar
maarachteraf
achteraf
barrnelikste Nederlandse
Nederlandse vertaling
vertaling te
te zijn er
ben ik er
er niet
niet zeker
zeker van
van dat
dathet
hetgeen
geenVlaams
Vlaamswas,
was,straat-Antwerps
straat-Antwerps
b, v., want
b.
want op
op literair
literair Vlaams
Vlaams leek het niet.
niet. Dezelfde
Dezelfde Tijl
Tijl wordt
wordt in
in
Brunswijk
Eulenspiegelhaus op de
de markt
markt in
inkoek
koekgebakken
gebakken
Brunswijk in
in het Eulenspiegelhaus
en ziet van boven zijn fontein
fontein de
de kramers
kramers en
en kopers
kopers aan,
aan, wier
wier voorvoorIn de
de buurt
buurt
vaderen hij eeuwen geleden
geleden bij
bij de
de neus te nemen placht. In
van Brunswijk,
Saksenheet
heethij
hijomstreeks
omstreeks 1350
1350 gegeBrunswijk, n.
n. 1.1.tete Mölln
Man ininSaksen
boren
zijn en
en in
in diezelfde
diezelfde plaats
plaats heeft
heeft men
men zijn
zijn grafsteen
grafsteen terug
terug
boren te zijn
gevonden.
dan een
een eeuw
eeuw later
laterteteboek
boekgegegevonden. Zijn snakerijen zijn meer dan
af als volksboek de rf-is
over
West-Europa
begonne::1.
steld en van toen
toen af
reis
West-Europa begonnen.
In Vlaanderen
Vlaanderen werd
werd dit
dit volksboek
volksboek al
al heel
heel gauw
gauwvertaald.
vertaald.Vijftig
Vijftig
van de 96
96 aan
aan hem
hem toegeschreven
toegeschreven schelmenstreken
schelmenstreken kwamen
kwamen in
in1572
15T2
te Antwerpen als volksboek
volksboek uit en dit
dit eerste
eerste Nederlandse
Nederlandseexemplaar
exemplaar
is in de volgende
volgende eeuwen
eeuwen herhaaldelik
herhaaldelik herdrukt.
herdrukt.
De reden van
van Tijl's
Tijl's populariteit
populariteit ligt
ligt daarin,
daarin, dat
dathij
hijeen
eengeestesgeestesgesteldheid
15de eeuws
eeuws Europa
Europa vrij
vrij
gesteldheid vertegenwoordigde,
vertegenwoordigde,die
dieinin het
het i5de
algemeen
die de
de groten
grotender
deraarde
aarde
algemeen was.
was. Overal
Overal bestonden
bestonden de narren, die
vermaakten
berispte.n. Zij
Zij alleen
alleen konden
konden de
dewaarheid
waarheidzeggen,
zeggen,
vermaakten en
en berispten.
En
die
naakter verschijning
verschijning niet
niet aanvaard
aanvaard en
en niet
niet geduld
geduldwerd.
werd.En
die in naakter
ook
bestonden
er
de
zwervers,
de
speellui,
de
liedjeszangers
en
googoo
ook
de zwervers, de speellui, de liedjeszangers en
chelaars,
doordraaiers en lichtekooien,
lichtekooien, allen
hand in
in
chelaars, de
de doordraaiers
allen die
die van de hand
f-n spotten
spotten met
met orde
orde en
engewichtigheid.
gewichtigheid. In
InVlaanderen
Vlaanderen
de tand leven
leven en
vormden deze "rabauwen"
innavolging
navolging van
van de
de ernstige
ernstige corporaties,
corporatie's,
„rabauwen" in
-
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hun gilde,
gilde, dat
dat van
van „de
"deblauwe
blauwe scute":
scute tt :de
deschuit
schuitals
alsvoertuig
voertuiginineen
een
hun
optocht bedoeld,
kleur van
van iets
ietswaarvan
waarvan
optocht
bedoeld,de
de kleur
kleurblauw
blauwals
als de
de kleur
Uit
kruising
van
diebeide,
beide,de
denar
nar
wezen de
de schijn
schijnniet
nietdekt.
dekt.Uit
het wezen
eeneen
kruising
van
die
en de
de rabauw,
rabauw, isis de
de geest
geest Tijl
Tijl Uilenspiegel
Uilenspiegel geboren.
geboren. En al heet
heE-t in
in
het volksboek
volksboek zijn vader
vader de
de brave
brave arbeider
arbeider Claes
Claes Uilenspiegel
Uilenspiegel tete
zijn moeder
moeder de
de niet
niet minder
minderbrave
braveWibeke,
Wibeke,volgens
volgens zijn
zijn ware
ware
zijn en zijn
doopceel kan „de
"de quade
quade scale"
scalc" niet
nietanders
anderszijn
zijndan
daneen
eenondergeschoondergeschovan dit
dit degehk
degehk en
en deugdelik
deugdelik echtpaar.
echtpaar.
ven kind van
Het is
is een
een gewaagde
gewaagde onderneming
onderneming om van deze
deze bij
bij uitstek
uitstek i5de
I5de
eeuwse held
hoofdpersoon van een drama
qrama of
of roman
roman tetemaken.
maken.
eeuwse
held de hoofdpersoon
komiese grotendeels in het
het pornograpornograVoor de Middeleeuwer lag het komiese
wij „vieze
"vieze grappen"
grappen" noemen.
noemen. Onze
Onze oude
oude Tij1
Tij! isis ververfiese, in wat
wat wij
fiese,
de kluchten,
kluchten, die
die „rumet
"rurnet met
met stanc."
stanc." Het
Het
want met
met de duivel
duivel in de
want
lachwekkende ligt
wel niet in het
het natuurlike
natuurlike geval
geval op
opzichzelf,
zichzelf,
lachwekkende
ligt hem
hem wel
maar in
in de
detegenstelling
tegenstelling daarvan
daarvan met
metdedegewichtige
gewichtigeomgeving
omgevingofof
maar
voorbereiding of verwachting;
verwachting; niettemin blijft
blijft dat
dat soort
soortschelmenschelmenvoorbereiding
bovendien hatelik
hatelik is,
is, voor
voor ons
ons van
vantetegoedkoop
goedkoopallooi.
allooi.
streken, dat bovendien
Uilenspiegel, die
Charles de
de Coster's
Coster's boek:
boek: „De
"DeLegende
Legende
De Uilenspiegel,
die in Charles
de heldhaftige
heldhaftige vroolijke
vroolijke en
en roemrijke
roemrijke daden
daden van
vanUilenspiegel
Uilenspiegel
en de
Lamme Goedzak
Goedzak in Vlaanderenland
Vlaanderenland en elders"
elders" een
een nieuwe
nieuwe ononen Lamme
sterfelikheid is deelachtig geworden,
geworden, heeft
heeft dan
danook
ookheel
heelwat
watvan
vanzijn
zijn
om tot
tot een
een voor
voor igcle
Igde eeuwers
eeuwers gege"boevel;'ieën
„boeverieën" moeten inboeten, om
nietbaar
persoon te worden.
worden. Maar
Maar hij
hij heeft
heeft meer
meer ingeboet.
ingeboet. Van
Van tete
nietbaar persoon
zijn de geest der late Middeleeuwen,
Middeleeuwen, de
de geest
geest van
van spot
spot en
en bandeloosbandeloosheid, de geest die hoonde
hoonde met
met wat
wat hij
hij laakte
laakte en
en niet
niet verbeteren
verbeterenkon,
kon,
is Tijl's
Tijl's roeping
roeping beperkt
beperkt geworden
geworden tot
tot het
hetverpersoonliken
verpef'soonliken van
van de
de
geest
Vlaanderen. Onsterfelik
Onsterfelik ook
deze Tijl, evenals
evenals Nele,
Nele, de
de
geest van
van Vlaanderen.
ook deze
is; in
in de
de Coster's
Coster's
liefde en Lamme, de maag
maag van Vlaanderen.
Vlaanderen. Die
Die maag
maag is
or
boek
werkelike. Uilenspiegel
Uilenspiegel moge
moge zijn
leven wagw
boek het meest werkelike.
zijn leven
wagen \v or
Ne1e voor Uilenspiegel,
Uilenspiegel, de goedhartige
goedhartige Lamme
Vlaanderen,
Vlaanderen, Nele
Lamme lekkerlek6rbekt, watertandt, eet
eet en
en zoekt
zoekt zijn
zijn vrouw.
vrouw. Ongetwijfeld
Ongetwijfeld konden
konden onze
onze
16de
goed doen
doen —
- men
men denke
denkeaan
aan
16de eeuwse
eeuwse voorouders
voorouders zich
zich danig te goed
nergens werd
werd de
de maag
maag zo
zogoed
goed
de
schuttersmaaltijden -,
de schuttersmaaltijden
—, maar
maar nergens
gediend als
Vlaanderen.
als in het vette Vlaanderen.
Het
nieuwe van
Costerts schepping
schepping ligt
hem daar in, dat
dat hij
hij
Het nieuwe
van de
de Coster's
ligt hem
eigen tijd
licht en
en daarmee
daarmee zijn
zijn reden
reden van
van
Uilenspiegel
Uilenspiegeluit
uit zijn
zijr eigen
tijd licht
bestaan
- de hekelaar
hekelaar te
zijn van
ondergang
bestaan te
te niet doet, —
te zijn
van een
een ten ondergang
hem als
alsverkondiger
verkondiger en
envertegenwoordiger
vertegenwoordiger
neigende
neigende eeuw
eeuw -— en hem
van een nieuwe
gewetensvrijheid en
en Vlaanderen's
Vlaanderen's
nieuwe tijd:
tijd: als strijder voor gewetensvrijheid
tt

308

TIJL UILENSPIEGEL IN
IN VLAANDEREN
VLAANDEREN

vrijheid,
met Filips
vrijheid, gelijk
gelijk met
Filips II
11 en
enals
alsdiens
dienstegenbeeld
tegenbeeld doet
doet geboren
geboren
worden. En
En al
al laat
laat hij
hij eén
eén voor
voor eén
eénalalde
deminst
minstobscene
obscenestreken
strekenvan
van
maar gekuist
gekuist en
en verzacht,
verzacht, uitgehaald
uitgehaald worden;
worden; het
hetfeit,
feit,dat
dathij
hij
Tijl, maar
moet, bewijst
bt:,wijst
hatelike, het
het lelike
lelike aan ontneemt,
ontneemt,er
eraan
aan ontnemen
ontnemen moet,
er het hatelike,
voldoende,
dat Tiji
voldoende, dat
Tijl Uilenspiegel
Uilenspiegel een grondige
grondige metamorfose
metamorfose heeft
heeft
veel meer
meer dan
dan zijn
zijn naam
naam behouden
behouden heeft.
heeft. En
En
ondergaan en
ondergaan
en niet veel
weinige „meer"
"meer" is
is hier
hier te
te veel.
veel.
juist dit weinige
D.:: Coster's
Costerts Uilenspiegel,
Uilenspiegel, in
in het
het Frans
Fransgeschreven,
geschreven, isisbij
bijzijn
zijnververDe
schijnen in 1867
I867 zeer geroemd. Busken Huet getuigde
getuigde ervan:
ervan: „Hol"Hollanders noch Vlamingen
Vlamingen bezitten
I6de eeuw
eeuw in
in
landers
bezitten een
een werk
werk over
over de
de i6de
Vlaanderen, dat met
met het
het meesterwerk
meesterwerk van
van de
deCoster
Costerkan
kanvergeleken
vergeleken
een Frans
Frans criticus
criticus vergeleek
vergeleek het met
met Goethe's
Goethets Faust.
Faust.
worden". En een
Zo
dit oorde,el
oord-?el niet
niet uitsluitend
uitsluitendaan
aanFranse
Fransevooringenomenheid
vooringenomenht:,id te
te
Zo dit
1. beide
wijten is, ligt de
de overeenkomst
overeenkomst toch
toch alleen
alleen in
in de
destof,
stof,dat
datn.n.l.beide
boeken de bewerking zijn van
volksboek. Faust, de MiddelMiddelvan een oud volksboek.
macht
eeuwer, die in verbond met
met de
de duivel
duivel naar
naar de
dehoogste
hoogste macht dong,
dong,
is in Goethe's
Goethets geest
geest omgeschapen
omgeschapen tot
tot de
denaar
naarhet
hethoogste
hoogstestrevende
strevehde
mens.
is de
de betekenis
betekenis verwijd,
verwijd, bij
bij de
de Coster's
Costerts Uilenspiegel
Uilenspiegel is
is
mens. Hier is
zij
vernauwd, beperkt.
moet erkend
erkend worden,
worden, dat de
de stof
stof zich
zich
zij vernauwd,
beperkt. Nu moet
tot een
een verruiming
verruiming al
al heel
heel slecht
slecht leende.
leende. Tijl's
Tijl'swezen
wezenen
endoe
doen
n isis
ê~ opportunisties,
opportunisties, om
om in
ineen
eenandere
anderetijd
tijdgezet,
gezet,zichzichveel te realisties
realistics en
zelf gelijk
gelijk blijvend,
zijn.
blij vend, symbolies
symbolies te kunnen zijn.
Wanneer
dus deze
deze zonder
zondertwijfel
twijfeloorspronkelike
oorspronkelike vinding
vinding
Wanneer men dus
van de Coster,
CQstcr, in
in zijn
zijn uitvoering
uitvoering niet
niet geheel
geheel geslaagd
geslaagd vindt,
vindt, moet
moet de
de
be~ustent die
die niet
niet
verdienste
boek heeft
heeft op
op andere
anderefactoren
factoren berusten,
verdienste die het boek
Als historiese
historiese roman,
roman,niettegenstaande
niettegenstaande de
de
zo
hand liggen.
liggen. Als
zo voor de hand
prijzende
blijft het
het verre
verre beneden
beneden de
de
prijzende uitspraak
uitspraak van
van Busken
Busken Huet, blijft
romans
v. mevrouw
mevrouw BosboomBosboom- Toussaint.
nog al
al
romans van b. v.
Toussaint. Men
Men moet nog
dikhuidig zijn, om na de opening der archieven en de openbaarmaking
openbaarmaking
in: alle
alle landen,
landen, gevolgd
gevolgd door
door de
de studie's
studiets over
over de
de
van
inhoud, in
van hun inhoud,
Nederlandse Opstand, van Bakhuizen van den Brink, Motley, Fruin,
Fruin,
van
Vloten, e.
e. a.a. een
eendergelijke
dergelijke barbaarse
barbaarse voorstelling
voorstelling te
te durve
durvenn
van Vloten,
geven van Karel V, Filips 11, van de beeldenstorm en de ketterver- gevnaKrlV,FipsIvndeb tormkevvolging.
onzinnige en
endoor
doorgeen
geenernstig
ernstigonderzoeker
onderzoekerook
ook maar
maar
volging. Het onzinnige
overwogen
Filips opzettelik
opzettelik de
debeeldenstorm.
beeldenstorm
overwogen "ermoeden,
vermoeden, als
als zou Filips
hun verbeurdverbeurdhebben uitgelokt, om de ketters te kunnen straffen en
en hun
verklaarde
de koning
koning erft" isis een
een even
even
verklaarde goederen
goederentete erven
erven -— "en
„en de
herhaald weerkerend
herhaald
weerkerend refrein als „en
"en de
de assche
assche van
vanClaes
Claesklopte
klopteop
op
ts) borst"
- wordt
wordt hier
hierals
alsgeschiedkundige
geschiedkundigewaarwaarzijn
zijn (Uilempiege1
(Uilenspiegel's)
borst" —

TIJL UILENSPIEGEL IN
INVLAANDEREN
VLAANDEREN

309

heid
debelangstellende
belangstellende lezer
lezer verkondigd
verkondigd en in
in de
de mond
mondvon
V2nde
de
heid de
kO'1ing
door hen
henwordt
wordt
Staten gelegd
gelegd als reden, waarom
waarom Filips
Filips als
als ko
ling door
afgezworen.
alleen onze
onze waarheidsliefde,
waarheidsliefde, ook
ook onze
onze rechtvaarrechtvaarafgezworen. Niet alleen
digheidsbehoefteJmmt
een dergelijke
dergelijke scheve
scheve voorstelling
voorstelling
digheidsbehoefte tkomt op
op tegen een
II een
eenduivel
duivel
van
Filips II
van feiten,
feiten, en
en wat
wat erger
ergeris,
is,van
van karakters.
karakters. Is Filips
in mensengedaante,
mensengedaante, Karel
is een
eennietswaardige
nietswaardige comediant.
comediant. Het
Het
Karel is
geloof, waar
waar het om gaat in de
geloof,
de aanvang,
aanvang, de
de drijvende
drijvende kracht
kracht van
vanalal
in de
deZuidelike
ZuidelikeNederlanden,
Nederlanden,krijgt
krijgtternauwernood
ternauwernood
de
beroerten in
de beroerten
een
plaats in het
het boek.
boek. Uilenspiegel
Uilenspiegel zelf,
zelf, held van de spot
spot en
en held
held
een plaats
van de daad
daad isiseen
eensamènstelling
samenstellingvan
vanonverenigbare
onverenigbare tegenstrijdigheden.
tegenstrijdigheden.
Om een zekere
zekere verzoening
verzoening te
te beiverkstelligen
bewerkstelligen tussen
tussen die
die tegenstrijtegenstrijdigheden, laat de
de Coster
Coster alal de
deovergeleverde
overgeleverde streken
strekenvan
vanTijl
Tijlininzijn
zijn
jeugd
de nieuwe
nieuwe Tijl
Tijl geboren
geboren worden
worden uit
uit de
deontzetting
ontzetting
jeugd vallen
vallen en de
over en de behoefte
behoefte tot
totwraak
wraak naar
naaraanleiding
aanleidingvan
vandc
deterechtstelling
terechtstelling
van zijn vader. Maar
Maar daarmee
daarmee miskent
miskent hij
hij toch,
toch,zooals
zooals ikikalalgezegd
gezegd
heb, het eeuwig karakter van Tijl.
Tijl.
Tenslotte valt
valt al
al onze
onze aandacht
aandachtop
opTijl's
Tijl'sgezel,
gezel,Lamme
LammeGoe
Goedzak,
dzak,
die doet denken aan
aan Sancho
Sancho Panqa,
Pança, aan
aan Falstaff
Falstaffen
enandere
andereberoemde
beroemde
komieken, maar die toch een
een eigen
eigen rol
rol vervult.
vervult. Historiese
Historiese onjuistheid,
onjuistheid,
psychologiese
men op
op
psychologiese grofheid,
grofheid, romantiese
romantiese overdaad,
overdaad, alles
alles neemt men
de koop toe om zich met Lamme
Lamme te
te goed
goedte
te doen
doenaan
aangebraden
gebradenhespen,
hespen,
pensen,ortolanen en
en meer
meer lekkernijen,
lekkernijen, die
die ik
ik niet
niet thuisbrengen
thuisbrengenkan.
kan.
Boeiend zijn ook de hekserijen en de griezeligheden
griezeligheden van
van de
de weerwolfweerwolfvisverkoper. Maar zijn
zijn grootste
grootste roem
roem heeft
heefthet
hetboek
boektoch
tochwaarschijnwaarschijnlik te danken
danken aan
aan zijn
zijn Vlaamsheid
Vlaamsheid —
- het
het isis in
inde
deVlaamse
Vlaamse vertaling
vertaling
meer dan in het oorspronkelik Frans bij
bij ons
ons bekend
bekend —
- en de prachtprachtuitgave waarin het
het verscheen,
verscheen, „opgeluisterd
"opgeluisterdmet
mettwee
tweeen
endertig
dertigetsen
etsen
Fransman, die
die het
hetkakavan
negentien talentvolle
talentvolle kunstenaars".
van negentien
kunstenaars". De Fransman,
kermis rondom
brandstapel", had
had het
het
rakteriseerde
rakteriseerde als
als "een
„een kermis
rondom een brandstapel",
wel
het rechte
rechte eind.
eind.Kleurig
Kleurigmaar
maaroppervlakkig
oppervlakkigisishet,
het,als
alsveel
veel
wel bij het
~e kunstcriticus, die het licht,
licht,.
wat uit België
België komt.
komt. Of ben ik nu als de
de
ziel van
van een
een Rembrandt
Rembrandt eist
eist achter
achterdedekleurenschoonheid,
kleurenschoonheid, de
de
de ziel
zinnenweelde van een Rubens?
Rubens?
ntliover tot
tot de
de beschouwing
beschouwing van
van de
de laatste
laatste Uilenspiegel,
Uilenspiegel,
Gaan we nuover
hij past
past in
inde
delijn
lijnvan
vande
devorige.
vorige.Zonder
Zonder die
die
dan blijkt uit alles,
alles, dat
dat hij
van de Coster zou Teirlinck's
Teirlinck's Uilenspiegel
Uilenspiegelniet
nietbestaan.
bestaan.Diens
Dienshoofdhoofdgedachte:
Tijl als
als de
de geest
geest van
van Vlaanderen
Vlaanderen heeft
heeft hij
hij behouden.
behouden.De
De
gedachte: Tiji
10geworden.
geworden. Maar
Maal' uit
uit
5 boeken
boeken van
van de
de Coster
Coster zijn
zijn er
er bij
bij hem tot io
alles blijkt ook, dat
dat hij
hij het
hettekort
tekortvan
vanzijns
zijnsvoorgangers
voorgangerswerk
werkbegrepen
begrepen

10
3310

TIJL UILENSPIEGEL
UILENSPIEGEL IN
IN VLAANDEREN
VLAANDEREN

heeft en getracht daarin
daarin te voorzien. Inderdaad
Inderdaadheeft
heefthij
hijhet
hetprobleem
probleem
dat de
de Tijllegende
Tijllegende zijn
zijnbewerker
bewerkervoorlegt,
voorlegt,op
opdedegelukkigste
gelukkigstewijze
wijze
opgelost. Alleen
Alleen al
al door
door zijn boek te noemen:
"DeNieuwe
NieuweUilenUilenopgelost.
noemen: „De
spiegel in tien boeken
boeken of
of de
de jongste
jongsteincarnatie
incarnatievan
vanden
denscharlaken
scharlake~
spiegel
Tiji"
herstelthij
hijtot
totopopzekere
zekerehoogte
hoogtediens
dienseeuwig
eeuwigkarakter
karakteren
en
Tijl" 1) herstelt
ontkomt
de moeilikheid,
moeilikheid, dat
dat Tijl
geest onsterfelik
onsterfelik
ontkomt meteen aan de
'Fiji als geest
en als mens sterfelik moet zijn.
zijn. En
En de
debijvoeging
bijvoegingscharlaken
scharlakenwil
wil aanaanduiden, dat de vrijheidzucht, de veerkracht, de levensdrift
levensdrift van
vandeze
deze
Tijl, van dit
dit Vlaanderen
Vlaanderen onvernietigbaar
onvernietigbaar zijn.
zijn.
Als
nieuwe incarnatie
Uilenspiegel was
was Teirlinck's
Teirlinckts Tijl
Tijlook
Als nieuwe
incarnatie van Uilenspiegel
ook
niet gebonden aan de
de historiese
historiese anecdoten
anecdoten van
van zijn
zijn vorig
vorig bestaan.
bestaan.
Zijn afkomst en omgeving
omgeving passen
20ste
passen bij
bij de
de roeping,
roeping, die
die hij
hij in de toste
eeuw te vervullen heeft
heeft.. Zijn
Zijn streken
streken evenzo.
evenzo. Wat hij
hij gemeen
gemeen heeft
heeft
met zijn
zwerversdrang,
zwerversdrang,het
hetonmaatschappelike,
onmaatschappelike,
met
zijn alter
alterego
egoisisdede
de felheid.
felheid. Teirlinck's
Teirlinckts Tijl
Tijl isis niet
nietalleen
alleende
degeest
geestvan
vanVlaanderen.
Vlaanderen.
Hij, de scharlaken
scharlaken Thijl met
met zijn
zijn rode
rode haarbos
haarbos en
en rilde,
rilde, sterke
sterke lijf,
lijf,
"de lust,
lust, de
de drang,
drang, de
devlam,
vlam, het
hetsap,
sap,het
hugeweldige
geweldige leven".
levent •• Hij
Hij
is „de
Het instinct,
instinct, door
door hem
hem erkend
erkendin
inde
de
is de zoeker naar zijn instinct. Het
in de
de das,
das, die
diehij
hij
buizerd,
jongen doodt in zijn
zijn vlucht,
vlucht, in
buizerd, die
die hij als jongen
in deze
deze felle
felle Thiji,
Thijl, die
die het
het
als
zijn handen
handen keelt.
keelt. Maar
Maar in
als man met zijn
genot neemt, waar het hem
hem wordt
wordt aangeboden,
aangeboden, isis het
hetverlangen
verlangennaar
naar
hij overal.
overal. Het
Het is
is het
het ververde vrijheid, naar de volmaking.
volmaking. Dat
Dat volgt
volgt hij
langen
neen,geen
geenverlangen,
verlangen, maar
naarzijn
zijn
langen- neen,
maareen
eeninstinct
instinct- naar
moeder,
vondeling legde
legde voor
voor het huis
huis van
van zijn
zijn grootgrootmoeder, die
die hem te vondeling
vader(?) Bettel
Bettc1 Broederlam,
Broederlam,portier
portierven
venhet
hetBroodhuis
BroodhuisopopdedeBrusselse
Brusselse
markt,
bijgenaamd God, op
op die
die vroege
vroege nieuwjaarsmorgen
nieuwjaarsmorgen van het
het
markt, bijgenaamd
verlangen vormt
vormthet
hetvizioen
vizioenvan
vande
de 55 jarige
jarige Uilenspiegel
Uilenspit';gel
jaar 1880. Dit
Dit verlangen
slaap
als hij op de
de stadhuistoren
stadhuistoren van
vanBrussel
Brusselgeklommen
geklommen en
en daar
daarininslaap
gevallen
schiet door
door zijn
zijn wezen,
wezen, als
als hij
hijneerstort
neerstort
gevallen is;
is; die herinnering schiet
met zijn „Blauwvoet"
"Blauwvoet" op
op de
de Zeppelin,
Zeppelin,ter
tervernietiging
vernietigingwaarvan
waarvanhij
hij
is uitgezonden.
uitgezonden. Nog een andere herinnering leidt hem naar
naar de
de ononis het
het beeld
beeld van
van Jakeliene
Jakeliene Mei,
Mei, het
hetmondaine
mondaineBrusBruseindigheid. Het is
selse
meisjeskind, dat
omhelsd heeft
heeft en
en het
hetsymbool
symboolwordt
wordt
selse meisjeskind,
dat hem omhelsd
van alles, wat schoon is en heerlik
heerlik en
en onbereikbaar.
onbereikbaar. Door
Doorveel
veeldooldoolwegen
In de
de armen
armenvan
vanveel
veelvrouwen
vrouwen verliest
verliest
wegen volgt
volgt hij
hij dat beeld. In
hij de
hij
de zuiverheid
zuiverheid van
van zijn
zijn instinct.
instinct. Mandiene,
Mandiene, de
deNieuwpoortse
Nieuwpoortse
vissersmeid, heeft niet anders
anders gedaan
gedaan dan
danzijn
zijnzinnelikheid
zinnelikheidopwekken
opwekken
1 ) Maatschappij
I)
Maatschappij voor
Goedkoope Lectuur
Lectuur te
te Amsterdam
Amsterdam 1920.
1920.
voor Goede en Goedkoope
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en hij heeft
heeft van
van haar
haar even
even gauw
gauw genoeg
genoeg als
als van
van de
de zee,
zee, waar
waar zijn
zijn
onrust hem heen
onrust
heen had
had gedreven
gedreven en
en die
die hem
hem tetegeweldig
geweldig was.
was. Hij
Hij
.zoekt
moeder. Het
Het kind,
kind, dat
dat Mandiene
Mandiene hem
hem
zoekt in
in de vrouw altijd de moeder.
als
onnozel en
en wekt
wekt haar
haar afkeer.
afkeer. Maar
Maar
als zijn
zijn vrouw gebaard heeft, is ónnozel
in Thiji
Thijl heeft
heeft het
het de
devader
vaderwakker
wakker gemaakt
gemaakt en
en uit
uit het
hetsterk
sterkbesef
besef
van
eigen vaderschap
vaderschap vormt
vormt hij
hij zijn
zijnbeschouwingen
beschouwingen omtrent
omtrent
van zijn eigen
de rol van
de
van de
de moeder
moeder in
in de
de samenleving.
samenleving. Niet
Niet de
de liefde,
liefde, maar
maar de
de
moederschapisis eeuwig,
eeuwig,isis bestendig:
bestendig: en
en op
op de moeder
moederschap
moeder moet
moet de
de
Titientjevan
vanBrugge,
Brugge,bekoorlik
bekoorlik
maatschappij
maatschappij gebouwd
gebouwd worden.
worden. In Titientje
scharreltje,
dan de
de moeder
moeder gevonden
gevonden te
te hebben.
hebben.Zoals
Zoals
scharreltje, meent
meent hij
hij dan
Mandiene bij
bij de zee hoorde, is
ymbool van het
Mandiene
is Titientje
Titientje ssymbool
het antikwaantikwavoorgeld,
geld,als
alszij
zijvan
vande
de
riese, poppige Brugge. Zij staat
staat haar
haar kind
kindafafvoor
De derde
derde vrouw,
vrouw,
man, die Thijl
Thijl voor
voor haar
haar geweest
geweest is, genoeg
genoeg heeft. De
die door Thijl bekoord
bekoord is en hem
hem aan
aan zich
zich bindt
bindt —
- want
want het
het zijn
zijn
altijd de vrouwen, die de avance's maken
maken —
- is Belle-Trees, pas-uitpas-uithet-pensionaat-losgelatendochter
dochter van de
~toenbaron, voor
voorwiens
wiens
het-pensionaat-Iosgelaten
de katoenbaron,
in de
denette
nettevilla
villaonder
onderdedestereotiepe
stereotiepe
paarden
haar in
paarden hij
hij zorgt. Bij haar
glimlach van
van de
de huisknecht
verliest Thijl
Thijl zijn aard. „Zijn
glimlach
huisknecht verliest
"Zijn instinct
instinct
was vunzig
vunzig geworden."
geworden." Het boek daarvan heet „De
"De Vreemde
Vreemde VerVerwas
dooving".
Zij krijgen samen vier kinderen
kinderen en
en na
na de
de ontijdige
ontijdige geboorte
geboorte
dooving". Zij
dat zij
zij hem
hem
van
laatste sterft
sterft Belle-Trees.
Belle-Trees. Ondanks
Ondanks het feit,
feit, dat
van het laatste
wilde trouwen
trouwen en hem in zijn
met alle geweld
geweld wilde
zijn ware
ware aard
aard nooit
nooit bebegrepen heeft, blijft
blijft zij
zij toch
toch in
inde
deverbeelding
verbeeldingna
naals
alsslachtoffer
slachtoffervan
van
Thijl's
felheidzowel
zowelals
alsvan
vanzijn
zijnverdoving.
verdoving. Hij
Hij houdt
houdt nooit
nooit rekerekeThes felheid
fling
ning met de
de gevoelens
gevoelens of
of de
de gevoeligheid
gevoeligheid van
van anderen.
anderen.
Het merkwaardige is —
- en het is wel het zekerste
zekerste teken van
van TeirTeirèlat we er niet over denken aan Thijl
Thijl
vermogen —
- flat
linck's scheppend vermogen
endoor
door
gewone ethiese
ethiese maatstaf
maatstafaan
aanteteleggen.
leggen.Hij
Hijisiszo
zodoor
dooren
de gewone
hij niet
niet anders
anders zou
zou kunnen
kunnen zijn.
zijn. Hij
Hij isisniet
nietgrof,
grof,hij
hijisisniet
niet
echt, dat hij
laag, hij is niet wreed.
wreed. En
En toch
toch isis de
demanier,
manier,waarop
waarophij
hijde
dewulpse
wulpse
laag,
Mandiene van zich afstoot, meer dan
dan grof
grof en
en de
demanier
manierwaarop
waarophij
hij
vriend Pijke-Zeven,
Pijke-Zeven,
de toenadering van Titientje, verloofde van zijn vriend
lakei, die
die hem
hem door
door
aanvaardt, oneerlik,
oneerlik, en
en de
de mal1ier,
manier, waarop hij de lakei,
zichzelf te
het raam
raam werpt,
werpt, meer
meerdan
danwreed.
wreed.Maar
Maar
zichzelf
te zijn,
zijn, ergert, uit het
anders zijn.
zijn. Hij
Hij is
is het
het natuurlike
natuurlike leven,
leven, dat
dat eerst
eerst in de
hij kan niet anders
hem ziedt.
ziedt. Eerst
oorlog een
voor de spanning, die in hem
oorlog
een uitweg
uitweg vindt voor
als vlieger,
vlieger, als rijzer
ûjzer boven
boven winden
winden en
enwolken,
wolken, boven
boven zeeën
zeeën en
en
als
d2t aan
aan
landen, boven
het werk,
werk, dat
landen,
boven steden
steden en
en dorpen,
dorpen, vindt
vindt hij
hij het
.zijn krachten
krachten beantwoord.
hij tenslotte
tenslotte in
in NelleNellezijn
beantwoord.Dan
Dan erkent
erkent hij
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Avesoete de Moeder,
Moeder, die
dievoor
vooraltijd
altijdzijn
zijnvrouw
vrouwkan
kan
worden.
ken Avesoete
moorden.
Nelleken
Avesoete isis de
de grote bekoring
zij
Nelleken Avesoete
bekoring van
van het
het boek,
boek.Ook
Ookzij
moeder, gelijk
gelijk Thijl.
Thij!. Zij
Zij isis als
als het
hetware
warede
deuitwerking
uitwerking
kind zonder moeder,
dat andere
andere meisjesbeeldje
mcisjesbeeldje van
van Teirlinck:
Teirlinck: Renildeke,
Renildeke, de
de vroegvroegvan dat
"Het Ivoren
IvorenAapje".
Aapje".
gestorven jeugdliefde
gestorven
jeugdliefde van
van pastoor
pastoor Doening in „Het
Nelleken, op
de boerderij
boerderij van
vanhaar
haargrootvader
grootvaderPeetje
PeetjeAvesoete,
Avesoete,
Nelleken,
op de
samen
samen met Thiji
Thijl groot
groot gebracht,
gebracht, volgt
volgt hem
hem na
na de
dedood
doodvan
vanPeetje
Peetje
in de
Zij geeft
de ongewisse
ongewisse toekomst
toekomst van
van zijn zwerversleven.
zwerversleven. Zij
geeft haar
haar
Thijl en
uiting in
in de
de zorg
zorgvoor
voor zijn
zijn
geloof in
geloof
in Thij1
en haar liefde voor hem uiting
allengs
allengs tot 7 aangroeiend
aangroeiend kindertal: Kadol, zoon van Thijl en
en ManMandiene, Gadelan,
diene,
Gadelan, dochter van Thijl en
en Titientje,
Titientje,Pardoen,
Pardoen,zoon
zoonvan
van
dedochters
dochters
Mandiene en een vreemde;
vreemde; Grimbolijn
Grimbolijn en
en Labberlote,
Labberlote, de
Mandiene
Ronsken en Pierlapeu, de zoons van Thijl
Thijl en
en Belle
Belle Trees.
Trees. Nelleken,
Nelleken,
Ronsken
die
al Thijl's
Thijl's afdwalingen
afdwalingen heen
heen hem
hem toegewijd
toegewijd blijft, in stil
stil
die door al
geduld, totdat eindelik
geduld,
eindelik de
de blind
blindgeworden
geworden Uilenspiegel
Uilenspiegel haar
haar ziel
ziel
"de
schouwt
het huwelik
huwelik aangaat
aangaat met
met haar,
haar, Nelleken
Nelleken Avesoete
Avesoete „de
schouwt en het
wachtende schoot van Vlaanderen".
Nog
andere gestalten begeleiden Thiji,
Nogandere
Thijl, als
als de
de wachters
wachters een
een planeet.
planeet.
hem de
de hartstocht
hartstocht voor
voor het
hetverleden
verleden
Daar is meester Ranke, die in hem
de toekomst
toekomst van
van Vlaanderen
Vlaanderen gewekt
gewekt heeft.
heeft. Daar
Daar isis
en het geloof
geloof in de
trouwen
goedhartig en
en slap,
slap,
Pijke-Zeven,
die trouw
Pijke-Zeven, mislukt
mislukt student,
student, die
en goedhartig
Thijl flankeert en zijn felheid
felheid te beter doet uitkomen.
uitkomen. Daar
Daar is
is HoorHoormidas
Bult, aan
aan Nelleken
Nelleken verknocht
verknocht en
en die
die met
met behulp
behulp van
van zijn
zijn
midas de Bult,
buikspreeken knutseltalenten
knutseltalenten voor
voor het
het dageliks
d«geliks brood
brood helpt
helpt
buikspreek- en
zorgen. Daar is
is Daniël
Daniël Kimsaque,
Kimsaque,de
degeweldige
geweldigeHeilige,
Heilige,die
diemeester
meester
Ranke's rol overneemt en Thijl ,uit
oproept;
uit zijn vreemde verdoving oproept;
die
geloof aan
roeping in
in hem
hem levendig
levendig houdt.
houdt. Daar
Daar isis
die het geloof
aan Thijl's roeping
Thijrs worstelworstelZoster de Moriaan, de zwarte beroepsbokser, die in Thijl's
al de
deanderen
anderen
tent door
door hem
hem overwonnen
overwonnen wordt
wordt en
en zich
zich evenals
evenals al
niet kan
kan losmaken
losmakenvan
vanhet
het goud
goudin
in Thijl's
Thijl's ogen,
ogen, het
het vuur
vuur in Thijl's
haar. Allen trekken zij mee
mee met
met de woonwagens,
woonwagens, over VlaanderenVlaanderenland, langs de verre wegen,
wegen, naer de
de wenkende
wenkende oneindigheid
oneindigheid van
van de
de
koepelende
koepelende einder.
cinder.
Het is hoogst waarschijnlik,
waarschijnlik, da.t
Teirlinck's
een soort
soort weerweer. irlinck's Thijl een
dat Te
klank
Pallieter. Stellig
Stellig heeft
heeft hij
hij dat
datboek
boekvan
van
klank isis op Timmermans' Pallieter.
oppervlakkig
gewilde levenslust
zo bewonderd,
bewonderd,
oppervlakkig optimisme
optimisme en
en gewilde
levenslust niet zo
als
Waarlik, vergeleken
als veel
veel Hollanders
Hollanders doen.
doen. Waarlik,
vergeleken bij
bij deze
deze Thijl
Thiji is
is Pallieter,
hij nog
nog zo
zo feesten
feesten en
en veesten,
veesten, een
eenarmzalige
armzalige ledepop.
ledepop.
lieter, al kan hij
De
- ikikheb
hebdoor
doorofofDe verering,
verering, die
dieaan
aanPallieter
Pallieterten
tendeel
deelisisgevallen
gevallen
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ficieële letterkundigen
het de
de mooiste
mooiste roman
roman isis
ficieële
letterkundigen horen
horen zeggen,
zeggen, dat het
10jaar!
jaar! —
- moet
moeteen
eenhoon
hoonzijn
zijnvoor
voorernstige,
ernstige,eerlike
eerlike
laatste io
van de laatste
kunstenaars als
Streuvels en
en Teirlinck,
Teirlinck, om
omvan
vanHollandse
Hollandserorokunstenaars
als o. a. Streuvels
manschrijvers niet
spreken. Maar het
het isis een
eennieuwe
nieuwe Teirlinck,
Teirlinck,
manschrijvers
niet te
te spreken.
die zich hier
hier aan
aan ons
ons openbaart;
openbaart;de
deverfijnde
verfijndeBrusselaar,
Brusselaar, die
diegraag
graag
ietw~t decadente
decadente karakters
karakters ontleedt,
ontleedt, is
is door
door de
deoorlog
oorlog
mondaine of ietwat
mondaine
boven zijn milieu
milieu uitgeworpen
uitgeworpen en
en heeft
heeft de
deliefde
liefdevoor
voorVlaanderen,
Vlaanderen,
liefde voor
voor de
de vrijheid
vrijheid als
als een
een brand
brandininzich
zichvoelen
voelenoplaaien.
oplaaien.
de liefde
Prachtige oorlogspsychologie
de zeven
zeven brieven
brieven door
doorDaniël
Daniël
oorlogspsychologie isis er in de
de Heilige uit de
volkerenpsychologie
de loopgraaf
loopgraafgeschreven.
geschreven.Heerlike
Heerlikevolkerenpsychologie
in de typering
inde
debebetypering van
van de
de oude
oude Vlaamse
Vlaamse stadjes
stadjes en het
het land;
land; in
schrijving van
parodie op de NederNederschrijving
van Londen
Londen en de Engelsen; in de parodie
Hein en
en
landers, voorgesteld
voorgestelddoor
doordedeontmoeting
ontmoetingvan
vanThijl
Thijimet
met Piet Hein
al dreigt
dreigt wel
wel eens
eens
vervat
Thijl's lied
lied van
van het
hetTweelingzaad.
Tweelingzaad. En
En al
vervat in Thijl's
onder te
te gaan in de symboliek, nergens
nergens wordt Thiji
de werkelikheid
werke1ikheid onder
Thijl
onwezenlik,
nergens wordt
wordt de spanning
onwezenlik, nergens
spanning van
van de
de biografie
biografie verzwakt.
verzwakt.
Het doet
doet er
er niet
nietveel
veel toe,
toe, of
ofwe
weuit
uitThiji's
Thijl'sachtereenvolgende
achtereenvolgendeververeniging met
met de vier
eniging
vier vrouwen,
vrouwen, de
de bond
bondvan
vanVlaanderen
Vlaanderenverbeeld
verbeeld
willen
zee, met
met zijn
zijn oud
oud antikwaries
antikwaries verleden,
verleden, met
met de
de
willen zien
zien met de zee,
of het
het kapitaal,
kapitaal, en
en tenslotte
tenslotte als
als de
de blijvende
blijvende met
met zijn
zijn vruchtvruchtindustrie
industrie of
baar
bekorende van
vaa de
de symboliek
symboliek is juist, dat ze
ze ruimte
ruimte
baar land. Het bekorende
mogeJikhedo::n openlaat en dat
dat niet
niet op
opieder
iederbeeld
beeld
voor verschillende rnogelikheden
een etiketje geplakt is. Wanneer
Wanneer de
de beelden
beeldenzelf
zelfmaar
maarleven,
leven,wanneer
wanneer
zij
boek goed. En dat
dat heeft
heeft
zij ons
ons boeien
boeien en vertrouwd worden, is het boek
Teirlick
mogen Vlaanderen
incarTeirlick bereikt.
bereikt. Wij
Wij mogen
Vlaanderen met
met deze
deze jongste
jongste incarnatie
Tijl geluk
geluk wensen.
wensen.
natie van
van de oude TO
MEA MEES-VERWEIJ.
MEES-VERWEI].
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BENOIT, Le Lac
Lac salé.
salé. Albin Michel,
Paris 1921.
1921.

cJe vroegere
vroegere romans
romans van
van dezen
dezenvruchtbaren
vruchtbarenjongen
jongenauteur
auteurtreedt
treedt
Evenals in de
Lac salé
salé eene vrouw op van
van wie
wie eene
eenegroote
grootebekoring
bekoringuitgaat.
uitgaat.Ditmaal
Ditmaal
ook in Le Lac
is het
het een
een jonge
jonge katholieke
katholieke Iersche
lersche weduwe,
weduwe, Annabel
Annabel Lee.
Lee. Bij
Bij den
denaanvang
aanvang van
van
staat zij
zij op het punt Salt Lake
het verhaal
verhaal staat
Lake City,
City, de
destad
stadder
derMormonen,
Mormonen,teteververalwaar zij
tijdelijk verbleef
zaken van
van haar
haar overleden
overleden echtgenoot,
echtgenoot,
laten, alwaar
zij tijdelijk
verbleef om de zaken
een groot
groot fortuin
fortuin nalaat,
nalaat, in
in orde
orde tetebrengen.
brengen.Een
EenFransche
Franschepater
patervan
vanhet
het
die een
gezelschap Jesu,
den overledene
overledene beloofde
beloofde zijne
zijne vrouw
vrouw bij
bij te
te staan,
staan, isishaar
haar
gezelschap
Jesu, die den
gast. Reeds is
is alles
alles gepakt
gepakt voor
voor de
de reis.
reis.
Den dag
dag vóór
vóór haar
haar vertrek
vertrek woont zij
zij den
den intocht
intochtbij
bijder
derAmerikaansche
Amerikaansche troetroebemerkt een.jongen
eenjongen officier,
pen en bemerkt
officier, die
dieop
ophaar
haar een
eenzeer
zeergunstigen
gunstigenindruk
indrukmaakt.
maakt.
Door een
een gelukkig
gelukkig toeval
toeval wordt
wordt deze
dezeofficier
officierbij
bijhaar
haaringekwartierd;
ingekwartierd;voorloopig
voorloopig
zal Annabel haar vertrek
vertrek maar
het verzet
verzetvan
vanden
denJezuiet.
Jezuiet. Deze
maar uitstellen spijts het
ziet wel waar
waar het heen
heen gaat
gaat en
en vindt
vindtinineen
eenpredikant
predikantvan
vanhet
hetAmerikaansche
Amerikaansche
leger
onverwachte bondgenoot,
bondgenoot, wiens
optreden echter
echter aan
aan de
de zaak
zaak eene
eene
leger een onverwachte
wiens optreden
gansch andere
geeft dan
dan de
de goede
goedepater
paterverwachtte.
verwachtte.
andere wending geeft
Deze predikant
predikant is een
een volmaakte,
volmaakte, schijnheilige,
schijnheilige, begaafde
begaafde ploert.
Ameriploert. De Amerikaansche
predikant wordt
wordt ziek ten
ten huize
huizevan
vanAnnabel
Annabel
kaansche officier
officier vertrekt
vertrekt en
en de predikant
Lee. Zij
Zij verpleegt
verpleegt hem
hem met
metliefderijke
liefderijketoewijding.
toewijding.De
DeJezuiet,
Jezuiet,Pater
Paterd'Exiles,
d'Exiles,
doorziet wel
wel het plan
doorziet
plan van
van Jemini
Jemini Gwinett,
Gwinett, den
denpredikant,
predikant, maar
maar kan
kan het
h~tniet
niet
verijdelen,
want hij moet
vertrekken op
zijner oversten.
oversten. Alsdan
Alsdan heeft
heeft
moet vertrekken
op bevel zijner
verijdelen, want
Gwinett het veld
v:eld vrij.
vrij. Hij
Hij heeft
heefttrouwens
trouwens reeds
reeds overwonnen:
overwonnen: de
dejonge
jongeweduwe
weduwe
is verliefd
verliefd op
opdezen
dezenmooipratenden
mooipratenden man
man Gods,
Gods,die
dieininbovenaardsche
bovenaardschesferen
sferen
vertoeft en zich niet
niet met
met wereldlijke
wereldlijke gelegenheden
gelegenheden inlaat.
inlaat. Hij
Hij stemt
stemtererten
tenslotte
slotte
in toe met
met Annabel
Annabel tetetrouwen,
trouwen,ofschoon
ofschoonhaar
haar groot
grootfortuin
fortuin hem
hemeen
eenbezwaar
bezwaar
lijkt. Annabel, die reeds uit liefde
liefde tot
tot hem
hemhet
hetkatholiek
katholiekgeloof
geloofheeft
heeftafgezworen,
afgezworen,
bezweert
overwint zijne
zijne gewetensgewetensbezweert hem
hem echter
echter daarover
daaroverheen
heentetestappen,
stappen, en
en overwint
bezwaren.
Den dag
Den
dag na
na haar
haar huwelijk
huwelijk verneemt Annabel dat
dat haar
haar man tot den
den godsdienst
godsdienst
der Mormonen is overgegaan en reeds getrouwd was. Zij is nu Mevrouw Gwinett
Gwinett
Nr. 2.
2. Deze
Dezewreede
wreede desillusie
desillusie geneest
geneest haar
haar echter
echter niet. In
In de
de eerste
eerste opwelling
opwelling
van walg en droefheid
droefheid wil
wil zij
zij vluchten,
vluchten,maar
maarzij
zij keert
keert weer
weer en
en is
is ten
tenslotte
slottegelukkig
gelukkig
het
wanneer
langharige polygaam, niet den volgenden
volgenden avond,
avond, —
- want
wantdan
danisishet
wanneer de langharige
de
aap mevrouw
mevrouw Gwinett Nr.
Nr. II —- maar
maarden
dendaaropvolgenden
daaropvolgenden ininhaar
haar
de beurt aan
slaapvertrek verschijnt.
verschijnt. Zij
Zijisisniets
nietsmeer
meerdan
daneene
eenelijdzame
lijdzameprooi.
prooi.En
Enzij
zijweet
weethet.
het.
Eerst
Niet tegen
tegenhaar
haar vromen
vromen echtgenoot,
echtgenoot,die
diehare
hare
Eerst later
later komt
komt zij
zij in opstand. Niet
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villa, alsmede
heeft verkocht,
verkocht, een
eenderde
derde
alsmedehaar
haartwee
tweedienstboden
dienstboden tegen gereed geld heeft
huwelijk
aangegaan, met Annabel's voormalige
voormalige dienstmeid en
en een
een voorvoorhuwelijk heeft aangegaan,
aanstaanden
aanstaanden rol
rol vervuld
vervuld in de
de Mormoonsche
Mormoonsche kerk -- maar
maartegen
tegenmevrouw
mevrouw
diehaar
haarals
alseene
eenedienstbode
dienstbodebehandelt.
behandelt.Zij
Zijontbiedt
ontbiedtop
opclandesclandesGwinett Nr.
Nr. r,I.die
tiene wijze
wijze den
denAmerikaanschen
Amerikaanschen officier
officier Rudledge
Rudledge (waarvan
(waarvan sprake
sprake was
was in
in het
het
begin van het boek)
begin
boek) en
en verzoekt
verzoekt hem
hem haar
haarteteredden.
redden.Maar
Maarhaar
haarechtgenoot
echtgenoot
heeft het plan
plan ontdekt
ontdekt en
en het
hetvalt
valthem
hemniet
nietmoeilijk
moeilijkhet
hetteteverijdelen:
verijdelen:Annabel
Annabel
wacht tevergeefs op haar redder.
redder.
Later wordt
wordt zij toch gered door pater
pater d'Exiles
d'Exiles die
die haar
haar op
op een
een nacht
nachtwegvoert.
wegvoert.
Maar het is te
te laat.
laat. Want
Want als
als zij
zij den
den volgenden
volgenden ochtend in
in de
de verte
verte de
de stad
stadziet
ziet
liggen,
zelfs
liggen, weigert
weigert zij
zij verder
verder mee
mee tete gaan.
gaan. Zij
Zij zal
zalmaar
maarliever
liever terugkeeren
terugkeeren en zelfs
niet !anger
langer talmen, want
want dan
dan mocht
mocht haar
haarnog
nogeene
eenestrengere
strengereberisping
berispingten
tendeel
deel
vallen
te wachten.
wachten. En
Ende
degoede
goede pater
paterbegrijpt
begrijptdat
datelke
elke
vallen dan deze
deze die haar staat te
poging
te weerhouden
weerhouden vergeefsch
vergeefsch zou zijn en
en laat
laat haar
haar gaan.
gaan. Hijzelf
Hijzelf
paging om haar te
begeeft zich naar een Indiaanschen
Indiaanschenvolksstam
volksstam die
die hem
hemdestijds
destijdster
terdood
doodveroorveroordeelde. Dit
Dit vonnis
vonnis wordt
wordtbekrachtigd
bekrachtigden
enbij
bij't'tkrieken
kriekenvan
vanden
dendag
dagzal
zalhij
hijworden
worden
terechtgesteld.
Een twintigtal jaren
jaren later,
later,wanneer
wanneerde
devoormalige
voormaligeofficier
officierRudledge
Rudledge in
in SaltSaltLake-City zijn intocht
intocht doet
doetals
als gouverneur
gouverneuren
ende
deopenbare
openbareinstellingen
instellingenbezoekt,
bezoekt,
wordt hem in
in een
eenhospitaal
hospitaaldoor
dooreene
eeneoude
oudekrankzinnige
krankzinnigevrouw
vrouween
eenhoop
hoopvuil
vuil
in 't't gelaat
gelaat geworpen.
geworpen. Deze
Deze vrouw
vrouw is
is Annabel
Annabel Lee,
Lee, die
die zich
zich wreekt
wreekt op
op den
denman
man
dien zij ter hulp
hulp had
hadgeroepen
geroepen en
endie
die niet
nietwas
wasgekomen.
gekomen.
Deze nieuwe roman van den
den schrijver
schrijver van
van L'
Atlantide is
is minder romanesk,
romanesk,
L'Atlantide
maar meer psychologisch
psychologisch dan zijne vorige
vorige werken. Er
Er isis in Le Lac
Lac salé
salé meer
zorg besteed aan de
de uitbeelding
uitbeelding der
derkarakters
karaktersen
envoornamelijk
voornamelijkvan
vandie
dieder
dertwee
twee
tegenstanders:
en de
de pater
paterJezuiet.
Jezuiet.De
De eerste
eersteisiseen
eenkarakter
karakter'uit
'uit
tegenstanders: de predikant en
een
stuk, symbool
symbool van
van godsdienstige
godsdienstige schijnheiligheid,
schijnheiligheid, eene
creatie die aan
aan
een stuk,
eene creatie
sommige
Balzac doet denken. Hij
Hij isis dan
danook
ookzeer
zeerzwaar,
zwaar, met
metharde
harde
sommige typen van Balzac
lijnen
geteekend, heel
pater d'Exiles,
d'Exiles, die
die een
een man
man
lijnen geteekend,
heel anders
anders dan
dan de
de figuur van pater
is met
met een
een zeer
zeerfijngevoelig
fijngevoelig en
ensterk
sterkgenuanceerd
genuanceerdgemoedsleven.
gemoedsleven. Maar
Maarniet
niet
door
fijnzinnige ontledingen
ontledingen worden
karakters ons
ons duidelijk.
duidelijk. Alleen
Alleen de
de
door fijnzinnige
worden die karakters
actie is de spiegel,
herkennen.
spiegel, waarin
waarin wij
wij het
het verborgen
verborgen wezen hunner
hunner ziel moeten herkennen.
Het is
is onbetwistbaar
onbetwistbaar dat
dat Pierre
Pierre Benoit
Benoit een
een verbazend
verbazend knap
knap romancier
romancier is.
is. Zijn
Zijn
laatste boek is een model van sterke, evenwichtige
evenwichtige constructie. Nochtans is
is het
het
materiaal
nieuw en,
en, bij
bij ontleding,
ontleding, blijkt
blijkt hij
hij geen
geen andere
andere
materiaal dat
dat hij
hij gebruikt niet nieuw
middelen
gebruiken dan
dan die
die van
vanden
dengewonen
gewonenromanschrijver,
romanschrijver,wiens
wiensdoel
doel
middelen te gebruiken
het is een boeiend werk te
te schrijven.
schrijven. Maar
Maarbij
bijdit
ditgebruik,
gebruik,welke
welkeweergalooze
weergalooze
behendigheid!
ook zeer
zeer natuurlijk
natuurlijk dat
dat het
hetzeer
zeergroot
grootsucces
succeszijner
zijner
behendigheid! Het
Het is dan ook
werken
het gewone
g~wone romanlezend
romanlezend publiek
publiek dat hij
hij door
door
werken tweevoudig
tweevoudigis:
is: én
én bij het
zijne dramatische verbeelding
verbeelding boeit, én bij
bij de
de intellectueelen,
intellectueelen, wien
wien zijne
zijne kernkemachtige bondigheid verre uitzichten
uitzichten opent
opentop
opeen
eenpsychologisch
psychologischgebied.
gebied.
Maar wat is het
het dan
dan ten
ten slotte
slotte wat
watbelet
beleteen
eenboek
boekals
als Le Lac
Lac salé
salé een meesterwerk
noemen en op ééne
ééne lijn te
te stellen
stellen met
met werken
werken als
als b.
b. v.
v. La Maîtresse
Maîtresse
werk te
te noemen
Servante
van J. en J. Tharaud
het eenige,
eenige, nooit
nooitgenoeg
genoeg geprezen
geprezen werk
werkvan
van
Servante van
Tharaud en het
Alain Fournier, Le Grand Mea
Meaulnes(
een verschil
verschil van
van opvatting
opvatting
ulnes? Is het slechts een
en onderwerp?
onderwerp? Ik geloof het niet.
niet. Wat
Wat aan
aan de
deromans
romansvan
vanPierre
PierreBenoit
Benoitontont-
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breekt is die toon van
breekt
van eenvoud
eenvoud en
enwaarheid,
waarheid, die
die goedmoedige
goedmoedigemenschelijkheid,
menschelijkheid,
die zachte
werken met
met een
eenonsterfelijk
onsterfelijk leven
leven
zachte adem
adem der
der ziel,
ziel, die hoogergenoemde werken
animeeren.
animeeren. De
De personen van Benoit,
Benoit, hoe
hoe psychologisch
psychologischjuist
juisthunne
hunnedaden
dadenook
ook
zijn,
hebben al te
te vaak
vaak den
den schijn
schijn van
vantooneelspelers,
tooneelspelers, wien
wien de
derijke
rijkefantasie
fantasie
zijn, hebben
van den auteur een mooien rol heeft opgelegd,
opgelegd, dien
dien zij
zij met
met hartstocht
hartstocht vervullen.
vervullen.
Maar zij
eigen rekening.
rekening. Had
Hadhij
hij ook
ooknog
nogdeze
dezegave,
gave,Pierre
PierreBenoit
Benoit
zij leven niet voor eigen
zou ongetwijfeld de
de grootste
grootsteFransche
Franscheromanschrijver
romanschrijver zijn
zijnvan
vanzijn
zijntijd.
tijd.

LOUIS HÉMON.
LOUIS
HÉMoN. Maria Chapdelaine,
Chapdelaine,récit
récitdu
du
tt no. I.
Canada francais.
„Les Cahiers Verts
Canada
jrançais. "Les
i.
Verts"
Paris, B. Grasset, 1921.

li ng kan men zich denken met
Geen grootere tegenstel
tegenstelling
met Benoit's
Benoit's laatsten
laatsten roman
roman
dat
boek waarvan
waarvan de
hierboven staat. Een roman
roman is dit
dit eigenlijk
eigenlijk niet,
niet,
dat het boek
de titel hierboven
veeleer een verhaal of
of eene
eene uitgebreide
uitgebreide novelle
novelleals
alsmen
menwil.
wil.Maar
Maardaarin
daarinbestaat
bestaat
niet het verschil.
verschil. Dit ligt
ligt in
in den
den toon,
toon, in
inden
denaard
aard van
van het
het boek
boek zelf.
zelf. Het
Het isiseen
een
en al
al eenvoud,
eenvoud, geschreven
geschreven met
meteene
eenezuiver-menschelijke
zuiver-menschelijke ontroering,
ontroering, die
dievaak
vaak
den toon der
der meesterwerken
meesterwerken benadert. Het is
is een
een dier
dierwerken
werken die
die in
inelke
elkeliteraliteratuur verschijnen in
in tijdperken
tijdperken van
vangeestelijke
geestelijkeverwarring
verwarringen
enliteraire
literairedecadentie
decadentie
om te getuigen
getuigen dat
dat eenvoud
eenvoud en
enwaarheid
waarheid de
detwee
tweegrondslagen
grondslagenzijn
zijnwaarop
waarop alle
alle
klassiek werk rust.
De geschiedenis
geschiedenis van
van Maria
Maria Chapdelaine
Chapdelaine is die
die van
van een
eenjong
jongmeisje,
meisje,dat
datinin
stilte een jongen
jongen man
man bemint
bemint en,
en, als
als deze
dezelaatste
laatsteop
opongelukkige
ongelukkige wijze
wijze om
omhet
het
leven is
anderen, omdat
omdat het
het
is gekomen,
gekomen, met berusting hare hand schenkt aan een anderen,
leven dit zoo wil.
wil. Er
Er isis in
indeze
dezegeschiedenis
geschiedenisgeen
geenspoor
spoorvan
vanbitterheid,
bitterheid,noch
nochvan
van
wanhoop om een verloren
verloren geluk,
geluk, noch
noch van
van opstand
opstand tegen
tegen het
hetleven;
leven;maar
maaralleen
alleen
een stil verzwegen verdriet,
verdriet, eene
eene nobele
nobelegelatenheid
gelatenheiden
eneene
eeneedele
edelegehoorzaamgehoorzaamheid aan
aan het gebod
gebod des
deslevens:
levens:geene
geeneheldhaftigheid,
heldhaftigheid,want
wantbijna
bijnageen
geenstrijd,
strijd,
maar
dagelijkschen plicht, dat
dat schooner
schooner isis dan
dan ephemeere
ephemeere
maar een volharden
volharden in den dagelijkschen
heldendaden.
Deze deugdzaamheid
deugdzaamheid van
van Maria
Maria Chapdelaine
Chapdelaine wortelt
wortelt in
in het
het deugdzaam
deugdzaam kakarakter
afstammelinge van
van die
dieFransche
Fransche
rakter van
van het
het ras
ras waartoe
waartoe zij
zij behoort.
behoort. Zij
Zij is eene afstammelinge
boeren, die zich
zich destijds
destijds in
inCanada
Canadavestigden
vestigdenenenaldaar
aldaaronveranderd,
onveranderd,zuiverder
zuiverder
wellicht dan in het
het vaderland,
vaderland, de
de antieke
antieke zeden
zeden van
van hun
hun ras
ras bewaarden.
bewaarden. Dit
Dit eeneenvoudig kind
kind is
is —
- niet
nietdoor
doorden
denwil
wildes
desschrijvers,
schrijvers,maar
maardoor
doorden
denaard
aardder
derzaken
zaken
-— een symbool
symbool van
van het
hetleven
levenen
enden
denstrijd
strijdder
derFransche
Franscheuitgewekenen
uitgewekenendie
diedaar
daar
in een
een hoek
hoek der
der Nieuwe
NieuweWereld
Wereld een
eennieuw
nieuwvaderland
vaderland hebben
hebben gevonden.
gevonden. Het
Het
leven dezer menschen
menschen ligt
ligt hier
hier voor
voor ons
ons open,
open,klaar
klaar en helder, één
één met
met de
de natuur,
natuur,
Hetlandschap
landschapder
derharde
harde
die zij spijts hare
hare hardvochtigheid zoozeer liefhebben.
liefhebben. Het
winters en der
der korte,
korte, schroeiende
schroeiende zomers
zomers isis hier
hierniet
nietaangebracht
aangebracht als
alseen
eenliterair
literair
decor
of meer
meer belangrijke
belangrijke handelingen. Het isis de
deatmosfeer
atmosfeer van
vanhet
het
decor voor
voor min of
leven zelf.
Spijts enkele onvolmaaktheden
onvolmaaktheden is dit werk
werk van Louis
Louis Hémon
Hémonzeer
zeermerkwaarmerkwaardig, en wellicht
wellicht geroepen
geroepen tot
toteene
eeneschoone
schooneliteraire
literairetoekomst.
toekomst.De
Deschrijver
schrijverdie
die
in Frankrijk,
Frankrijk, werd te Brest
Brest geboren.
geboren. Men
Men zegt
zegt
tot nog toe
toe bijna
bijna onbekend
onbekend was
was in
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dat hij
hij een stille, eenzelvige
eenzelvige natuur
natuur was, die
die de
de eenzaamheid
eenzaamheid liefhad.
liefhad. Hij
Hij verbleef
verbleef
een tijd
tijd in
in Engeland
Engeland en
endaarna
daarna in
inCanada,
Canada, alwaar
alwaar hij
hij zijn
zijn boek
boekschreef.
schreef.Hij
Hij
wenschte
land, die
die hem
hem lief
liefgeworden
geworden was,
was, nog
nogbeter
beterteteleeren
leerenkennen.
kennen.
wenschte dit
dit land,
Hij begaf zich op
op reis,
reis, te
tevoet.
voet.Maar
Maaraan
aande
dekromming
kromming van
van een
eenweg
wegwerd
werdhij
hij
met zijn reismakker
reismakker verrast
Ditgebeurde
gebeurdein
in1913.
1913.
verrast door
door een
een sneltrein
sneltrein en gedood. Dit
Louis Héinon
Hémon was
was 33
33 jaar
jaar oud.
oud.
JEROME ET
ET JEAN
JÉROME
JEAN THARAUD,
THARAUD, Quand Israël
Israël
est roi.
roi. Librairie PIon,
Paris, 1921.
Plon, Paris,

Al wie
wie belang
belang stelt
stelt inindedemoderne
moderneFransche
FranscheLiteratuur
..iteratuur mag
mag geen
geen werk
werk van
van
Jérome en
en Jean
JeanTharaud
Tharaud ongemerkt
ongemerkt laten
laten voorbijgaan.
voorbijgaan. Hunne
Hunne boeken
boeken behooren
behooren
altijd tot het allerbeste
allerbeste wat
wat op
op literair
literair gebied
gebiedverschijnt,
verschijnt,zelfs
zelfswanneer
wanneerzij,
zij,zooals
zooals
hoogergemeld
de romankunst
romankunst te
te maken
maken hebben,
hebben, waarin
waarin deze
deze
hoogergemeld boek,
boek, niets met de
schrijvers
er op
op mogen
mogen
schrijvers onbetwistbare
onbetwistbare meesters
meesters zijn.
zijn. Reeds
Reeds meermalen
meermalen heb
heb ik er
wijzen
alles wat
wat deze
dezeauteurs
auteurs ininhet
hetlicht
lichtzenden
zendendezelfde
dezelfdemerkwaardige
merkwaardige
wijzen hoe alles
hoedanigheden bezit van
hoedanigheden
van rijpheid
rijpheid en
en klassieke
klassieke bezonkenheid.
bezonkenheid.
Ditmaal
zij ons
ons het
het verhaal
verhaal van
van den
den val
valvan
vanhet
hetHongaarsche
Hongaarsche Rijk
Rijk
Ditmaal geven
geven zij
en van de
de kortstondige
kortstondige regeeringen
regeeringen van Karolyi
Karolyi en
en Bela
Bela Kun.
Kun.Bijzonder
Bijzondervoor
voor
hen die belang
belang stellen
stellen in
inhet
hetIsraëlitisch
Jsraëlitischprobleem
probleemisisdit
ditboek
boekeen
eenmerkwaardig
merkwaardig
document,
door de diepte
diepte van
van het
het psychologisch
psychologisch inzicht
inzicht én
én door
door de
deklare
klare
document, en
en door
voorstelling
geschiedkunde van de
de beste
beste soort,
soort, die,
die, naar
naar het
het
voorstelling der
der feiten.
feiten. Het is geschiedkunde
voorbeeld
waar deze
deze niet
niet als
alsprofeet,
profeet,maar
maarals
alsvisionnair
visionnairdichter
dichter
voorbeeld van Michelet waar
optreedt,
de historische
historische gebeurtenissen
gebeurtenissen een
eentafereel
tafereelmaakt,
maakt, waarover
waarover de
de
optreedt, van de
schim
glijdt van
vandedeindividualiteiten
individualiteiten die
diedoor
doordeze
dezegebeurtenissen
gebeurtenissen op
opden
den
schim glijdt
voorgrond
zal wellicht
wellicht zeggen
zeggen dat
dat deze
dezegeschiedenis
geschiedenis
voorgrond word,m
worden gebracht.
gebracht. Men
Men zal
niet onpartijdig
onpartijdig werd
dit wel
welgoed.
goed.Want
Want
werd geschreven.
geschreven. Inderdaad,
Inderdaad, en
en ik vind dit
onpartijdigheid
altijd zeer betrekkelijk,
betrekkelijk, bijzonder
bijzonder waar
gaat om
om feiten
feiten
onpartijdigheid isis altijd
waar het
het gaat
die om ons
ons heen
heen gebeuren
gebeuren en
enwaarbij
waarbij wij
wij allen
allen min
minofofmeer
meerbetrokken
betrokkf;p. zijn.
zijn.
Dichters zijn
zijn trouwens
trouwens nooit
nooit onpartijdig.
onpartijdig. Maar
Maar hunne
hunne partijdigheid
partijdigheid is
is in
inlatere
latere
tijden
zeer geschikte
geschikte maatstaf
maatstaf ter
ter beoordeeling,
beoordeeling, omdat
omdat men
mendaarbij
daarbij in
inde
de
tijden een zeer
eerste plaats de moreele
moreele waarde
waarde van
van hun
hunkarakter
karakter en
en hun
hunkunst
kunstininaanmerking
aanmerking
neemt.
voor de
de Tharaud's
Tharaud's zal
zal deze
deze waarde,
waarde, naar
naar ik meen, in
in de
de toekomst
toekomst
neemt. En voor
niet gering
gering blijken.
blijken.
gaan op de
de belangrijke
belangrijke lessen die
die dit
ditboek
boekons
onsvoorvoorMaar
Maar zonder verder
verder in te gaan
houdt
politiek gebied
mijne taak
taak --- zou
zou ik
iknog
nogwillen
willenwijzen
wijzen
houdt op
op politiek
gebied -— dit
dit is niet mijne
op eene zeer groote literaire
literaire verdienste
men
verdienste van
van dit
dit werk.
werk. Men
Men kan,
kan, wanneer
wanneer men
een beeld wenscht te
te geven
geven van
van zekere
zekere gebeurtenissen
gebeurtenissen of van de
de zeden
zeden en
engegewoonten
bepaald volk,
meest typische
typische bijzonderheden
bijzonderheden die men
men bebewoonten van een bepaald
volk, de meest
merkt
meest merkwaardige
merkwaardige uitingen die men
men ter
ter plaatse
plaatse vernam
vernam op
op objecobjecmerkt of de meest
jectieve wijze
noteeren: men kan
kan de
de feiten
feitenlaten
latenspreken
sprekenzonder
zondermeer.
meer.Maar
Maar
jectieve
wijze noteeren:
dichters
de broeders
broeders Tharaud
Thaiaud gaan
gaan verder.
verder. Zij
Zij herscheppen
herscheppen de
dewerkelijkwerkelijkdichters als de
heid tot visionnaire tafereelen
tafereelen vol
kleur. En dit
dit doen
doen zij
zij op
op eene
eenein
inde
de
vol leven en kleur.
moderne
literatuur haast
welken eeneenmoderne Fransche
Fransche literatuur
haast ongeëvenaarde
ongeëvenaardewijze.
wijze. En
En met welken
voud!
Daarbij zijn zij zeer sterke
sterke subtiele
subtiele psychologen.
psychologen. Moreele
Moreeleportretten
portrettenals
als
voud! Daarbij
JAN VAN
die van Karolyi
enBela
Kun zijn
zijn het werk van een meester.
JAN
VAN NIDLEN.
NIJLEN.
Karolyi en
Bela Kun
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De Gelukzoeker.
Gelukzoeker.
Rotterdam.
en van
vanDitmar,
Ditmar. 1920.
1920.
Rotterdam. Nijgh en
In elk geval is dit
dit boek
boek weer
weer literatuur.
literatuur. Het leeft van
van het begin
begin tot
tot het
het eind
eind
Dr.
met een eigen
eigen leven,
leven, dat
dat het
hetaanhoudend
aanhoudend interessant
interessant en
en ontroerend
ontroerend maakt
maakt Dr.
Herman
te gelooft
gelooft
HermanLanz'
Lanz'droevigen
droevigentocht
tochtdoor
doorliefdeland
liefdelandtetevolgen.
volgen. En
En men te
in dien
dien tocht,
tocht,omdat
omdatmen
menininhemzelf
hemzelfgelooven
geloovenwil
wilen
enininalle
allemenschen,
menschen,die
diehij
hij
op zijn weg ontmoet. Terwijl vele der
der nieuwe
nieuwe romans
romans nauwlijks
nauwlijks anders
anders zijn
zijn dan
dan
maar
ongeveer gedramatiseerde
gedramatiseerde levenslevensmaar half gebakken
gebakken stemmingsbeeldjes
stemmingsbeeldjes of zoo ongeveer
beschouwingen,
enkel belangwekkend
belangwekkend als
als uiting
uitingvan
van den
den zielstoestand
zielstoestandhunner
hunner
beschouwingen, enkel
makers,
bijna geheel
geheel schuil
schuil achter
achter haar
haar fictieve
fictieve
makers, gaat
gaat hier
hier de schrijfster voor ons bijna
Hetverhaal
verhaalisisover
over
wereld, die ons
ons aandoet
aandoet als
als een
eenandere
andereware
warewerkelijkheid.
werkelijkheid. Het
't geheel vrij slordig,
geschreven,doch
dochmevrouw
mevrouwDraayer
Draayer
slordig, hier en daar
daar zelfs
zelfs slecht geschreven,
er mee
mee om
om te
tegaan,
gaan, alalkan
kan de
devolzin
volzinhaar
haar
voelt desniettemin wat taal is en weet
weet er
meest te weinig
meest
weinig schelen.
schelen. Het
Hetplastische
plastische isisnamelijk
namelijk vooral
vooral sterk
sterk in
inhaar
haar boek,
boek,
en dit beteekent
beteekent vanzelf
vanzelf de
de expressiviteit
expressiviteit van
van het
hetwoord,
woord,meer
meerdan
dande
deverzorgdverzorgdheid van het rythme
rythme van
van den
den zin.
zin. Zij
Zij kan
kan de
demeest
meestheterogene
heterogene figuren
figuren levend
levend
maken en voelt zich
zich blijkbaar
blijkbaar in alle toestanden en
en kringen
kringen thuis:
thuis: een
eenwaarachtig
waarachtig
episch talent. Tegen
Tegenhaar
haar bijpersonen
bijpersonen kan
kan men
men dan
dan ook
ook nauwlijks
nauwlijks iets inbrengen,
inbrengen,
als Lanz'
Lanz'eerste
eerste
zelfs de
de meest
meest sommair
sommair geteekende
geteekende zijn nog
nog te
te onderkennen,
onderkennen, als
schoonmoeder
schoonvader, de
officier. Hoogstens
Hoogstens zou ik
ik een
een
schoonmoeder en
en zijn
zijn tweede
tweede schoonvader,
de officier.
het
schuchter
als het
schuchter bezwaar
bezwaarwillen
willen maken
makentegen
tegen de
de teekening
teekening van
van Mary,
Mary, niet als
typisch
officiersdochtertje, maar
haar middelbare
middelbare acte
acte en
enlangjarige
langjarige
typisch officiersdochtertje,
maar tegen
tegen haar
practijk als
mogelijk, wil ik vragen,
vragen, dat
dát een
een strenge
strenge studie
studie van
van
practijk
als leerares.
leerares. Is
Is het mogelijk,
alshier
hierwordt
wordtondersteld?
ondersteld?En
Enwaar
waarhaalde
haalde
een mensch
mensch doet,
doet,als
jaren zóó weinig op een
dit meisje dan de
de volharding
volharding en
en het
hetminimum
minimumbegrip
begripvoor
voordeze
dezezaken
zakenvandaan,
vandaan,
dorremaatschappelijkheid
maatschappelijkheid
als er
er zoo
zoo absoluut
absoluutniets
nietsdan
danoppervlakkigheid
oppervlakkigheidenendorre
in haar
haar huist?
les kunnen
kunnen geven?
geven? Het heeft
heeft den
den schijn
schijn of
of
huist? En
En hoe
hoe heeft zij ooit les
ter wille eener
eener zekere
zekere tendenz,
tendenz, de
de schrijfster
schrijfster ook
ook deze
deze personage
personage wat
wat te
tekort
kort
want zonderling
zonderling genoeg
dit
deed.
Terwille eener tendenz....
tendenz •••• want
deed. Terwille
genoeg voelt
voelt men
men die in dit
schijnbaar
naturalistische boek. Heeft het
het er
erinderdaad
inderdaad
schijnbaar zoo
zoo volkomen
volkomen objectief naturalistische
Dr. Herman
Herman Lanz
Lanz onder
onder moest
moestgaan,
gaan, omdat
niet een beetje
beetje van of
of Dr.
omdat hij zijne erste
Ofzijn
zijn langzaam
langzaam verval
verval te
tewijten
wijtenisisaan
aanzijn
zijnmiskenning
miskenning
vrouw niet
niet apprecieerde?
apprecieerde? Of
van wat hij
scheen te
te behoeven:
behoeven:een
eenals
alseen
eenmoeder
moedervoor
voorhem
hemzorgende
zorgende
hij essentieel scheen
een veilig
veilig huwelijksmilieu?
huwelijksmilieu? Het ware
ware misschien
misschien voor
voor de
dehuwelijkshuwelijksvrouw
vrouw in een
hun vrouw
vrouw ververmoraal
daarop aan
aan kon, dat mannen,
mannen, die
die hun
moraal te
te wenschen als men daarop
waarloosden
ondergang bewerkten.
bewerkten, Doch men
men kan
kan er
er
waarloosden en
en verlieten,
verlieten, den
den eigen ondergang
niet op aan,
goed te
te gaan,
gaan, zelfs
zelfs nadat
nadat
aan, en
enhet
hetpleegt
pleegtzulken
zulken Dr.
Dr. Lanz-en vaak heel goed
vrouw voor
voor een
een aanmerkelijk
aanmerkelijk deel zelf
zelf in het
het graf
graf hebben
hebben gestooten.
gestooten.
zij hun eerste vrouw
Zoo immoreel
immoreel is de
de wereld
wereld wel,
wel, en
eneen
eenschrijfster
schrijfsterals
alsmevr.
mevr.Draayer
Draayerverlaat
verlaat
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ongemerkt het pad der
ongemerkt
der waarachtige
waarachtige epiek,
epiek, als
als zij
zijde
dezwakke
zwakkelevensvatbaarheid,
levensvatbaarheid,
onder
haar held zoo
zoo nauw
nauw oorzakelijk
oorzakelijk
onder uiterst
uiterst ongunstige
ongunstige omstandigheden,
omstandigheden, van
van haar
aan
koppelen. Misschien
Misschien bedoelt
bedoelt zij
zij
aan zijn
zijn roekeloos
roekeloos vergooide
vergooide eersten
eersten echt
echt wil koppelen.
dat ook niet, of
of niet
niet zoo
zoo erg,
erg,doch
dochhet
hetmaakt
maaktdien
dienindruk.4Terwijl
indruk.ITerwijltoch
tochklaarblijkeklaarblijkelijk
het verval
verval van
van dien
dien eens
eens veelbelovenden
veelbelovenden jongen
jongen man
man moet
moet
lijk voor
voor onze rede het
geweten worden aan
gevoegd bij
bij zijn
zijn
aan zijn
zijn buitenmodelsch
buitenmodelsch ongeluk
ongeluk in de liefde, gevoegd
al
weeke afhankelijkheid
afhankelijkheid en gebrek
gebrek aan
aan energie.
energie. Waarmede
Waarmede dan
dan echter
echter weer
weer
al te weeke
niet te rijmen valt het feit, dat
dat hij
hij acht
acht maanden
maanden lang
lang het
het uithield
uithield aan
aan dat
dat schunschunwaarvan de
de schrijfster
schrijfster ons zulke smakelijke
nige blaadje, waarvan
smakelijke bijzonderheden
bijzonderheden meemeedeelt. Over 't geheel is deze
deze episode
episode van
van Dr.
Dr. Lanz'
Lanz' leven
leveneenigszins
eenigszins duister,
duister, en
en
twijfelachtig blijft
blijft het,
het, waarom
waarom hij
hij nu
nu zoo ineens omlaag
twijfelachtig
omlaag moet,
moet, terwijl
terwijl hij
hij met
met
zooveel nieuw animo (aan het Handelsblad nog wel!) een
een nieuw
nieuw leven
leven begon....
begon....
Summa
geheel van
van dit
ditlevensverloop
levensverloop weinig
weinig
Summa summarum
summarum lijkt
lijkt dan
dan ook
ook het geheel
overtuigend en, men zou zeggen,
zeggen, met
met te
te zeer
zeer vooropgezette
vooropgezette bedoeling
bedoelingbehandeld.
behandeld.
Waarom
H.Lanz
Lanznu
nuzoo
zoobepaald
bepaaldnaar
naarden
denkelder?
kelder? vragen
vragen wij
wij
Waarom moest
moest die
die Dr. H.
ons
ontevreden af.
was al erg
erg genoeg,
genoeg, en
en niet
niet méér
méér
ons ontevreden
af. Wat
Wat hij
hij beleefde
beleefde en
en leed, was
zijn schuld, dan
zijn
dan ons
ons aller
aller leven
leven onze
onze schuld
schuld is.
is.Hem
Hemdeswege
deswegenog
nogbijzonder
bijzonder
hard
vallen, lijkt
lijkt onmenschelijk
onmenschelijk en
en(erger)
(erger) onwerkelijk.
onwerkelijk. En
En bederft
bederftaldus
aldus een
een
hard te vallen,
beetje
boek van
van onmiskenbare
onmiskenbare realiteit
realiteit en stevig,
stevig, klaar
klaar talent.
talent. Als
Als zoovele
zoovele
beetje dit boek
Hollandsche schrijvers,
Hollandsche
schrijvers, blijkt
blijkt ook deze
deze schrijfsters
schrijfsters sterker
sterker in
in de
de beelding
beeldingder
der
bijzondere
bijzondere momenten
momentendes'
des levens,
levens, dan
dan in de
de duiding
duiding van
van een
eengeheel.
geheel.Maar
Maar
waarom ook
ook wil
wil zij
zij iets „duiden",
waarom
"duiden", vraagt
vraagt men
men zich
zich af,
af, terwijl
terwijl het
het enkele
enkelebeelden
beelden
der momenten ons al zoozeer
der
zoozeer voldeed? Ik denk,
denk, dat
dat dit
dit nog
nog eenigszins
eenigszinsde
deoude
oude
naturalistische formule
kon maken
maken en
en
naturalistische
formule was,
was, waarvan
waarvan de
de schrijfster
schrijfster zich
zich niet los kon
die een
een volledig
volledig beeld,
beeld, een
eenafgemaakte
afgemaakte „studie"
"studie" eischte,
eischte, liefst
liefstde
de verwording
verwording
van
of gezin
gezin of
ofdesnoods
desnoods enkelen
enkelen mensch
mensch door de
de omstandigheden.
omstandigheden.
van een familie, of
En zoo moest dan
dan Dr.
Dr. Herman
Herman Lanz
Lanz door
door zijn
zijn liefdesomstandigheden
liefdesomstandighedenomstandig
omstandig
„onder gaan", zeer tot schade
"onder
schade van
van zijn
zijn overigens
overigens boeiende
boeiende levendheid....
levendheid....
Maar het is ook waar,
zich ontwikkelt
ontwikkelt en
en verwikkelt,
verwikkelt, haast
haast
waar, dat
dat zonder
zonder iets, dat zich
roman te schrijven
schrijven is. Dan blijven
blijven het losse
losse schetsen....
schetsen.... en
endat
datisiswel
welnaar,
naar,
geen roman
maar
verband en diepere
diepere eenheid,
eenheid, die
die er
er op
opstuk
stukvan
vanzaken
zaken
maar toch
toch beter dan een verband
geen blijken te zijn.
zijn.
F. C.
C.

REIMOND STIJNS.
STIJNS. Arme Menschen.
Menschen. JOZEF
JOZEF
REIMOND

sferen. De Sikkel.
Sikkel. AntIn Hoogere sferen.
werpen. Em.
Em. Querido.
Querido. Amsterdam
Amsterdam z. j.
werpen.
alle respect
respect voor
voor den
den ondernemingsdurf
ondernemingsdurf en
en gulheid,
gulheid, waarmee
waarmee deze
deze beide
beide
Met alle
Vlaamsche letterkunde
letterkunde weer
weer op
opde
debeenen
beenentrachten
trachtentetehelpen
helpen
uitgeversfirma's de Vlaamsche
toch af,
af, of
ofhier
hier niet
niette
te veel....
veel ....
door tal van verscheiden uitgaven, vraagt men zich toch
van het
het middelmatige
middelmatige (of
(of minder)
minder) geboden
geboden wordt.
wordt. Wat
Wat r moeten
moeten dit
dit huilerig
huilerig
van
verhaal van
en de
detwijfelachtige
twijfelachtige geest
geestvan
vanSimons
Simonseigenlijk
eigenlijkbeteekenen?
beteekenen?
verhaal
van Stijns en
boekjes
Is er in Vlaanderen een publiek van litteraire analphabeten, aan
aan wie
wie deze boekjes
het A.
A. B. C. van
van de
de letterkunde
letterkunde kunnen
kunnen leeren?
leeren? Of
Ofwaar
waar anders
anders vindt
vindt dit
dit
aftrek en plaats?
plaats? Als treinlectuur,
treinlectuur, als
als kinderboeken?
kinderboeken? Indien
Indien men
men dit
ditwist,
wist,
zijn aftrek
zooin
in't'talgemeen
algemeen
een basis
basis voor
voor het
het oordeel
oordeel te
tevinden.
vinden.Maar
Maarzoo
ware er tenminste een
als literatuur
komt hetkomt
niet in aanmerking.
C.
als
literatuur
het niet in aanmerking. F.F.C.
SIMONS.
SIMONS.
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ALLE SMEDING.
ALlE
SMEDING. Menschen
Menschen uit 'n
'n stil
stilstadje.
stadje.
W. L. en
2 dIn.
W.
en J.
J. Brusse.
Brusse. Rotterdam.
Rotterdam. 192o.
1920.2
dln.
Men kan tenminste niet
niet zeggen,
zeggen, dat
dat Alie
Alie Smeding
Smedinglichtzinnig
lichtzinnigofofmaterialistisch
materialistisch
voor
groote publiek
publiek schrijft,
schrijft, op
wijze de kunst
kunst exploiteert
exploiteert in de
de
voor het groote
op cynische wijze
hoop op gewin.
gewin. Wat
Wat zij
zij hier
hier geeft,
geeft, isis voor
voor den
dengewonen
gewonenlezer
lezerin
inden
dentegenwoorditegenwoordigen tijd haast
haast onleesbaar
onleesbaar van
van taaie
taaie taalkneding,
taalkneding, van woorden
woorden en
en zinnenpersing,
zinnenpersing,
vaak op
op die Querido'sche manier, die gretig
vaak
gretig en
en heftig
heftigde
dewoorden
woordenmaar
maaropstapelt
opstapelt
naar
beteekenis.
naar klank
klank of vage beteekenis.
„Toen de
verzwond en
en de
"Toen
de zonneglijing
~onneglijing als
als opgeslurpt
opgeslurpt verzwond
de dan
danmelkig-witte
melkig-witte
lucht
zoo langzaam
langzaam overwonnen
overwonnen van
van 't'taankruipende
aankruipende grauw,
grauw, dat
datdreigende
dreigende
lucht zoo
over
straten spande,
spande, dat als 'n
'n zware
zware last
last vastzoog
vastzoog op
op mensch
mensch en
endier...."
dier ••••"
over de straten
„En als dan die drukking in
in 'n aanschroevende
aanschroevende benauwing
benauwing te
"En
te persender
persender werd...."
werd ••••"
Ziedaar,
hand weggenomen,
weggenomen, het begin
begin van
van een
een hoofdstukje.
hoofdstukje. Die
Die
Ziedaar, voor
voor de
de hand
„zonneglijing", die
die "opgeslurpt"
„opgeslurpt"wordt,
wordt, 't't "grauw"
„grauw" dat
"zonneglijing",
dat als een
een „zware
"zware last"
last"
„vastzoog"; die „drukking",
"vastzoog";
"drukking", die „persenden"
"persender" werd
werd „in
"in een
eenbenauwing"
benauwing" en
en
al dit valsche,
nog wel een
een „aanschroevende"....
"aanschroevende" •••• al
valsche, verwarde,
verwarde, te vele,
vele, dat
dat toch,
toch,
door
blijkbaar zelf gevoelde,
gevoelde, wel
weleenige
eenigeatmosfeer
atmosfeergeeft....
geeft....is iskarakteristiek
karakteristiek
door 't blijkbaar
voor
deze schrijverij,
schrijverij, die nog
nog erg
erglijdt
lijdtaan
aaneigen
eigenovervolle
overvolleonvoldragenheid,
onvoldragenheid,
voor deze
een benauwenis
benauwenis van
van indrukken,
indrukken, waar
waar de schrijfster
schrijfster zich enkel
enkel hortend
hortend en
enstastamelend van bevrijden
bevrijden kan. Wat er onder die
die bedrijven
bedrijven van
van den
den „volzin"
"volzin"wordt,
wordt,
kan
haar hoegenaamd
hoegenaamd niet schelen,
schelen, wijl
wijl zij
zijvoor
voorhaar
haarartistiek
artistiekbesef
besefeigenlijk
eigenlijk
kan haar
niet
schrijft, geen
geen zinnen
zinnen bouwt
bouwt met
met rythme
rythme en
enwoordgeluid,
woordgeluid, doch
doch kneedt,
kneedt,
niet schrijft,
beeldt, vormt
vormt aan
aande
dekleihaer
kleihaerfiguren,
figuren,ganschelijk
ganschelijk verloren
verloren als
als zij
zij isis in
inde
dealgealgemeene sfeer van het doode
doode Zuiderzee-stadje,
Zuiderzee-stàdje, dat
dat zij
zij zoo
zoo wel
wel kent.
kent. En
Enwie
wiemoed
moed
en geduld
geduld heeft
heeft haar
haar te
te volgen,
volgen, kan
kanook
ookinindie
diesfeer
sfeer
afdalenenendedebeeldjes
beeldjes
afdalen
zien,
die zij
zij opzet,
opzet, want
want Alie
Alie Smeding
Smeding bezit
bezit ininhaar
haaronguur
onguurprocédé
procédé
zien, die
vrijwat
dialect, al
al maar
maar mopperend
mopperend of
of
vrijwat beeldende
beeldende kracht.
kracht.Van
Van binnèn
binnén uit,
uit, in dialect,
zeurig overleggend of
of tobberig
tobberig peinzend
peinzend of
ofgniepig
gniepiglasterend,
lasterend,laat
laatde
deschrijfster
schrijfster
al deze kleine menschjes uit
uit 't't stille
stille stadje
stadje voor
voor ons
onsleven....
leven ••••zooals
zooalsook
ookde
deeerste
eerste
Tachtigers,
De Lang, een Van
Hartog deden.
deden. En
Enhet
het
Tachtigers, een
een De
Van Groeningen,
Groeningen, een
een De Hartog
resultaat
zeer goede,
goede,naturalistische
naturalistische Kleinmalerie,
menschbeeldjes,
Kleinmaterie, levende menschbeeldjes,
resultaat is
is zeer
zonder
anderen dan
uiterlijken band
stil stadje
stadje naast
naast elkaar
elkaar
zonder veel
veel anderen
dan den uiterlijken
band van
van 't stil
gezet, zoover
zoover ik
ik zien
zienkan:
kan: het
hetwerkelijke,
werkelijke,onromantische,
onwezenlijkealledagsalledagsonromantische, onwezenlijke
leven van
van 't't berooide,
berooide,zorgelijke
zorgelijke visschersvolkje
visschersvolkje achter
achter den
den zeedijk.
zeedijk.
Dat is dan
dan alles zeer levend, zeer echt, maar
maar voor
Tachtiger eleelevoor ons, die den Tachtiger
onbelangrijk. Maar dat
mentairen levenslust
levenslustontgroeiden,
ontgroeiden,ook
ooktamelijk
tamelijkvervelend
vervelenden
en onbelangrijk.
neemt intusschen
intusschenniet
nietweg,
weg,dat
datAlie
Alie Smeding
Smedingbeeldend
beeldendtalent
talentbezit
beziten
enop
opden
denduur,
duur,
dieper
kunst zal
zal kunnen
kunnen leveren.
leveren.
dieper bezonken, ook meer wezenlijke, synthetischer kunst
Als begin, als
als eersteling,
eerstehng, is dit
dit boek
boek in
in twee
twee deelen
deelen alaleen
eenheel
heelrespectabel
respectabel
stuk
werk, schoon
schoon het dan
dan ook
ook wat
wat ouderwetsch
ouderwetsch aandoet.
aandoet. De
De toegewijde
toegewijde aanaanstuk werk,
Fenne'sen
enKee's
Kee's
dacht waarmee zij hier haar
haar kleine
kleine wereld heeft bekeken, al die Fenne's
en Barts
iets voor
voor later,
later, als
als zij
zij de
de diepere
diepere samensamenBarts en
enTijmens
Tijmens en
en Driesen, belooft iets
zalleeren
zien,waarmee
waarmee ongetwijfeld
ongetwijfeld ook
ookdeze
dezeoppervlakkige
oppervlakkige leventjes
leventjes
hang
hang zal
leeren zien,
aan
groote leven
leven zijn
zijn verbonden.
verbonden. En
dan zal
zal zij
zij tevens
tevens ook
ook zeker
zeker de
de
aan 't groote
En dan
noodzakelijkheid
te schrijven
schrijven en niet
niet enkel
enkel te....
te ••••ver-woorden.
ver-woorden.
noodzakelijkheid hebben
hebben erkend te
Intusschen
blijft
hierhier
haarhaar
boek boek
als eenals
begin
een belofte.
F. C.
C.
Intusschen
blijft
eenenbegin
en een belofte. F.

BART JORGEN.
I.
Bart was
was vier jaren toen zijn
zijn moeder
moeder stierf.
stierf. Hij
Hij liep
lieptetehoepelen
hoepelen
in de straat
straat en
en werd
werdmet
metmoeite
moeitedoor
doorhet
hetkindermeisje
kindermeisjeopgevang
opgevangèn
en
naar boven
boven gebracht.
gebracht. Uit
Uit de
de zonnige
zonnige straat
straat kwam
kwam hij
hij op
op het
het
en naar
donkere
de groote
groote staande
staande klok
klok begon
begon teteslaan.
slaan.
donkere portaal,
portaal, waar juist de
Zijn
haastig de glazen
glazen deur van
van de
de klok
klok open
open en
enzette
zette
Zijn vader deed haastig
de gong
gong vast. Toen bukte
bukte hij,
hij, nam
nam Bart
Bart op
opzijn
zijnarm
armen
enfluisterde
fluisterde
dat Bart
Bart niets
niets mocht
mochtzeggen
zeggen tegen
tegenmoeder.
moeder.
Hij
herinnerde
zich
later
hoe
in
schemerigeslaapkamer
slaapkamerhem
hem
Hij herinnerde rich later hoe in dedeschemerige
het meest
meest benauwde
benauwde de eigenaardige
eigenaardige geur
citroen en
en
geur van azijn en citroen
een
onbestemde lucht die
die hem
hem duizelig
duizelig maakte,
maakte, toen
toen zette
zette
een andere onbestemde
zijn vader hem naast het
het bed
bed en
en hij
hij zag
zag zijn
zijn moeder
moeder liggen.
liggen. Langzaam
Langzaam
bewoog ze
handen die
die op
ophet
hetlaken
lakenlagen,
lagen,en
enwendde
wendde
bewoog
ze een
een van haar handen
haar
hoofd wat
opzij naar
naar hem
hem toe. „Mijn
"Mijn jongen,"
jongen," had
had hij
hij haar
haar
haar hoofd
wat opzij
hooren
ademen en terstond
terstond was
hooren ademen
was het
het geluid
geluidverzonken
verzonken als
als had
hadzij
zij
het nooit
nooit gezegd.
gezegd.
Hij
wist dat hij
hij haar
haar gekust
gekust had
had en
enopeens
opeens dringend,
dringend, hardop:
hardop:
Hij wist
"moeder"
hadgezegd,
gezegd, omdat
omdathij
hijwou
wouvragen
vragenwaarom
waaromze
ze zoo
zoo stil
stillag,
„moeder" had
lag,
en zoo langzaam en vreemd deed. Toen
Toenhad
hadiemand
iemandhem
hemweggetrokweggetrokken,
hij had
had zich
zichvastgehouden
vastgehouden aan
aan een
eenlange
lange zwarte
zwarte streng
streng
ken, maar hij
haar die over haar
haar schouder
schouder lag
lag en
en toen
toen hadden
hadden ze
zehem
hemnog
nogeven
even
laten staan. Hij
Hij keek
keek zijn
zijn moeder
moeder vol
vol verwachting
verwachting aan,
aan, maar
maarzij
zij had
had
de oogen gesloten en haar handen lagen
lagen zoo los en broos op het
het dek
dek
als neergewaaide bladeren.
bladeren.
Zijn vader had hem
hem weggebracht
weggebracht ev
er. op
op het
het portaal
portaalweer
weer aan
aanhet
het
kindermeisje
donkere eiken
eiken
kindermeisje overgegeven,
overgegeven,tegelijk
tegelijk kwam
kwam boven
boven de donkere
trapbalustrade
glimmende schedel
dokter. Bart,
Bart, aan
aan
trapbalustrade de
de glimmende
schedel van
van den dokter.
de hand van de kinderjuffrouw,
kinderjuffrouw, keek
keek naar hem op;
0Pi de
de dokter
dokter streek
streek
bver
zonder hem
hem aan
aan te
te zien
zien en
en prevelde:
prevelde: .,Arme
,,Arme kabouter."
over zijn hoofd zonder
Bart kwam
kwam bedrukt beneden en stond voor
voor het
het raam
raam in
in de
de voorvoorkamer naar buiten
buiten te
tekijken.
kijken. Hij
Hijwilde
wildetoen
toenmaar
maarweer
weergaan
gaanhoepelen.
hoepelen.
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Maar
kinderjuffrouw zei
hij thuis
thuis moest
moest blijven
blijven O1::d,,-t h,-T
Maar de
de kinderjuffrouw
zei dat hij
ieder oogenblik kon afloopen.
afloopen.
Bart begreep
dat dit op
Bart
begreep d"t
op zijn
zijn moeder
moeder betrekking
betrekking had
h<:d en
enging
gingLI
;~l
de vensterbank zittenom
zitten omer•over
er'over na
na te
te denken.
denken.
Den laatsten tijd
tijd waren
waren ererzooveel
!;ooveel vreemde
vreemde dingen
dingengebetnad,
gebeurd, dat
dat
hij
kon houden.
houden. De
Dedokter
dokterkwam
kwameiken
eikendag
dagen
Çn
hij er geen oog meer op kon
e en pleegzuster in huis en
er was een
en er
er kwam
kwam een
een vreemde
vreemde dame
dameom
omtete
kijken of
of alles
alles wd
wl goed
goed ging
ging en
en van
van moeder
moeder zag
zag of
of hoorde
hoorde hij niets.
kijken
de straat
straat liep
liep tetespelen,
spelen,kwam
kwam hij
hij telkens
tdkens met
met
Vroeger
Vroeger als
als hij
hij in dc
zijn
naar moeder
moeder kijken.
kijken. Zij
Zij zat
zat altijd
altijd op
op hetzelfde
hetzelfde
ziin neus tegen de ruit naar
plekje bij
bij het raam te naaien
v.reer
plekje
naaien en
en lachte
lachte tegen
tegen hem.
hem. Dan
Danliep
liephij
hijweer
weg, hard
hard stampend
en dravend
weg,
stampend en
dravend als
als een
een groot
groot paard en „hu-hut'
"hu-hu"
roepende, om een oogenblik
oogenblik later voor
voor het
het raam
raamweer
weernaar
naarmoeder
moeder
te komen kijken. Soms wenkte ze hem dat hij
hij binnen
binnen moest
moest komen;
komen;
dan liet ze
dan
ze hem
hem zijn
zijn neus
neus snuiten
snuiten of
ofzijn
zijnkousen
kousen optrekken
optrekken of
of de
de
Y",!1
lintjes
matrozenblouse vastmaken.
vastmaken. Hij bracht
bracht er
er niets
niets vn
lintjes van zijn matrozenblouse
terecht en dan
d<:n duwde
duwde moeder
moederzijn
zijnwarme
warmeonhandige
onhandige vingers
vingers met
met
haar koele
enordende
ordende zijn
zijn kleeren,
kleeren,
koele handen weg en strikte de
de linten
linten en
4CSdingen
dingentcgetegeterwijl
naar buiten
buitenkeek
keek en
enzes
terwijl hij trappelig-ongedurig naar
ze hem
hem telkens
telkcr..s
lijk
vroeg, waarop
waarop moeder
moeder niet antwoordde
antwoordde omdat
omdat ze
lijk vroeg,
kuste.
Tevreden
hij dan weer
weer naar buiten,
buiten, naar
naar de
de zon,
zon, naar
naar de
de
Tevreden holde
holde hij
blauwe lucht
lucht tusschen
"Op de
destoep
stoep en
blauwe
tusschen de hooge
hooge breede
breede huizen.
huizen. „Op
niet
verder dan
dan het
het plantsoentje"
plantsoentje" was
was de
deeenige
eenige beperking
beperking die
die
niet verder
moeder zijn vrijheid
vrijheid had
had opgelegd.
opgelegd.
ûjn huis
huis en
ende
destroLt
str2é:t
kende van
van de
de wereld
wereld niet
n:et anders
anders dan
dan zijn
Hij kende
en met
mrt het
hetplantsoentje.
plantsoentje. Als
Als het
hetheel
hedmooi
mooiweer
weerwas,
wa:", t.;keè.de
tot en
zich aan
aanen
enging
ging met
met hem
hem in
inhet
hetplantsocrtje
plantsoentjezitten,
zitten.Er
Erwas
was
moeder zich
een groote bruine
bruine beuk
beukmet
meteen
eenbank
bankezonder
e:onderenendaar
daar
ging
mecder
ging
trieccie,r
lezen, terwijl
terwijl hij
hij langs
langs de
deglanzende
glanzendegrasveldjes
grasveldjes en
enbloeiende
bloeiccde
zitten lezen,
hedentijd
tijdgeleden.
geleden.De
Delaarne
bci,;.:,tf.::
dat was
was al een heden
bloemperken liep. Maar dat
bed en
en Bart
Bartmocht
mochtheel
heelweinig
weinigbij
bijhaar
haarkoreser.
kOll~(;l~.
weken lag moeder in bed
Zijn vader,
vader, die
die tot
tot nu
nutoe
toemaar
ma.,rvaag
vaagvoor
voorBart
Balthad
hadbestaan,
bestaan,
Zijn
voorgrond. Hij
Hij bracht
bracht Bart
Bart 's
t s avonds naar
naar
kwam nu opeens op den voorgrond.
kwam
bed en bleef op een stoel zitten toekijken, terwijl het kindermeisjebednlfopstziekjn,rwlhtidemj
kinde~'meisje; ze
zehad
had
uitkleedde. Bart had
had een
een afkeer
afkeer van
van het
hetkindermeisje;
hem uitkleedde.
koel·:.
droge harde vingers,
vingers, —
- heel
heel anders
andersdan
danmoeders
moedersfluweelige
fluwee1ige koedroge
handen, —
- en
en een
een geel
geel gezicht
gezicht vol
vol puistjes;
puistjes; ze
ze praatte
praattedoor
doorhaar
haar
handen,
en was
was verschrikkelijk
verschrikkelijk eigenwijs.
eigenwijs. Bovendien
Bovendien heette ze
ze Pietje
Pietje.
neus en
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Als
vroeger uitkieedde,
uitkleedde, deden
deden ze
ze onderwijl
onderv.rijl allerlei
allerlei
Als moeder
moeder hem vroeger
spelletjes; hij verstopte zijn hand
hand als
als hij
hij een
eenmouw
mouwmoest
moestaantrekken
aantrekken
en moeder
moeder ging overal
overal zoeken
Of
zoeken tot
tot ze
ze hem
hem onder zijn arm vond. Of
zijn
met een
een harde
harde stem:
stem:
zijn hansop
hansop moest
moest over
over zijn
zijn hoofd
hoofd en hij riep met
kiekeboe, als
als zijn gezicht door de opening
kiekeboe,
opening kwam.
kwam.
Nu
zijn vader
vader op
op een
een stoel
stoel toe
toe tete zien
zienen
enhet
hetkindermeisje
kindermeisje
Nu zat zijn
geen van drieën
drieën ere
erg. veel.
haastte zich en ze zeiden geen
Aan tafel
tafel praatte vader
Aan
vader met
met de
de pleegzuster
pleegzuster of
ofmet
metde
devreemde
vreemde
dame
huishouden. Soms
Soms zeiden
zeiden ze
ze dan
dan wel
wel eens
eens tegen
tegen
dame voor
voor het huishouden.
ofzijn
zijnmelk
melk
Bart, dat hij
hij flink
flink moest
moestdooreten
dooretenals
alseen
eenzoete
zoetejongen,
jongen,of
opdrinken, dan
dan was
was hij
hij braaf,
opdrinken,
braaf, maar dat
dat was
was dan
dan ook
ook alles.
alles. De
Dedag
dag
was alles
al1es in de
de war.
war. Iedereen
Iedereen huilde
huildeen
enerer
dat Bart's moeder
moeder stierf,
stierf, was
werd niet dan
inzijn
zijn
werd
dan fluisterend
fluisterend gesproken.
gesproken. Zijn vader
vader had
had zich
zich in
studeerkamer opgesloten. Er
werd
niet
gegeten
want
de
keukenmeid
Er werd niet gegeten want de keukenmeid
was
koken en zat met
met het
het kindermeisje
kindermeisje in
in de
de salon
salon
was te bedroefd om te koken
gingende
de trap
trap op en af,
af, die
die Bart
Bartniet
nietkende.
kende.
te huilen.
huilen. IVIenschen
Menschen gingen
Iemand had de
Iemand
de gordijnen
gordijnen neergelaten,
neergelaten, zoodat
zoodat hij
hij niet
niet naar
naar buiten
buiten
kon kijken.
kijken. Alles
Alles was
met hem.
hem.
was vreemd
vreemd en niemand bemoeide zich met
Bart klom de trap op
op naar
naar zolder;
zolder; daar
daar stond
stondeen
eenladder
laddertegen
tegende
de
muur, die
die naar
naar een
een vliering
vliering leidde.
leidde. Bart
Bart ging
ging op
op de
de bovenste
bovenste sport
sport
keek over
over de
de zolder
zolder heen
heen naar
naardedeglimmend-geboende
glimmend-geboende
zitten
zitten en keek
mangel, waarin de avondzon flitste.
Door het schuine
schuine steekraampje
steekraampje opzij
opzij keek
keek hij op het
het roode-pannenroode-pannendak van
zolder
Hetwas
waswarm
warmopop
zolderenenheel
heelstil.
stil.
dak
van het
het huis
huisernaast.
ernaast.Het
hu.is gingen zacht deuren open
open en
en dicht.
dicht.
Beneden
Beneden in huis
Bart bleef zoolang
het hem
hem pijn
pijn deed.
deed. Hij
Hij
zoolang op
op de
de sport
sport zitten,
zitten, tot het
en het
hetroode
roodedak
dakgekeken.
gekeken. Hij
Hij besloot
besloot
had aldoor naar de
de mangel
mangel en
Z1tî:en
op te staan
staan en de
de ladder
ladder af
af te
te gaan.
gaan. Maar
Maar hij
hij bleef
bleef toch
toch nog
nogzitcen
en keek achter zich, op de
de vliering,
vliering, waar
waar zijn
zijn hoofd
hoofd juist
juist boven
boven uituitkwam.
voelde zich koud
koud worden;
worden; zijn
zijn kleine
kleine handen
handen grepen
grepen zich
zich
Bart voelde
aan de ladder
ladder vast
vast terwijl zijn oogen hol van schrik en angst staarden
staarden
de vliering
vliering achter
achter hem
hem gebeurde.
gebeurde.
naar wat op de
hand spreidde
spreidde zich
zich uit
uitinindedeschemerige
schemerigeholte
holte
Een groote witte hand
het dak,
dak, een
een bovennatuurlijk-groote
bovennatuurlijk-groote witte
witte hand
handdie
diezich
zichnaar
naar
onder het
hem uitstrekte.
uitstrekte.
ladder afgaan,
afgaan, maar
maar zijn
zijn voeten
voeten schenen
schenen met
met watten
watten
Bart wilde de ladder
opgevuld. Hij
zich nog
nog vast
vast te
te houden,
houden, maar
maarzijn
ûjnhanden
handen
opgevuld.
Hij trachtte zich
waren machteloos.
machteloos.

324

BART JORGEN
BART
JORGEN

Met een bons
bons gleed
gleed hij
hij van
van de
de ladder.
ladder. Hij
Hij wilde
wilde roepen,
roepen, maar
'maar er
keek naar
naar de
de vliering
vlieringof
ofde
de Hand
Hand erover
erover kwam,
kwam,
kwam geen geluid.
geluid. Hij
Hij keek
1;ijn vader
vader de
de trap
trap op
op komen.
komen.
en toen hoorde
hoorde hij
hij zijn
ûjn bedje
bedje lag
lag en
en zijn
zijn vader
vader hem
hem voor
voor de
dederde
derdekeer
keer
Toen Bart
Bart in zijn
vertelde dat het rollen
rollen behangselpapier
behangselpapier waren
waren die
die daar
daar op
op de
devliering
vliering
1;00 hadden
hadden verschrikt,
verschrikt, zei
1;ei Bart
Bart niets
niets meer.
meer.Maar
Maarnauwelijks
nauwelijks
hem zoo
had zijn
zijn vader
vader de
de deur
had
deur geopend om heen
heen te
te gaan,
gaan, of
of Bart
Bart begon
begon te
te
rillen en te
te klappertanden.
klappertanden.
hij~ „Vader,
,Nader, —
- moeder
moeder isis er
ertoch
tochnog?"
nog?ttZijn
Zijnvader
vader
ttVader!tt
„Vader!" riep hij.
ging
stoel naast
naast zijn
zijn bedje
bedje zitten.
1;itten. „Hoe
"Hoemeen
meenjejedat
datBart?"
Bart?tt
ging op een stoel
ge1;egd, dat
dat de
de dood
doodhaar
haar isiskomen
komenhalen,"
halen/ tzei
1;eiBart
Bart
ttPietje
„Pietje heeft gezegd,
klappertandend,
daarom dacht ik,
ik, dat
datdie
dieHand....
Hand ....maar
maarmoeder
moeder
klappertandend, tten
„en daarom
is toch
toch niet
nietweggehaald,
weggehaald, vader?"
vader?tt
Toen gebeurde
gebeurde iets heel
heel vreemds.
vreemds. Vader
Vader sloeg
sloeg zijn
1;ijnarmen
armen om
om
Bart
begon tetesnikken.
snikken. Zijn
Zijngroote
grooteharige
harige hoofd
hoofdbedekte
bedekte
Bart heen
heen en begon
1;ware hand
hand lag
lag op
opzijn
zijnsmal
smalrugje.
rugje.
Bart's
zijn zware
Bart's kleine
kleine schouder
schouder en zijn
armpjes om
snikte mee.
mee. Hij
Hij vergat
vergat
Bart
Bart sloeg 1;ijn
zijn armpjes
om de
de groote nek en snikte
1;00 dicht
dicht bij
bij hem
hem was.
was.
de Hand nu vaders groote hoofd zoo
1;ij
eenigen
tijd
gesnikt
hadden,
hielden
zijdaarmee
daarmee op.
op.
Toen
Toen zij eenigen tijd gesnikt hadden, hielden zij
hij vaders
vaders hoofd
hoofd nog
nog
Bart
droefheid, omdat hij
Bart volhardde
volhardde nog
nog in zijn droefheid,
bij 1;ich
houden. Maar
Maar vader
vader richtte
richtte zich
1;ich op
op en
enzei
1;eidat
dathij
hij
wat bij
zich wilde houden.
nu moest
moest gaan
gaan slapen en kalm
kalm zijn.
1;ijn. Morgen
Morgen zouden
1;ouden ze
1;e samen
samen wat
wat
gaan
wandelen in het
het plantsoentje.
plantsoentje.
gaan wandelen
Vader
bij hem
hem zitten
1;itten tot
tot hij
hij
Vader streek
streek hem
hem over
over het
het hoofd
hoofd en bleef bij
sliep.
De dag
dag van
van de
de begrafenis
begrafenis was
was Bart
Bart uit
uit wandelen
wandelen gestuurd
gestuurd met
met
Pietje.
hadden heel
heel ver
ver geloopen,
geloopen, het
hetplantsoentje
plantsoentje voorbij
voorbij en
en
Pietje. Ze hadden
nooit was
was gegehet andere
andere gedeelte van de straat
straat door, waar
waar hij nog nooit
heel oude
oude huizen,
hui1;en, die
diewat
watvooroverhelden,
vóoroverhelden, alsof
alsof
weest. Er stonden heel
1;e
1;ich overbogen
overbogen om beter
beter te
te luisteren
luisteren naar
naar de
de geluiden
geluiden van
van de
de
ze zich
wereld.
was hij
hij doorgegaan
doorgegaan en
entoen
toenkwamen
kwamen
Nog andere
andere vreemde
vreemde straten
straten was
zij
aan een groot bosch.
bosch. Het
Het leek
leekBart
Bart dat
dat hij
hij hier
hiertoch
tochvroeger
vroegeralal
zij aan
was geweest.
geweest. Hij
Hij vroeg
vroeg het
hetaan
aanPietje,
Pietje,maar
maardie
dietrok
trokhaar
haar
eens
eens was
schouders
schouders op.
Er
reden veel rijtuigen
rijtuigen en soms ook
ook menschen
menschen op
op een
eenpaard
paard aan
aan
Er reden
groen en
en licht
lichten
entoch
tocheen
eenbeetje
beetjeschemerig.
schemerig.
Bart
Bart voorbij.
voorbij. Alles was groen
zij weer
weer thuis
thuis kwamen,
kwamen, zag
zag Bart
Bart dat
dat de
degordijnen
gordijnen waren
waren
Toen zij
zei het
het tegen
tegenPietje.
Pietje.Ze
Ze
opgetrokken;
opgetrokken;daar
daarwas
washij
hijblij
blij om
om en
en hij zei
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sloeg haar
haar handen in elkaar
sloeg
elkaar en riep:
riep: „Wat
"Wateen
eenhartelooze
hartelooze jongen."
jongen:'
Bart keek haar vragend aan,
aan, maar
maar Pietje
Pietje had
haduitdrukkelijk
uitdrukkelijkopdracht
opdracht
om
niets over
over de
de begrafenis
begrafenis te
te vertellen,
vertellen, en
en duwde
duwde hem
hemde
de
om hem niets
gang in zonder te
te antwoorden.
antwoorden.
was een zonnige
zonnige dag geweest,
geweest, maar toen Bart
Bart en
en zijn
zijn vader
vader
Het was
met juffrouw Donk aan tafel zaten, werd
werd het
het donker,
donker, het
het begon
begon tete
regenen
te waaien
waaien en
entelkens
telkensstoven
stovenkletterende
kletterendeviagen
vlagentegen
tegen
regenen en te
de ruiten.
Juffrouw
Donk ging
ging overal
overal de ramen
ramen sluiten
sluiten en
en Bart's
Bart'svader
vaderdroeg
droeg
juffrouw Donk
in zijn
zijn studeerkamer
studeerkamer wat
wat vuur
vuuraan
aanteteleggen.
leggen.
Pietje op om in
Zij zaten in de groote huiskamer
hujskamer alleen
alleenen
enkeken
kekennaar
naarde
deaanwaaienaanwaaiende regensluiers
regensluiers die
plutsten en
en er
er inindikke
dikkestralen
stralen
die tegen
tegen de ramen plutsten
langs
neerdropen. Bart was
was op
op zijn
zijn vaders
vaders knie
kniegeklommen.
geklommen. Zoo
Zoo
langs neerdropen.
zaten zii
~ten
zij naast de
de gedekte
gedekte tafel
tafel troosteloos
troosteloos naar
naar buiten
buitentetekijken
kijkentot
tot
Pietje kwam zeggen
vuur brandde.
brandde.
zeggen dat het vuur
mee naar
naar de
de studeer
studeerVoor
leven mocht Bart
Bart mee
Voor het
het eerst van zijn leven
was er
er warm
warm en
engezellig.
gezellig. In
In de
deopen
openhaard
haardbrandden
brandden
kamer. Het
Het was
twee
groote houtblokken.
houtblokken. Bart kreeg een prentenboek
prentenboek en
en ging
ging op
op
twee groote
den grond voor het vuur
vuur zitten
zitten terwijl
terwijl zijn
zijn vader
vader achter
achter het
het groote
groote
bureau verdween en alleen
alleen zijn
zijn beenen
beenen voor
voor Bart
Bartzichtbaar
zichtbaarbleven.
bleven.
Vanaf
oogenblik nam
vader de eerste
eerste plaats
plaats in
in Bart's
Bart's
Vanaf dat
dat oogenblik
nam zijn
zijn vader
zijerover
erovergesproken
gesprokenhadden,
hadden,aanvaardde
aanvaarddeBart
Bart
leven
Zonder dat
datzij
leven in. Zonder
het verdwijnen
verdwijnen van
van zijn
zijn moeder.
moeder.De
Deaanhankelijke
aanhankelijketeederheid-die
teederheid"die
zijn
heele wezentje
wezentje vulde,
op zijn
zijn vader
vader over,
over, maar
maartech
toch
zijn heele
vulde, droeg hij op
bleef een groot gedeelte ervan over, dat zijn vader niet wist te beantbeantspeelde in
tuin
woorden.
woorden. Ook
Ook was
was Bart
Bart veel
veel meer
meer alleen.
alleen. Hij
Hij speelde
in den tuin
kwam hij
hij meer
meer voor
voor het
het raam
raam kijken
kijken naar
naar
of op straat, maar
maar nooit
nooit kwam
moeders
zonder veel
veel lust.
lust. De
De innerlijke
innerlijke
moeders plaats. Hij speelde alleen en zonder
:z;ijn hart had
had gevuld,
gevuld, had
had
volheid
liefde waarmee
waarmee zijn
moeder zijn
volheid van
van liefde
zijn moeder
overvuld, ontbrak
hem. Hij
Hij draafde
draafdeniet
nietmeer
meeropgewonden
opgewondenvan
vangeluk
geluk
ontbrak hem.
en tevredenheid door de straat
straat in
in de
de trillende
trillendewarmte
warmtevan
vanhaar
haaraanaanwezigheid.
hart die
die nooit
nooit meer,
meer,nooit
nooitmeer
meer
wezigheid. Er was een leegte in zijn hart
vullen. Instinctief
Instinctief wist
wist hij
hij dat
datnooit
nooiteenig
eenigmensch
menseh
geheel
geheel was
was te
te vullen.
ter wereld
wereld in welke
welke betrekking die ook tot hem
hem zou
zou staan,
staan, hem
hem zou
zou
was geweest.
geweest. Haar
Haarbeeld
beeld
kunnen geven wat zijn
zijn moeder
moeder voor
voor hem
hem was
niet meer
meer voor
voor den
dengeest
geest
verzwakte
verzwakte in
in zijn
zijn herinnering, hij
hij kon zich niet
of klein,
klein, bruin
bruin of
ofzwart
zwartwas
was geweest,
geweest, maar
maar als
als een
een
halen of zij groot of
innige
niet te herscheppen
herscheppen toover
toover wist
wist hij
hij zijn
zijn heele
heele leven
leven-de
- de kalme
aanraking
haar handen,
handen, de
de alles
alles omvattende
omvattende teederheid
teederheid van
van
aanraking van
van haar
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even lang
lang bleef hij hunkeren
haar blik; zijn
ûjn Ikven
hunkeren naar
naar de
de gloed
gloedwaarin
waarin
zijn hart toen
zooonbeschrijfelijk
onbeschrijfelijk
zijn
toen stond
stondgedrenkt,
gedrenkt,door
dooreen
eenliefde
liefdezoo
dat zij
zij niet
niet tetebenaderen
benaderen was
was met
metgedachte
gedachteofofbegrip,
begrip,alleen
alleenmet
met
eigenaardige
hart.
eigenaardige trillingen
trillingen van zijn hart,
Zij was
was een
een
Juffrouw
voor het huishouden
huishouden zorgen.
zorgen. Zij
Juffrouw Donk
Donk bleef voor
klein
een klein
klein grijs
grijs knoetje
knoetje op
op haar
haar kruin
kruin
klein mager
mager oud dametje met een
en kleine
kleine grijze oogen.
oogen. Zij
Zij had een
een zachte
zachte stem
stem en
en sprak
sprakaan
aantafel
tafel
niet dan om Bart
Bart op
op zijn
zijn plicht
plicht wat
wat het
het eten
eten betreft
betreftte.wijzen.
te. wijzen.
I I.
Il.
De winter
winter kwam
kwam vroeg
vroeg en zoodra
zoodra het
het donker
donker werd,
werd, sloop
sloop Bart
Bart
naar de studeerkamer waar Pietje het vuur
vuur had
hadaangemaakt
aangemaakt en
en ging
ging
op een voetkussen
voetkussen naast den
den schoorsteen
schoorsteen zitten,
zitten, om
om op
opzijn
zijnvader
vader
te wachten.
wachten.
was sche5che~
Het licht van het
het vuur
vuur gleed
gleed over
over den
den grond;
grond;de
dekamer
kamerwas
merig en alleen de twee
twee ramen
ramen waren
waren duidelijk
duidelijk zichtbaar.
zichtbaar. Bart
Bartkeek
keek
keeknaar
naardedegroote
groote
naar de pooten
pooten van
van de
de tafel
tafel en
en de
destoelen;
stoelen;hij
hijkeek
boekenkasten die
die naast
naast den schoorsteen
boekenkasten
schoorsteen begonnen
begonnen en
en naast
naast den
den
schoorsteen
ramen tot
totde
de
schoorsteenook
ook weer
weer eindigden.
eindigden. Zelfs
Zelfs onder
onder de ramen
vensterbank
den
vensterbank en
en er
er tusschen
tusschenliepen
liepende
de boekenrijen
boekenrijen door.
door. Tegen den
achterkant
een lage
lage'sofa;
sofa; bij
bij het
het vuur
vuurhield
hield
achterkant van
van het bureau stond een
de oude fluweelen armstoel de wacht.
wacht. Voor
Voor sommigen
sommigen van de
de boeboekenkasten
ramen hingen
hingengordijnen
gordijnenvan
vanhetzelfde
hetzelfdeversieverslekenkasten en voor de ramen
wasverborgen
verborgen
ten fluweel als de bekleeding van de armstoel.
armstoel. De
De deur
deurwas
achter een portière
portière van
van die
die stof.
stof.
keek aandachtig
aandachtig rond
de schemerige
schemerige kamer.
kamer. Wat
Wat zijn
r;ijn
Bart
Bart keek
rond in de
oogen
in werkelijkheid
werkelijkheid konden
konden onderscheiden,
onderscheiden, zag hij
hij toch
toch
oogen niet in
de kamer
kamer waren
waren en
en omdat
omdat
omdat hij precies
precies wist welke dingen er in de
hij hun plaats
plaats kende.
kende.
zijn handen
handenom
omzijn
zijnknieën.
knieën.
Hij bleef op het voetkussen zitten
zitten met
metzijn
Bart hoorde
hoorde hem
hem den
den
Precies
halfvijf kwam
Precies om
om halfvijf
kwam zijn
zijn vader
vader thuis.
thuis. Bart
hij op,
op,
sleutel
slot steken
steken en
en zijn
zijn voeten
voeten vegen.
vegen. Dan
Dan sprong
spronghij
sleutel in het slot
draaide
groote zware
zware deur
deur open
open en
engleed
gleedlangs
langs de
detrapleuning
trapleuning
draaide de groote
naar beneden.
beneden.
hijvoelde
voeldezich
zicheen.
een
Zijn
bracht een
een frissche
frissche kou
kou mee
mee en
enhij
Zijn vader bracht
gestoofd kooltje als hij
ruige kille
kille jasmouwen
jasmouwen werd
werd opgeopgehij tusschen de ruige
tild
en de
de kou
kouvan
vanzijn
zijnvaders
vadersgezicht
gezichttegen
tegenzijn
zijnwarme
warmewangen
wangen
tild en
gewaar werd.
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Arm in arm gingen zij dan naar boven.
boven. Bart
Bart nam
nam een
een prentenboek
prentenboek
dat op de
de laagste
laagste plank van
van de
de kast
kast naast
naast den
den schoorsteen
schoorsteen stond
stond en
en
ging voorover
ging
voorover op het
het haardkleedje
haardkleedje liggen.
liggen. Zijn
Zijnvader
vaderverdween
verdween
achter het bureau en
en af
af en
en toe
toè hief
hief Bart
Bart zijn
zijn hoofd
hoofd op
op van
van het
het boek
boek
om naar zijn
zijn vaders
vaders beenen
beenen te
te kijken,
kijken, die
die altijd
altijdop
opdezelfde
dezelfdemanier
manier
naast elkaar onder
onder de
de schrijftafel
schrijftafel stonden.
in
Bart deed of hij
hij las.
las. Langzaam
Langzaam prevelde
prevelde hij woorden
woorden die niet
niet in
het prentenboek
prentenboek stonden,
stonden, wachtte
wachtte even
even om
om met
metzijn
zijnwijsvinger
wijsvinger bij
bij
te wijzen
wijzen waar
waar hij
hij gebleven
gebleven was,
was, bekeek
bekeek nauwkeurig
nauwkeurig de
de plaat
plaat waar
waar
en las
las dan
danweer
weer verder,
verder, met
met gegehet bijschrift
bijschrift betrekking
betrekking op
op had
had en
frons
de wenkbrauwen.
wenkbrauwen.
fronsde
zijbekeken
bekeken
Zijn vader bracht
bracht soms
soms een
een nieuw
nieuwboek
boekvoor
voorhem
hemmee;
mee;zij
dan samen de platen
platen en
en vader
vader las
las hem
hemvoor
voor wat
wat er
erbijstond.
bijstond.Hij
Hijkreeg
kreeg
eens een klein vierkant boekje met ovale plaatjes, dat de geschiedenis
geschiedenis
van
meisje bevatte.
bevatte. Bart bekeek
bekeek haar jurkje, dat nu
nu eens
eens
van een klein meisje
blauw
geel of
of gebloemd
gebloemd was
was en
en haar
haar strik
strikdie
diedezelfde
dezelfdekleur
kleur
blauw dan geel
zij soms
soms in
ineen
eenvlecht
vlecht
vertoonde.
krullend haar,
haar, dat
dat zij
vertoonde. Zij
Zij had
had lang krullend
droeg
hee1emaal los
hangen, zoodat
zoodat haar rug en
en
droeg en soms ook heelemaal
los had
had hangen,
Zij droeg
droeg korte
kortekousjes
kousjes en
en lage
lage schoentjes
schoentjes
middel niet te
te zien
zien waren.
waren. Zij
zwevend aan
w'd eens
eens van
van
en alles
alles was
was zoo
zoo luchtig
luchtig en
en zwevend
aan haar
haar als
als hij
hij wa
vlinders
gezien, of
of van
van elfen-prinsesjes.
elfen-prinsesjes. Zijn vader
vader had
had hem
hem
vlinders had gezien,
de geschiedenis voorgelezen. Het
Het meisje
meisje heette
heette Carolientje
Carolientjeen
enscheen
scheen
zoo te
te gedragen
gedragen als
als de
de plaatjes
plaatjes Bart
Barthadden
haddendoen
doen
zich niet altijd zoo
Carolientje was
was eigenzinnig,
eigenzinnig, CaroCarodenken. Carolientje was koppig, Carolientje
enwilde
wildedan
dan
lientje
dik'.vijls met haar voetje
voetje op den
den grond
grond en
lientje stampte dikwijls
naar geen wet of rede
rede luisteren.
luisteren. De
Deeenige
eenigeverzachtende
verzachtendeomstandigomstandigheid vond Bart in
in het
hetfeit
feitdat
dathet
hetkindermeisje
kindermeisjevolgens
volgensde
deplaatjes
plaatjes
overeenkomst
Pietje vertoonde.
vertoonde. Als
AlszijzijCarolientjes
Carolientjes mooi
mooi
overeenkomst met
met Pietje
niet wilde
wilde gegelang
borstelde, schreeuwde
schreeuwde Carolientje
Carolientje dat
lang haar borstelde,
dat zij niet
Als zij
zij Carolientje
Carolientje haar
haar mooie
mooie lage
lageschoentjes
schoenties
borsteld
worden. Als
borsteld worden.
zij geen
geenschoentjes
schoentjeswilde
v:ildeaan
aan
aantrok,
schreeuwde Carolientje
Carolientje dat zij
aantrok, schreeuwde
hebben.
Dit alles
alles zou
zou overtuigend
overtuigend zijn
zijngeweest
gewet,st voor
voorCarolientjes
Carolientjes eigeneigenalszij
niet
eeu
kindermeisje
had
gehad,
zinnigheid
en
koppigheid,
zinnigheid koppigheid, ala. zij niet een kindermeisje had gehad,
dat zooveel
zooveel op Pietje leek. Bart overlegde of dat meisje
meisje niet
niet erg
erg aan
aan
zij haar
haarschoentjes
schoentjesniet
nietveel
veel
Carolientjes
getrokken en of
of zij
Carolientjes haar
haar had getrokken
niet kon
kon loopen.
loopen. Bart
Bart bleef
bleef lang
lang
te stijf had
had vastgemaakt,
vastgemaakt, zoodat zij niet
aan Carolientjes
Carolientjes onschuld gelooven.
gelooven. Maar het
het voorlaatste
voorlaatste prentje
prentje
na<:r
onthulde hem, hoe
hoe Carolientje,
Carolientje, door
door haar
haar moeder
moeder geroepen
geroepen om
om naar
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bed te worden
worden gebracht,
gebracht, schreeuwde
schreeuwde dat
dat zij
zij niet
niet naar
naarbed
bedwilde
wildeen
en
daarbij
vreeselijk leelijk
Toen
daarbij een vreeselijk
leelijk gezicht
gezicht tegen
tegen haar moeder zette. Toen
wel gelooven
gelooven dat Carolientje
Carolientje een
een eigenzinnig
eigenzinnig en
en koppig
koppig
moest
moest hij wel
meisje
was, maar
maar zijn
zijnhart
hartwerd
werd
telkensdoor
doordroefenis
droefenisbevangen
bevangen
meisje was,
telkens
als hij naar het
het kleine
kleine elfje
elfje keek
keek dat
dat zoo
zoo teer
teeren
ensierlijk
sierlijkhaar
haarhandjes
handjes
en voetjes bewoog, en zoo'n boos karakter had.
had.
Het prentenboek van
van Carolientje
Carolientje werd
werd hij
hij niet
niet moede
moede te
te bekijken.
bekijken.
lederen
bed ging,
ging, gaf
gaf hij
hij Carolientje
Carolientje een
een nachtnachtIederen avond voor hij naar bed
zoen en hij
zoen
hij hield
hield soms
soms lange
lange gesprekken
gesprekken met zijn
zijn vader
vader over
over het
het
haar en de
de jurken
jurken van
van meisjes
meisjes in
in het
hetalgemeen
algemeen maar
maar die
die van
vanCaroCarolientje in het bijzonder.
bijzonder.
Eens had hij de
de stilte
stilte aan
aan tafel
tafel verbroken
verbrokendoor
dooraan
aanjuffrouw
juffrouwDonk
Donk
zij ook
ook een
eenklein
kleinmeisje
meisje was
wasgeweest.
geweest. Juffrouw
Juffrouw Donk
Donk
te vragen
vragen of
of zij
ze toen
toen ook
ook
trachtte
niet te
te ontkennen.
ontkennen. Maar
Maar op
op zijn
zijn vraag
vraag of
of ze
trachtte dit niet
lang haar met een strik
strik erin
erin had
had gedragen
gedragen ging
ging juffrouw
juffrouw Donk
Donk niet
niet
in. Ze
Ze maakte
maakte hem
hem opmerkzaam
opmerkzaam op
op de
dehoeveelheid
hoeveelheid boontjes
boontjes die
die
ûjnbord
bordlaglag
scheen
daarmee
zaakalsalsafgedaan
afgedaantete
nog
op zijn
nog op
en en
scheen
daarmee
dede
zaak
beschouwen.
Bart
bekeek met
met nieuwe
nieuwe belangstelling
belangstelling juffrouw
juffrouw Donk's
Donk's haarhaarBart bekeek
zichzelf dat juffrouw
juffrouw Donk
Donk niet
niet zulk
zulk mooi
mooi
knoetje
besloot bij zichzelf
knoetje en
en besloot
was er
er wel
wel
lang
kon hebben
hebben gehad
gehad als
als Carolientje,
Catolientje, want dan
dan was
lang haar kon
wat meer van
van overgebleven.
overgebleven.
In dit
dit tijdperk
tijdperk van
van zijn
zijn leven
leven ging
ging hij
hijeiken
elkenmiddag
middag met
metPietje
Pietje
wandelen en keek op straat gretig rond
rond naar
naaral
al het
hetnieuwe
nieuwe en
enwonderwonderlijke
de wereld
wereld was
was tete zien,
zien,maar
maarvooral
vooralnam
namhij
hijnauwkeurig
nauwkeurig
lijke dat in de
alle
kleine meisjes
meisjes op, die
die ze
ze op
op hun
hunwandeling
wandelingtegenkwamen,
tegenk.wamen, om
om
alle kleine
ze met Carolientje
Carolientje te
te vergelijken.
vergelijken. Hij
Hij koesterde
koesterde een
een vage
vage hoop
hoop dat
dat
hij Carolientje eens
eens in
in werkelijkheid
werkelijkheid zou
zouzien
zienen
enwas
wasaltijd
altijdwaakzaam
waakzaam
zij voorbij
voorbij mocht
mocht komen.
komen.
om
haar te
te ontdekken
ontdekken voor
voor het
het geval
geval zij
om haar
Pietje had de
de gewoonte
gewoonte met
methaar
haarhoofd
hoofdvooruit
vooruitgestoken
gestokenachteloos
achteloos
onverschillig aan
uiteinde van
van
voort
voort te
te loopen,
loopen, terwijl
terwijl ze
ze Bart onverschillig
aan het uiteinde
haar
achterwaarts getrokken
getrokken arm meezeulde.
meezeulde. Bart
Bart dribbelde
dribbeldezoo
zoo
haar achterwaarts
gauw
zich aan
aan Pietje's
Pietje'shoogen
hoogen
gauw mogelijk
mogelijk mee,
mee, maar
maar dikwijls
dikwijls liet
liet hij rich
arm meetrekken,
meetrekken, omkijkende
omkijkende naar
wat achter
achter hem
hemgebeurde.
gebeurde.
naar iets wat
een middag,
middag, toen
toen Bart
Bartzich
zichstruikelig
struikelig liet
liet
Zoo
Zoo liepen
liepen ze ook op een
meetrekken om naar een blond
blond klein
klein meisje
meisje te
te kijken
kijken dat
datnaast
naasthaar
haar
zoo door
door haar
haaraanblik
aanblikgeboeid,
geboeid,da
dat
moeder
huppelde. Bart werd
werd zoo
moeder huppelde.
t
Pietje met
met een
een ongeduldigen
ongeduldigen ruk hem
hem op
op de
de been
been
hij bijna viel en Pietje
hij beter
beter moest
moest opletten.
opletten.
hielp, snauwend dat hij
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,,Pietje!" zei Bart
"Pietje!H
Bart ademloos.
ademloos. „Ze
"Zedraagt
draagt 66k
ó6k korte
korte kousjes!"
kousjes!"
Maar
Maar Pietje
Pietje die
die zijn
zijn gevoel
gevoel voor Carolientje niet kende, antwoordde
dat het
het niet gezond was in den winter en dat het bovendien „malten"maltendat
nu
terig"
Bart had
had altijd
altijd een hekel
hekel aan
aan Pietje
Pietje gehad
gehad maar
maar nu
terig" stond.
stond. Bart
verkeerde zijn
zijn afkeer
afkeer in
in vijandschap
vijandschap en
en bittere haat.
haat. Hij voelde vaag
verkeerde
vaag
dat het woord „maltenterig"
dat
"maltenterig" een
een opzettelijke
opzettelijke beleediging
bc1eediging aan
aan CaroCarolientje was. Tranen
hij kon
kon Carolientje
Carolientje
lientje
Tranen drongen
drongen naar
naar zijn
zijn oogen,
oogen, hij
niet verdedigen want
want zij
zij was een slecht meisje,
meisje, maar
maar hij
hij voelde zich
ûch
plotseling dieper met haar
haar verbonden. Zij was koppig en eigenzinnig
tegen
haar kindermeisje
kindermeisje geweest en de
de haat
haattegen
tegenPietje
Pietjeversterkte
versterkte
tegen haar
zijn liefde voor Carolientje
Carolientje en
en wekte
wekteverlangen
verlangenom
omook
ookals
alsCarolientje
Carolientje
te doen,
te
doen, om
om dichter
dichter bij
bij haar
haar te
te staan.
staan. Deugd
Deugd versmelt,
versmelt, als
als liefde
liefde
ondeugd eischt.
ondeugd
eischt.
De toornige
toornige woelingen
woelingen in
in zijn hart
hart stierven
stierven echter
echter langzaam
langzaam weer
weer
weg en
weg
en lieten
lieten hem
hemdededroevige
droevigeoverpeinzing
overpeinzingdat
dathij
hijCarolientje
Carolientje
ni.et gaf,
gaf, dichter
dichter bij
bij haar
haar te
te willen
willen komen.
komen. BovenBovenniet kende en het
het niet
dien
zeide iets
iets hem,
hem,dat
datCarolientje
Carolientje zijn
zijn misstap
misstap niet
nietvoldoende
voldoende
dien zeide
geapprecieerd
geapprecieerd zou hebben en
en dat
dat hij,
hij, inplaats
inplaats van
van nauwer
nauwer verbonden
verbonden
aan
aan een bemind wezen,
wezen, zich
zich verlatener
verlatener zou
zou voelen
voelendan
dan ooit te voren.
voren.
minder uit
uit naar
naar Carolientje
Carolientje en
en mèt
mètzijn
zijnliefde
liefde
Hij keek minder en minder
voor haar
haar verflauwde
verflauwde zijn
zijn belangstelling
belangstelling voor
voor kleine
kleine meisjes.
meisjes. Hij
Hij
voor
bracht brood
den vijver,
vijver, hij
hij leerde
leerde tollen
tollen van
van een
een
bracht
brood aan
aan de
de eendjes in den
de straat
straat speelde
speelde en
enkreeg
kreegeen
eenhardnekkige
hardnekkige manie
manie
jongetje dat ook in de
voor glazen
glazen knikkers.
knikkers.
lIL
de winter
winter ging
ging eindigen
eindigen werd
werd Bart
Bart ziek.
ziek. Hij
Hij moest
moest in
in bed
bed
Toen de
e1k.c:twee
tweeuur
uureen
eenlepel
lepel
met natte
natte compressen
compressen om
omzijn
zijnborst
borsten
enelke
liggen met
een drankje
drankje slikken
slikken dat
datnaar
naar anijs
anijs smaakte.
smaakte.
van een
Zijn bedje
bedje werd
werd in
in de
destudeerkamer
studeerkamer gezet,
gezet, waar
waar het
hetzonniger
zonniger
Zijn
nu vroeger
vroeger thuis
thuis
dan in
in zijn
zijnslaapkamertje.
slaapkamertje. Zijn
Zijn vader
vader kwam
kwam nu
was dan
en ging
ging s's'morgens
morgenslater
later weg.
weg.Hij
Hijbra
bracht
telkens
iets
voor
Bart
mee,
cht telkens iets voor Bart mee,
ook nieuwe
nieuwe prentenboeken,
prentenboeken, waaruit
waaruitPietje
Pietjehem
hem's'smiddags
middagsvoorlas.
voorlas.
cok
nu bijna
bijna den
denheelen
heelendag
dagbij
bijhem
hemenendaarom
daaromwilde
wildeBart
Bart
Pietje was
was nu
Pietje
gauw mogelijk
mogelijk beter
beter worden.
worden. Ze
Ze zat
zatonder
onderhet
hetvoorlezen
voorlezenaldoor
aldoor
zoo gauw
uit het
hetraam
raamtetekijken
kijkenen
envergat
vergatverder
verdertetegaan
gaanalsalsBart
Bartop
ophet
hethoogtehoogteuit
punt van
van spanning
spanning verkeerde.
verkeerde. Ook
Ook snoot
snoot ze
zenooit
nooithaar
haar neus,
neus,
punt
luidruchtigen
enveegde
veegde
maar haalde
haalde aldoor
aldoor op;
op;na
naelken
eIkenzin
zinsnoof
snoofzezeluidruchtig
maar
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soms
haar hand
hand langs
langs de
de punt
puntvan
van haar
haarneus.
neus.Heel
Heel
soms met den rug van haar
haar
verschijning drukte
gebrek aan
aan belangstelling
belangstelling voor Bart
Bart uit.
uit.
haar verschijning
drukte gebrek
's Morgens
Morgens kwam
kwam de dokter. Zijn
Zijn schedel
schedel glom
glom en
en glansde
glansde in
in het
het
licht als hij
hij naast
naast Bart's
Bart'sbedje
bedjezat.
zat.Bij
Bijhet
hetkomen
komenenenweggaan
weggaantrok
trok
het oor
oor en
en schreeuwde
schreeuwde op
opeen
eenprettige,
prettige,hartelijke
hartelijkemanier
manier
hij Bart aan het
dat hij een aardige
aardige kabouter
kabouterwas.
was.Toen
Toenhij
hijdit
ditde
deeerste
eerstemaal
maaldeed,
deed,keek
keek
Bart hem strak
strak aan
aan met
metgroote
grooteontdane
ontdaneoogen,
oogen,want
wanthij
hij herinnerde
herinnerde
zich plotseling
zich
plotseling hoe
hoe de
de dokter
dokterhem
hemdat
datwoord
woordook
ookeens
eens fluisterend
had toegevoegd —
- maar na
na eenige
eenige keeren
keeren was
was hij
hij eraan
eraangewend
gewenden
en
glimlachte
wijze van tegenbeleefdheid.
tegenbeleefdheid. Dit was
was een
een heel
heel ding,
ding,
glimlachte bij
bij wijze
want
een heimelijke
heimelijke angst voor den dokter
dokter en
en voelde
voelde dat
dat
want Bart had een
in het
hetleven
leven gebeurden.
gebeurden.
hij
alle nare
nare dingen
dingen die
die in
hij verband hield met alle
Hij meen
de dat
dat de dokter
Hij
meende
dokter buiten
buiten de
de samenleving
samenleving stond
stond en
en door
door
iedereen
noodzakelijk kwaad
kwaad werd geduld.
geduld. Ziekte
Ziekte en
endood
dood
iedereen als een noodzakelijk
was
glimmenden schedel
schedel van
van dokter
dokter
was Bart gewaar geworden door den glimmenden
en onnoodige
onnoodige
de Leeuw. Hij
Hij vond
vond het
heteigenlijk
eigenlijk een
een geheel
geheel onware
onware en
vertooning
dokter, die
die toch
toch alleen
alleen maar
maar het
hetdroevig
droeviggedeelte
gedeelte
vertooning dat de dokter,
van het
het leven
leven vertegenwoordigde,
vertegenwoordigde, zooveel
zooveel beleefde
beleefde plichtplegingen
plichtplegingen
maakte
ook eischte. Doordat
Doordat de
de dokter
dokterzoo
zoovriendelijk
vriendelijktegen
tegen
maakte en dus ook
Bart
schreeuwde, moest
moest Bart
Bart vriendelijk
vriendelijk tegen
tegen hem
hemglimlachen,
glimlachen,
Bart schreeuwde,
terwijl hij daarin
daarin eigenlijk
eigenlijk heelemaal
hee1emaal geen lust
lust had.
had.
Toen Bart weer
weer beter was
was en voor
voor het
het eerst
eerst met
metPietje
Pietje naar
naarhet
het
groen. Bart
Bartzat
zatstil
stilnaast
n~astPietje
Pietje
plantsoentje wandelde, stond alles
alles in groen.
op de bank
bank en
en keek
keek maar,
maar, keek
keek maar
maar naar
naar alle
alle jonge
jonge blaadjes,
blaadjes, naar
naar
het glanzen
glanzen der
der eerste
eerstebloemen,
bloemen, naar
naarhet
hettintelende
tintelendewemelende
wemelende
het grint.
grint.Een
Eendoorschijnend
doorschijnend groene
groene schemer
schemer
licht over het gras
gras en het
hing in de
de groote
groote beukeboom.
beukeboom.
zehield
hield
Bart zat heel stil. Pietje
Pietje breide
breide aan
aaneen
eenzwart
zwartwollen
wollenkous,
kous,ze
de kluwen
kluwen onder haar arm en
en tikkelde
tikkelde met
met de
de breinaalden.
breinaalden. Een
Een man
man
was
De zwarte
zwarte schutting
schutting droeg
droeg den
den
was bezig
bezig een
een schutting
schutting te teeren. De
en
fijnen
blonde licht. Waar
Waar de
de man
man zijn
zijn kwast
kwast heen
heen en
fijnen nevel
nevel van
van het blonde
weer bewoog glom de teer,
teer, fonkelzwart.
fonkelzwart.
Bart rook de eigenaardige teerlucht tegelijk
tegelijk met den
den geur
geur van
van het
het
eerste jonge groen.
Hij
voelde
een
groote
blijdschap
en,
dieper
gelegen,
groen.
voelde een groote blijdschap
dieper gelegen,
een knagend gemis. Hij herinnerde
herinnerde zich
zich hoe
hoe hij
hij daar
daar met
met zijn
zijn moeder
moeder
had gezeten
gezeten en hoe
hoe alles
alles toen
toen volmaakt
volmaakt was
was geweest.
geweest. Nu was
was het
het
onvolkomen.
zijn herinnering
herinnering met
met
onvolkomen.De
De teerlucht
teerlucht verbond
verbond zich
zich in zijn
voorjaar, zachte vreugde en
voorjaar,
en heimwee
heimwee tevens.
tevens.
Een eindje verder op
op een
een bank
bankzat
zateen
eenmeisje
meisjevan
vaneen
eenjaar
jaarofofacht
acht
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naast een
een kinderwagen.
kinderwagen. Ze
Ze wiebelde
wiebelde de
de wagen
heen en weer en
naast
wagen heen
en zat
zat
de boomen
boomen keek.
keek. Ze
Ze had
haddik
dikzwart
zwart
te zingen, terwijl ze omhoog naar de
haar dat glad naar achter was
haar
was getrokken en met
met een
een strik
strik werd
werd vastvastgehouden,
over haar
haar schouders
schouders sprong.
sprong. Toen
Toen
gehouden, maar
maar toch weer opzij over
ze van
van de boomen omlaag keek,
keek, zag
zag ze
ze Bart zitten. Ze
ze
Ze knikte
knikte tegen
tegen
hem en stond op om het
het dekentje
dekentje van
van de
de kinderwagen
kinderwagen in
in tete stoppen.
stoppen.
Bart liet zich van de bank glijden en liep langzaam
langzaam naar de andere
andere
bank. Verlegen
hij bij de kinderwagen
kinderwagen staan en trachtte
trachtteonder
onder
bank.
Verlegen bleef hij
de kap te kijken naar het kindje
kindje dat
dat erin
erinlag.
lag.
Zesloeg
sloeg
Het meisje met het
het wilde
wilde zwarte
zwarte haar
haar hield
hieldde
dewagen
wagen stil.
stil.Ze
de kap neer.
de
„Kijk," zei
"Kijk,"
zei ze
ze tegen
tegen Bart.
Bart.
Hij ging
zijn teenen
teenen staan
staan en
en hield
hield zich
zich aan
aande
dewagen
wagenvast.
vast.
Hij
ging op zijn
Het
kindje sliep,
éen duim
duim in het
het mondie.
mondje. Het
Het was
was blank
blank en
en
Het kindje
sliep, met
met éen
roze als een bloem.
„Hij slaapt," zei
"Hij
zei Bart,
Bart, en
en liet
liet de
de wagen
wagen los.
los.
„Het isis een
"Het
een meisje,"
meisje,"zei
zei het
hetmeisje
meisjeterechtwijzend.
terechtwijzend.
„Hoe
"Hoe heet
heet ze?"
ze?" vroeg
vroeg Bart.
Bart.
„Raad
eens."
"Raad eens:'
„Carolientje," zei
"Carolientje,"
zei Bart
Bartdadelijk,
dadelijk, hoopvol.
hoopvol.
„Mis!" riep
"Mis!"
riep het
het meisje
meisje lachend
lachend en
en duwde
duwde haar
haarzwarte
zwarte haar
haarover
over
haar schouder. „Ze
"Ze heet
heet Roosje."
Roosje."
„Roosje,"
"Roosje," zei
zei Bart
Bart ernstig,
ernstig, terwijl
terwijl die
die naam
naameen
eenonvergetelijke
onvergetelijke
indruk op
hem
maakte.
op hem maakte.
"Ze heet
heetRoosje
Roosjeen
enzezeisismijn
mijn
zusje
hetallerliefste
allerliefstezusje
zusjeop
op
„Ze
zusje
en en
ze ze
is ishet
heele wereld,"
wereld,"zei
zeihet
hetmeisje.
meisje.Bart
Bartkeek
keekhaar
haarmet
metbewondering
bewonderingaan.
aan.
de !leek
"Ik heb
heb geen
geen zusje,"
zusje," zei
zei hij,
hij, en
enging
gingdichter
dichterbij
bijde
dewagen
wagenstaan.
staan.
„Ik
„Wil
"Wil je
je de
de wagen
wagen een beetje
beetje rijden?"
rijden?"vroeg
vroeghet
hetmeisje.
meisje.
Dit overtrof
overtrofalles
alles wat Bart had
had durven
durvenvragen.
vragen.Hij
Hijsloeg
sloeg zijn
zijn handen
handen
Dit
het handvat
handvat dat
dat boven
boven zijn
zijn hoofd
hoofd stond
stonden
enduwde
duwdevoorzichtig
voorzichtig
om het
de wagen
wagen vooruit.
vooruit. Met
Met kleine
kleine hobbeltjes
hobbeltjes rolde
rolde de
dewagen
wagen over
over den
den
grond
en
Bart
liep
erachter,
zijn
lippen
op
elkaar
geklemd
van
inen
Bart
liep
erachter,
zijn
lippen
op
elkaar
geklemd
van
inb.spanning om in het
het juiste
juist~ tempo
tempo te
terijden.
rijden.
„Ho,
"Ho, verder
verder maar
maar niet,"
niet,"zei
zei het
hetmeisje.
meisje.
reed weer
weer terug
terug naar
naar de
debank.
bank.Roosje
Roosjebegon
begongeluidjes
geluidjestete
Bart reed
geven en Bart
Bart zag een klein vuistje door de lucht
lucht schermen.
schermen.
„Als
ze wakker
wakker wordt, zal
zal ik
ik haar
haar even
even uit
uitden
denwagen
wagenhalen,"
halen:'zei
Zi:Î
"Als ze
meisje. Ze
Ze ging
ging op
op den
den rand
randvan
vande
debank
bankzitten,
zitten,vroeg
vl'oegnaar
Bart's
het meisje.
naar Bart's
deelde mee
mee dat
dat zij
zij Lucie
Lucieheette.
heette.
naam en deelde
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Bart
de wagen
wagen staan
staan en
en hoopte
hoopte dat
datRoosje
Roosje nu
nuwakker
wakker
Bart bleef bij de
zou
worden. Maar voor
vóor dit gebeurde
gebeurde riep
riep Pietje
Pietje hem
hem om
om naar
naarhuis
huis
zou worden.
bezwaard hart
hart nam
namhij
hij afscheid.
afscheid.
te gaan en met een bezwaard
dagen zat Lucie weer
De volgende
volgende dagen
weer in
in het
het plantsoentje.
plantsoentje. Bart
Bart zag
zag
overeind in de
de wagen
wagen zitten
zittenmet
meteen
eenknikkerig
knikkerigbolletje
bolletje
Roosje
Roosje nu overeind
en groote verbouwereerde oogen. Eens nam Lucie
Lucie haar
haar uit
uit de
de wagen
wagen
op zijn schoot. Hij
Hij zat
zat op
opde
debank
bank
en legde haar op
op Bart's
Bart'sverzoek,
verzoek, 'op
met het kindje
kindje op
op zijn
zijn smalle
smalle knieën en hield
hield het
het krampachtig
krampachtig vast.
vast.
yveer afnam
afnam ademde
ademde hij
hij verlicht,
verlicht, maar
maar toch
toch
Toen Lucie het
het hem
hem weer
voelde hij
hij het
het kindje
kindje op
op schoot
schoot had
had gehad.
gehad.
hij zich trotsch dat hij
Pietje
deze vriendschap
vriendschap met
metonverschillige
onverschillige oogen
oogenontluiken.
ontluiken.
Pietje zag deze
het voorbijgaan
voorbijgaan eens
eens naar
naar Lucie
Lucie en
enRoosje
Roosje en
enbreide
breide
Zij
keek in het
Zij keek
dan weer sneller dan
dan tevoren.
tevoren.
met zijn
zijn vader
vader lange
lange beschouwingen
beschouwingen over
over kinder
kinder-Bart hield nu met
wagens,
zuiwagens, over
over tanden
tanden in verband met leeftijd, over haargroei bij zuigelingen en
en over oudere zuster die veel van hun
gelingen
hun zusje
zusje houden.
houden.
Hij
verontrustte juffrouw
juffrouw Donk
plotseling naar
haar
Hij verontrustte
Donk door
door haar plotseling
naar haar
zij een
een zuster
zuster had
had
familiebetrekkingen
familiebetrekkingen tete vragen,
vragen, te informeeren of zij
zij. Juff~ouw
Juffrouw Donk zocht uitkomst
en of die ouder of
of jonger
jonger was
was dan zij.
uitkomst
bij
rijst waar
waar Bart
Bart nog
nog niet
nietaan
aanwas
was begonnen
begonnen en
en haar
haar antantbij het bord rijst
woord
uiteenzetting over
over de voorvoor- en
en nadeelen
nadeelen van
van het
het
woord was
was een
een uiteenzetting
gebruik van kaneel bij rijst.

IV.
Op
het regende
regende en
en Bart
Bart bedrukt
bedrukt in
inde
derichting
richtingvan
van
Op een dag dat het
het natte
natte plantsoen
plantsoen tuurde,
tuurde, stelde
stelde zijn
zijnvader
vaderhem
hemplotseling
plotselingvoor,
voor,
om eens mee te gaan naar-het
museum.
naar het museum.
Bart's vader was directeur van
van een
een klein
klein oudheidkundig
oudheidkundig museum.
museum.
Het stond aan
aan een
een smal
smal afgelegen
afgelegen grachtje
grachtje en
en had
hadeen
eenstatig-breede
statig-breede
groene deur op
op een
eenkleine
kleine steenen
steenentrap.
trap.Onder
Onderdedetrap
trapwas
wasde
deingang
ingang
van de concierge-woning.
concierge-woning.
Bart
hij al
al eens
eens meer
meer hier
hierwas
was geweest.
geweest. Hij
Hij
Bart herinnerde zich, dat hij
en de
de kamers
kamers boven,
boven, waar
waar met
met goud
goud
kende de zalen met schilderijen en
in glazen
glazenkasten
kasten
bestikte
japonnen en bewerkte
bewerkte zwaarden
zwaarden in
bestikte stijve
stijve japonnen
vitrines met
met munten
muntenen
enkoperen
koperenvoorwerpen
voorwerpen en
en
lagen.
lagen. Er stonden vitrines
in een der hoeken
hoeken blonk
blonk een harnas.
harnas.
Er zweefde
zweefde een geur van oude
oude boeken
boeken en
en verdorde
verdorde bloemen.
bloemen. In
In
de
breede marmeren
marmeren gang
gang stonden
stondenstoelen
stoelen.
met een
een touw
touwerover
erover
de breede
. met
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zoodat je er niet op kon
kon gaan
gaan zitten
zitten en
en antieke
antieke kasten
kasten met
met een
een numnummertje
erop. En
En op
opzolder
zolderwas
waseen
eenheel
heelgroote
grootekoets
k<x:tsneergezet,
neergezet,
mertje erop.
waarin iemand had
had gereden
gereden die
die alal erg
erglang
langdood
doodwas.
was.
In dit
dit museum
museum kwamen
kwamen gemiddeld
gemiddeld dertig
dertig menschen
menschen per
per jaar
jaar
kijken
het harnas,
harnas, de
dekoets
koetsen
ende
deschilderijen.
schilderijen.De
De
kijken naar
naar de munten, het
cOllcierge
zijn vrouw
vrouw het
hethuis
huisschoonhield,
schoonhield, bewaarde
bewaarde inin
concierge die
die met zijn
hij twee
twee of
of drie
drie keer
keer per
perjaar
jaarververeen aparte kast de
de catalogus
catalogus die hij
In diezelfde
diezelfde kast
kast hingen
hingen de
de sleutels
sleutels van
van
kocht
voor veertig
veertig cents. In
kocht voor
Het was
was n.i.
n.l.
de
verschillende zalen
de verschillende
zalenen
en twee
twee houten
houten nummertjes.
nummertjes. Het
wel
een bezoeker
bezoeker kwam
kwam terwijl
terwijl het
het regende.
regende. Dirk,
Dirk,
wel eens
eens gebeurd dat een
de concierge, had voor
voor die
die gelegenheid
gelegenheid een
een paraplubak
paraplubakachter
achtertwee
twee
stoelen
bezoeker in ruil voor
voor zijn
zijn natte
natte paraplu
paraplu
stoelen gezet
gezet en reikte den bezoeker
een der twee houten nummertjes.
nummertjes. Zij
Zij droegen
droégen het nummer 139 en 67,
want
Dirk
wilde
voor
niets
ter
wereld
den indruk
indrukmaken
makenalsof
alsof het
het
want
wilde
niets ter wereld den
was een
een secuur
secuurbejaard
bejaardmannetje,
mannetje,
museum weinig bezocht werd. Hij
Hij was
dat
matigendraf
drafzijn
zijn
pantoffelsover
overdedesteenen
steenenhaalde,
haalde,als
als
dat ininmatigen
pantoffels
hij inderdaad
inderdaad
er gebeld werd en zoodra het tot hem
hem doordrong
doordrong dat
dat hij
met een bezoeker
bezoeker van het
het museum
museum tetedoen
doenhad,
had,zich
zichvol
volwaardige
waardige
ernst naast
naast de
de nummertjes
nummertjes en
en de
decatalogus
catalogus stelde,
stelde, om
omnaar
naargelang
gelang
van het weer een der beiden
beiden aan
aan te
te bieden.
bieden.Hij
Hijliep
liepdan
danzenuwachtig
zenuwachtig
achter
den bezoeker
bezoeker aan,
aan, eerbiedig
eerbiedig zwijgend
zwijgend als
als dedeschilderijen
schilderijen
achter den
werden
Zag hij
hij den
den bezoeker
bezoeker met
met meer
meer dan
dangewone
gewone aanaanwerden betuurd. Zag
hij zich
zich voorzichtig
voorzichtig in de
de
dacht naar een
een stuk
stuk kijken,
kijken, dan
dan waagde
waagde hij
buurt en
en merkte
merkte bijna-fluisterend
bijna-fluisterend op:
op: „Zestiende
"Zestiende eeuw,
eeuw, meneer;
meneer;
en week
week dan
dan ootmoedig
ootmoedig terug
tertig om
om het
heteffect
effect
uit de fransche school" en
van zijn woorden
woorden af
af te
te wachten.
wachten.
Gewoonlijk deed de bezoeker
bezoeker dan
dan een
eenvraag,
vraag,waarop
waaropDirk
Dirkbescheibescheimoedigde hem zelf
zelf
den doch zaakkundig
zaakkundig wist
antwoorden. Dit moedigde
wist te antwoorden.
debuitengewone
buitengewonecolleccollecaan om nog een
een opmerking
opmerking te
te plaatsen
plaatsenover
overde
tie die
die hier
hier vertegenwoordigd
vertegenwoordigd was,
was, zoodat
zood at de
debezoeker
bezoekerzich
zichrekenrekenschap gaf van het
het voorrecht
voorrecht om
omdoor
doordeze
dezezalen
zalentetemogen
mogenwandelen
wandelen
en om
om te
te bewijzen
bewijzen dat
dathij
hijdit
ditvoorrecht
voorrechtnaar
naarwaarde
waardeschatte,
schatte,zich
zich
met opperste aandacht
aandacht over
over elke
elke munt,
munt,elke
elkepijlpunt
pijlpunten
enelk
elkopschrift
opschrift
boog
de bescheiden
bescheiden doch
doch steeds
steedstegenwoordige
tegenwoordige hoede
hoede van
van
boog onder de
Dirk.
Tenslotte ging
ging de
debezoeker
bezoekergeen
geenmeter
metervoorwaarts
voorwaartszonder
zonder
Dirk. Tenslotte
een toelichting of mededeeling
mededeeling te ontvangen
ontvangen die
die teteoordeelen
oordeel ennaar
naar
verstrekt, voor
voor zijn
zijn verder
verderleven
levenvan
vanvoortvoortden toon waarop ze werd verstrekt,
durende
beteekenis werd
werd geacht.
geacht. Vergeefs
Vergeefs trachtte
trachttede
de
durende intrensieke beteekenis
bezoeker een
een wand
bezoeker
wand over te
te slaan,
slaan, de
dewaakzame
waakzame Dirk
Dirkglimlachte
glimlachte
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vaderlijk en
en bracht hem
vaderlijk
hem als
als een
een kind
kinddat
datden
denweg
wegniet
nietweet,
weet,v.:Tug
terug
naar de vergeten
naar
vergeten plek,
plek. „Kijk
"Kijk eens
eens meneer,
meneer, daar
daar zou
zou uuwaarempel
waarempel
nu juist
JUlst
de
Vlaamsche mini.aturen
de Vlaamsche
miniaturen voorbij
voorbij zijn
zijn geloopen
geloopenen
en dat
dat is nu
een verzameling,
waar zelfs
een
verzameling, waar
zelfs het Rijksmuseum
Rijksmuseum jaloersch
jaloersch op mag
mag
wezen!"
De
ongelukkige bezoeker
genoodzaakt om
de
De ongelukkige
bezoeker was
was tenslotte
tenslotte genoodzaakt
om bij de
koets -— het
het toppunt van
koets
van het
het heele
hede museum
museum—
- minstens
minstenseen
eenkwarkwarbijzonderheden van
van de
de alles
tier te luisteren naar historische
historische bijzonderheden
alles overovertreffend-belangrijke persoon
persoon die
die indertijd in
treffend-belangrijke
in de
dekoets
koetshad
hadgereden..
gereden.
Geheel
van opwinding
opwinding en
en enthousiasme,
enthousiasme, maar glanglanGeheel buiten adem van
zend van voldoening liet Dirk eindelijk
eindelijk noode
noode den
den bezoeker
bezoeker de
de trap
t1'2p
afdalen.
dit slachtoffer
slachtoffer zich
zich verzet
verzet of
of willen
willen beweren
beweren dat
dat hij
hij
afdalen. Had dit
niet zooveel
zooveel tijd
museum wenschte
wenschte te
te besteden,
besteden, dan
dan had
haderer
tijd aan
aan het museum
een catastrophe
Dirk was
een
catastrophe plaats
plaats gevonden.
gevonden. Dirk
was op
op de
de plaats
plaats doodgedoodgehun hoofd
hoofd ingestort.
ingestort. Dit
Dit voelde
voelde de
de
bleven
dak was
was boven
boven hun
bleven of
of het dak
bezoeker
leiding stelde
stelde terstond
terstond en
en hij
hij waagde
waagde
bezoeker die
die zich
zich onder Dirk's leiding
het niet, zich
zich te
te verzetten.
verzetten.
Toen Bart
Bart dien
dien regenachtigen
regenachtigen morgen
morgen achter
achter zijn
zijn vader
vader de
de gang
gang
instapte, was
instapte,
was Dirk
Dirk bezig
bezig den
den marmeren
mJ,l'meren vloer
vloer te
te schuren.
schuren. Hij
Hij lag
lag
knieën met
met een
een leeren
leeren voorschoot
voorschoot aan en
en een
een groote
groote bril
bril
op zijn knieën
op
schuurde zoo
zoo heftig,
heftig, dat
dat de
de bril
brilervan
ervanafzakte
afzakte en
en zich
zich naar
naar
op en schuurde
de punt
punt van
van zijn
zijn neus
neus bewoog.
bewoog.
„Goedenmorgen
"Goedenmorgen Dirk,"
Dirk,"zei
zei Bart's
Bart'svader
vaderluid,
luid,„ik
",ikheb
hebmijn
mijnzoontje
zoontje
eens meegebracht."
mec.gebracht."
eerste op
op den
den grond
grond viel,
viel, de
de bril,
bril, de
de schuurschuu.rBart wist niet wat 't't eerste
tranen die
die dadelijk
dadelijk in
in Dirk's
Dirk'soogen
oogenwelden.
welden.
borstel of de tranen
„Ach
"Ach meneer!"
meneerl" zei hij
hij met
met bevende
bevende stem
stem en
ensloeg
sloeg zijn
zijnhanden
handen
in elkaar,
"Ach meneer,
meneer, wat
wat
elkaar, terwijl
terwijl hij
hij op
op zijn
zijn knieën
knieën bleef
bleefliggen.
liggen. „Ach
is dat alweer lang geleden. ik
gisteren
Ik herinner
herinnerhet
hetme
meals
alsde
dedag
dag N,v-an
i-an gisteren.
mevrouw zaliger met de
de wagen
wagen hier
hier kwam
kwam en
en dat
datde
dejongeheer
jongeheer
dat mevrouw
allesvergankelijk,
vergankelijk,
amper zoowat
zoowat kon
kon dribbelen.
dribbelen.Ach!
Achlwat
watisisalles
nog maar amper
meneerl" Dirk
Dirk veegde
veegde met
met zijn
zijn mouw
mouwover
overzijn
zijnoogen
oogenen
enzocht
zochtnaar
naar
meneer!"
zijn bril.
bril. „En
"Endaar
daarisisdedejongeheer
jongeheernunuzelf,
zelf,waarempel.
waarempel.Als
Alsmeneer
meneer
permitteert, moet
moet ik
ik hem
hem toch
tocheens
eens goed
goed bekijken."
bekijken." Dirk
Dirkzocht
zocht
het permitteert,
opnieuw naar zijn bril, die
die in de
met blinde handen opnieuw
de bak
bak met schuurschuurzand lag.
lag.
bukte en
en reikte
reikte hem
hemhet
hetgezochte.
gezochte.Dirk
Dirkraakte
raaktehierover
hieroverzoo
zoo
Bart bukte
ontroerd dat
dat hij
hij opnieuw
opnieuw zijn
zijn oogen
oogen moest
moest afvegen,
afvegen, eer
eer hij
hij zijn
zijn
ontroerd
bril opzette
opzette en
enzijn
zijn betraande
betraandeoogen
oogennaar
naarBart
Bart opsloeg.
opsloeg.
bril
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Bart
met zijn
zijn handen
handen op
op zijn
zijn rv.g
rug Dirk
Dirk aan
aan tetekijken.
kijken. Nu
Bart stond met
begon
te kijken
kijken en
en omdat
omdé!t ze
ze geen
geen van
van beiden
beiden iets
iets
begon Dirk
Dirk hem aan te
ze tegen
tegen elkaar.
anders te doen
doen hadden,
hadden, lachten
lachten ze
"Ach
die lieve
lievejongen!"
jongen!"riep
riepDirk
Dirkaangedaan;
aangedaan; ,,bij
"hij lijkt
lijkt precies
precies
„Ach die
••••
-y.ond....
op
moeder. Is het
het niet
niet waar,
waar, meneer?
meneer? De
De oogen,
oogen, de nmond
op zijn moeder.
sprekend!"
uitgewerkt, stapte
stapte Bart
Bart
Nadat deze
deze kennismaking
kennismaking voldoende
voldocneleW2S
ws uagewerkt,
achter zijn vader naar
naar diens
diens studeerkamer,
studeerkamer, op
op de
deeerste
eersteverdieping.
verdieping.
Het was
was een donkere
donkere kamer
kamer met
met éen
éenbreed
breedraam
raamwaarachter
waarachterde
de
go:.dijn
dijn gespannen
gespannenhielden.
hielden.
bladeren
van een
een kastanjeboom
kastanjeboomeen
eengroen
groengor
bladeren van
Voor
stond een
een groote
groote schrijftafel,
schrijftafel,beladen
beladenmet
metpapieren,
papieren,
Voor het raam stond
en in het
het midden
middenvan
vanhet
hetvertrek
vertrekwas
waseen
eengroote
grooteronde
rondetafel
tafelgeheel
geheel
belegd
muren waren
waren met
met donker
donker papier
papier bespannen
bespannen
belegd met boeken. De muren
de hoeken
hoeken schemerden
schemerden enkele
enkele platen
platen en
en beelden
bedden wittig
wittig op.
op.
en in de
"Vader:'
zei Bart
Bart terwijl
terV\.'Ïjl hij
hij achter
achterdedeschrijftafel
schrijftafelalles
alles stond
stond
„Vader," zei
te bekijken,
bekijken, „waarom
"waarom zijn hier
hier geen
geen boekenkasten
boekenkasten zooals
zooals thuis?"
"De
boeken staan beneden
beneden in het
het archief,
archief, wil
wil je
je ze
ze eens
eens zien?"
zien?"
„De boeken
wasaanaanBart's vader
vader hing
hingzijn
zijnjasjasaan
aandedekapstok
kapstokdie
dieop
opde
dedeur
deurwas
hoed op en ging
ging Bart
Bart voor
voor naar de
gebracht, hield zijn hoed
de achterkamer
achterkamer
beneden.
in groote
groote kasten
kasten met
met rolluiken
rolluiken ervoor,
ervoor, in
in
beneden. Hier
Hier stonden in
drie rijen door de
de heele
heele kamer
kamer heen,
heen, tot
totaan
aande
dezoldering.
zoldering.Een
Eenladder
ladder
leunde
tegendedetuindeuren,
tuindeuren,
waarvoorook
ookrolluiken
rolluikenwaren
waren aanaankunde tegen
waarvoor
gebracht,
half opgeschoven, den tuin liete
lietenn zien, waar
waar de
de regen
regen
gebracht, die nu, half
gestaag
neerkletterde.
gestaag neerkletterde.
van het
het archief
archief achter
achter hem
hemdicht
dichtging.
ging.
Bart was
was blij
blij toen de deur van
De boekenkasten
boekenkasten bevielen
en de
de rolluiken
rolluiken nog
nogminder.
minder.
bevielen hem
hem niet
niet en
zijn vader
vader en
en Dirk.
Dirk.Wat
Watzijn
zijnvader
vader
Hij verdeelde den tijd tusschen zijn
altijd
maar te schrijven
schrijven had,
had, begreep
begreep hij niet.
niet. Op
Op de
deronde
rondetafel
tafel
altijd maar
lagen
tien boeken
boeken opengeslagen
opengeslagen en telkens
telkens Imam
kwam zijn
zijn vader
vader
lagen acht of tien
in al die boeken
boeken kijken
kijken en
en ging
ging dan
danweer
weerwat
w<:.topschriiven.
cpschrijven.Bart
Bartkeek
keek
Er stonden
stondenplaten
platenininvan
vanoude
oudekasteelen
kasteelen
tersluiks ook in die boeken. Er
en dames
dames met
met vreemde
vreemde japonnen
japonnen aan
aan en
ennog
nogvreemder
vreemderkapsels.
kapsels.
Bart
zag nergens
nergens iets wat
wat op
op Carolientje
Carolientje leek
leek en
en snuffelde
snuffelde rond
rond
Bart zag
naar ander vermaak.
vermaak.
Hij sloop de kamer uit en deed de ronde door
door het
het museum.
ITI,U,SCUM. Telkens
was en dan
dan opopkwam
de vloeren
vloeren aan het
het vegen
vegen was
kwam hij
hij Dirk tegen die de
hield,
zijn bezem
bezem geleund,
geleund, Bart
Bart een
een vraag
vraag te
te stellen.
stellen. Bart
Bart
hield, om op zijn
vertelde
Pietje, van
van juffrouw
juffrouw Donk
Donken
endedekeu.kenmeid,
keukenmeid, maar
maar
vertelde van Pietje,
over
de
genegenheden
die
zijn
jeugdig
hart
kende
sprak
hij
over genegenheden
zijn jeugdig hart kende sprak hij niet.
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gaf in
in ruil
ruil uitgebreide
uitgebreide bijzonderheden
bijzonderheden over
over den
dengezondheidsgezondheidsDirk gaf
toestand van zijn
zijn vrouw,
vrouw, die
die schrikkelijk
schrikkelijk aan
aan rheumatiek
rheumatiek leed
leed en
en
toestand
meer op
op de
de been
been kwam.
kwam. Zoo
Zoo brachten
brachten Dirk
Dirk en
enBart
Bartgegebijna niet meer
zellige uren door op hun
hun gemeenschappelijke
gemeenschappelijke tocht
tocht door
door het
hetmuseum.
museum.
.dezen eersten morgen
morgen ging
ging Bart
Bart dikwijls
dikwijls mee
mee met
met zijn
z;ijnvader
vader
Na dezen
ontstond een
een hechte
hechte vriendschap
vriendschap tusschen
tusschen Bart
Bart en
en Dirk.
Dirk. Een
Een
en er ontstond
heel ander gevoel
gevoel bezielde
bezielde hem als hij het
het plantsoentje
plantsoentje binnenging
binnenging
naast Pietje
Pietje op
op de
de bank
bankzat
zattetewachten
wachtenofofLucie
Lucieen
enRoosje
Roosjekwamen.
kwamen.
en naast
hij de
de kinderwagen
kinderwagen over het grint
grint hoorde
hoorde knerpen,
knerpen, sprang
spronger
er
Als hij
zijn hart.
hart.Hij
Hijdraafde
draafdenaar
naarLucie
Lucieenenkeek
keekafwachtend
afwachtend
iets open in zijn
Roosje te voorschijn
voorschijn kwam.
kwam. Het contact
contact met
met het
hetkleine
kleinewarme
warme
tot Roosje
kindje gaf hem een
een gevoel
gevoel van kracht;
kracht; hij
hij voelde
voelde zich
zich beschermer
beschermer
kindje
en, meer
meer dan
dan haar
haar eigen
eigen zuster
zuster Lucie,
Lucie,tot
totverdediging
verdediging van
vanRoosje
Roosje
aangewezen.
wisselde ernstig van gedachten met Lucie
Lucie over
over de
de oogen
oogen van
van
Hij wisselde
Roosje,
over de
de molligheid
molligheid van
vanhaar
haargeringd
geringdpolsje
polsjeen
enover
overhaar
haar
Roosje, over
karakter. Lucie en Bart
Bart waren
waren het
het volkomen
volkomen eens dat Roosje
Roosje tot
toteen
een
meer dan gewone
gewone afdeeling
afdee1ing der menschheid
menschheid behoorde;
behoorde; haar
haarlachje,
lachje,
haar verstandige blik overtuigde hun
hun daarvan.
daarvan.
eenige weken
weken voldoende
voldoende aangesterkt,
aangesterkt, om
omweer
weeralleen
alleen
Bart was na eenige
was volle
volle lente, de
de zon
zon scheen
scheen eiken
elken dag
dag en
en de
de
spelen. Het
Het was
buiten te spelen.
rt
begon
zijn
wandelingen,
tot
dusver
begrensd
B2.rt
begon
zijn
wandelingen,
tot
dusver
begrensd
vogels
zongen.
vogels zongen. B.,,
door
plantsoentje verder
strekken. Hij
Hij dwaalde
dwaalde in het
het
door het plantsoentje
verder uit
uit te strekken.
de straat
straat waar
waar de
deoude
oudevoorovergebogen
voorovergebogen huizen
huizen
andere gedeelte van de
stonden. Hij
Hij wist
wist dat
dat Lucie
Lucieen
enRoosje
Roosjein
ineen
eenvan
vandeze
dezehuizen
huizenwoonwoonden en zag hun op een middag
middag voor het raam.
Lucie
kwam dadelijk
naar de
de huishuisLucie kwam
d2delijk naar
naar hem
hem toe
toe en
en bracht hem naar
kamer,
andere dame
dame in
in de
de zonnige
zonnige serre
serre
kamer, waar
waar ·haar
haar moeder en een andere
zaten.
jij nu
nuBart
Bartjorgen?"
Jorgen?"vroeg
vroegLucie's
Lucie'smoeder
moeder terwijl
terwijl ze
ze
"Ben
„Ben jij
Bart aan haar knie trok en hem
hem over
over het
het hoofd
hoofd streelde.
streelde. Bart
Bartknikte
knikte
keek haar ernstig met
met groote
groote oogen
oogen aan.
aan. Lucie's
Lucie'smoeder
moederwendde
wendde
en keek
Dr.Jorgen,
Jorgen,die
die
zich
andere dame:
dame: „Hij
"Hij isis het
hetzoontje
zoontje van
van Dr.
zich tot de andere
archeologische
van dat
dat
archeologischestudiën
studiënschrijft,
schrijft,weet
weet jeje wel,
wel, de
de directeur van
bekende
museum:'
bekende museum."
Bart
keek naar
zij had
had een
een bleek
bleek dik
dik gezicht
gezicht en
en
Bart keek
naar de andere dame; zij
van haar
haar
hield haar oogen kwijnend half gesloten. Bart dacht dat het
het van
hoed
kwam, die erg zwaar
zwaar leek en waarop
waarop zwarte
zwarte gitten
gitten fonkelden.
fonkelden.
hoed kwam,
Zij
een indrukwekkende
indrukwekkende manier
manier in
inhaar
haarstoel,
stoel,ver
verachterover
achterover
Zij zat op een
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geleund en
en haar hoofd
alsof zij
zij het niet
hoofd opzij
opzij gekeerd
gekeerd alsof
niet de
de moeite
moeite
geleund
waard
anderen recht
recht aan te kijken.
kijken. In
In haar
haar handen,
handen, die
die
waard vond,
vond, de
de anderen
hield zij
zij een
een gouden
goudenface-A-main.
face-à-main.
ook bleek en dik waren, hield
entuurde
tuurdemet
methalf
halftoegeknepen
toegeknepen
Zij
hoofd naar
naar Bart
Barten
Zij wendde het hoofd
oogen naar
naar hem.
hem. Plotseling
Plotselingbracht
brachtzij
zijde
deface-a-main
face-à-mainvoor
voorhaar
haaroogen
oogen
en keek
keek hem door de
de goudomrande
goud omrande glazen
glazen opnieuw
opnieuw aan.
aan.
mij n vriendje:'
vriendje," zei
„Tante Bertha,
"Tante
Bertha, hij
hij is
is mijn
zei Lucie
Lucie alsof
alsof ze
ze vond
vond dat
dat
tante Bertha hem
hem teveel
teveel aankeek.
aankeek. Maar
Maar de
de bleeke
bleeke dame
dame ging
ging voort
voort
hem nauwkeurig op te
te nemen
nemen en
enzei
zeiniets.
niets.Bart
Bartschoof
schoofonbehagelijk
onbehagelijk
weer onder
onder haar
haar blik.
blik.Lucie's
Lucie'smoeder
moederinformeerde
informeerde naar
naar
heen
heen en weer
"Jebent
bentimmers
immerspas
pasziek
ziekgegezijn vader en
en naar
naarBart's
Baresgezondheid.
gezondheid.„Je
je gehad?"
gehad?"
weest,
heb je
weest, wàt
wit heb
"Longontsteking/'
aarzelend, want tante
tante Bertha
Bertha keek
keek
„Longontsteking," zei
zei Bart aarzelend,
aan, alsof
alsof ze hem
hem op
op wou
wou eten.
eten.
hem nu aan,
,JDàt
wel?" riep tante
tante Bertha
Bertha plotseling
plotseling zoo
zóo luid,
luid, dat
dat
„DAt dacht
dacht ik
ik wel?"
Bart een sprong
Bart
sprong achteruit
achteruit deed.
deed.„Longontsteking,
"Longontsteking, precies!
precies! Mijn
Mijn
diagnose was
was geheel
geheel juist:'
juist." Plotseling
Plotseling liet tante
tante Bertha
Bertha zich
zichweer
weer
diagnose
bijna geheel
geheel en ging
ging met
met
achterover
oogen nu bijna
achterover zakken,
zakken, sloot
sloot haar
haar oogen
kwijnende stem
stem verder:
"Ikzal
zaljejeeens
eenswat
watzeggen;
zeggen;dat
datkind
kindisis
kwijnende
verder: „Ik
zeer
zwak van
van gestel;
gestel; de
de longen
longen enendedebloedsomloop
bloedsomloopdeugen
deugen
zeer zwak
niet.
Zijn geheele
geheele uiterlijk,
uiterlijk, hm,
hm, draagt
draagtdaarvan
daarvan de
deonmiskenbare
onmiskenbare
niet. Zijn
jE; wat deze kleine patiënt
noodig heeft,
heeft, beslist
beslistnóódig
n6ódig
teekenen. Weet je
patiënt noodig
heeft?
lederen avond
avond voor
voor het
het naar
naarbed
bedgaan
gaaneen
eenkoude
koudeafwassching
afwassching
heeft? Iederen
Dat zou
zouhem
hemer er
bovenophelpen.
helpen.
en
een eetlepel
eetlepel ossenbloed.
ossenbloed. Dat
en een
bovenop
ft hierrichtte
richtte tante
tante Bertha
Bertha zich
zich tot
tot Bart
Bart met
met
Zeg
Zegeens
eenskind
kind"
hier
zoo'n
onverwachten ruk
haar hoed
hoed ererscheef
scheefvan
vankwam
kwam te
te
zoo'n onverwachten
ruk dat
dat haar
staan.
behoud van
van
"Zeg
„Zeg jij
iij eens
eenstegen
tegenjejevader
vaderdat
datals
alshij
hijprijs
prijsstelt
stelt op
op het behoud
maar direct
direct zeggen,
zeggen, zijn
zijn —
- enfin,
enfin,
zijn eenigen
eenigen zoon,
zoon, zijn laten we maar
en
zijn stamhouder,"
- tante Bertha
Bertha sprak dit
dit woord
woord met
met nadruk
nadruk en
stamhouder," —
gestrengheid uit —
- „dat
"dat hij
hij dan
dan moet
moetdenken
denkenaan
aankoude
koudeafwasschinafwasschinossebloed:'
gen en ossebloed."
Bart staarde tante
tante Bertha
Bertha ontzet
ontzetaan,
aan, terwijl zij voldaan haar hoed
hoed
recht zette, de,
de glazen
main begon
begon schoon
schoontetevegen
vegen
glazen van
van haar face aà main
en weer achterover
achterover zonk.
zonk.
"Ga
je al
al school,
school, Bart?"
Bart?" vroeg
vroeg Lucie's
Lucie'smoeder,
moeder,alsof
alsoftante
tanteBertha
Bertha
„Ga je
niets
gezegd had. Op
Op Bart's
Bart'sontkennend
ontkennendhoofdschudden
hoofdschuddenkeek
keektante
tante
niets gezegd
en wilde
wilde wat
wat zeggen,
zeggen, maar
maar Lucie's
Lucie'smoeder
moedt!rvroeg
vroeg
Bertha opnieuw op en
hem haastig, of hij
hij den
den volgenden
volgenden dag
dag bij
bij hen
henkwam
kwamkoffiedrinken
koffiedrinken
LXXXIV
LXXX IV
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(m
en of hij
hij Roosje
Roosje eens
eensininhaar
haarbedje
bedjewilde
wildezien
zienliggen.
liggen. Bart
Bartzuchtte
zuchtte
hij in
in de
de gang
gang was.
was.
verlicht toen hij
Lucie
B2.;:-t
Lucie nam hem
hem mee
mee naar
naar de
deslaapkamer.
slaapkamer. Roosje
Roosje sliep
sliep en
en Baet
stond, zachtjes
zachtjes ademend,
ademend, in
in de
dehalfdonkere
halfdonkere kamer
kamer voor
voorhet
·hetkleine
kleine
witte
witte bedje. Hij
Hij kon
kon haar
haar gezichtje
gezichtje niet
niet onderscheiden,
onderscheiden, maar
maar een
een
blank rond
handje lag op den
den rand
rand van
van het
het ledikant;
ledikant; Bart
Bart kon
kon er
er
blank
rond handje
net met zijn
zijn wang
wang bij.
bij. Er
Er was
was iets
iets in
in het
hetschemerig
schemerig licht,
licht, in
inde
de on
onbekende kamer, in de nabijheid van Lucie die in de donkere besloten-bekndamr,i jhevnLucdi okerbsltnplantsoentje,
heid van een hooger waardigheid scheen dan in het open plantsoentje,
het kalme,
kalme, regelmatige
regelmatige ademhalen
ademhalen van het
het kindje
kindje dat
dat hier
hier
iets in het
thuishoorde, -— er was
thuishoorde,
was in
in de
de heele
hede omgeving
omgeving iets
iets dat
dat Bart
Bartdeze
de::;e
minuut nooit
nooit deed
deed vergeten.
vergeten.Zijn
Zijnleven
levenlang
langkon
konhij
hij zich
zich de
de aanraking
aanraking
minuut
het kinderhandje
kinderhandje waartegen
waartegen zijn
zijn kinderwang
kinderwang zich
zich vleide,
vleide, herhervan het
inneren
en op
opdedeeen
eenof of
andere
onnaspeurlijke
wijzehield
hielddeze
deze
inneren en
andere
onnaspeurlijke
wijze
herinnering verband
verband met zijn moeder.
teederheidverbond.
verbond
herinnering
moeder. Een
Een zelfde teederheid
deze beide herinneringen,
herinneringen, eenzelfde
eenzelfde ongerepte
ongerepte gloed,
gloed, eenzelfde
eenzelfde onon··
innigheid.
beroerde innigheid.
V.
v.
Toen Bart zijn
zijn vader
vader dien
dien middag
middag verslag
verslag deed
deed en
en vertelde
vertelde dat
dat
hij was uitgenoodigd, om bij
bij Roosje
Roosje te
te komen
komen koffiedrinken,
koffiedrinken, streek
streek
zijn
nadenkend over
over zijn
zijn baard.
baard. Tot
Totnunutoe
toewas
wasBart
Bartgeheel
geheel
zijn vader nadenkend
afgezonderd
buitenwereld gebleven,
gebleven, zijn
ging met
met
afgezonderd van
van de
de buitenwereld
zijn vader ging
niemand om en wijdde zijn leven geheel
geheel aan
huis
aan zijn
zijn werk.
werk. In zijn huis
heerschte
den dood
dood van
van Bart's
Bart'smoeder
moederonverbrekelijke
onverbrekelijke stilte;
stilte;
heerschte na
na den
alle
er werd
werdbijna
bijnaniet
nietgesproken,
gesproken,alleen
alleenbij
bij
alle dagen verliepen eender; er
uitzondering
lange verhalen
verhalen over
over onderwerpen
onderwerpen die
die hem
hem
uitzondering hield Bart lange
belang inboezemden en zijn vader antwoordde
antwoordde met
meteen
eenenkel
enkelwoord.
woord.
Na
uitbarsting van droefheid
droefheid en de innige
innige omhelzing
omhelzing op
den
Na de uitbarsting
op den
avond
moeders begrafenis,
begrafenis, had
nooit meer
meer eenige
eenige buitenbuitenavond van
van moeders
had er nooit
sporigheid plaats gevonden tusschen hen
hen beiden.
beiden. 's Avonds als Pietje
hem
had gebracht,
gebracht, kwam
kwam zijn
zijn vader
vader hem
hem een
eennachtzoen
nachtzoen
hem naar bed had
brengen
thuiskwam, tilde
Bart op,
op, kuste
kuste
middags als
als hij
hij thuiskwam,
tilde hij Bart
brengen en 's middags
hem en zette hem
hem weer
weer neer.
neer.
was Bárt's
Bárt's rantsoen
rantsoen aan
aan liefkoozingen.
Iiefkoozingen. Dat
Dat hij
hij honger
hongerleed
leed
Dit was
na de overdaad die hij van zijn moeder had
had gekregen,
gekregen, wist
wist Bart
Rut niet.
niet.
Kinderen
bij eiken
eIken nieuwen
nieuwen toestand en
en
Kinderen passen zich onbewust aan bij
de ongestoorde
maakte
ongestoordegoede
goedeg'_g,zindheid
zindheidtusschen
tusschenzijn
zijnvader
vader en
en hem maakte
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dat hij geen acuut
acuut verdriet
verdriet bespeurde.
bespeurde.Maar
Maarzijn
zijnziel
zielraakte
raaktelangzaam
langzaam
ondervoed; vaag voelde hij
hij doorloopend
doorloopend een
een onbestemde
onbestemde hunkering.
hunkering.
Hij
was nooit
nooit vroolijk
vroolijk als
als andere
andere kinderen.
kinderen. Vroege
Vroege ernst
ernstspreidde
spreidde
Hij was
een waas van droefheid
over zijn
zijn smal
smal bleek
bleek kindergezicht;
kindergezicht;zijn
zijnoogen
oogen
droefheid over
droegen
floers van
van urenlange
urenlange mijmeringen.
mijmeringen. Onbewust
Onbewust had
hadhij
hij
droegen het floers
op zijn vijfde jaar reeds over vele dingen nagedacht en door
door de
de ontontbering kende hij meer
meer van
van het
hetwezen
wezen der
derliefde
liefdedan
danandere
anderekinderen
kinderen
die zorgeloos in overvloed
overvloed leven.
leven.
Zijn stille nadenkende
nadenkende 'lard
'.1ardwerd
wçrdonweerstaanbaar
onweerstaanbaaraangetrokken
aangetrokken
door
levendige omgeving
enLucie.
Lucie.Alle
Allenieuwe
nieuwe gegedoor de levendige
omgevingvan
van Roosje
Roo* en
waarwordingen
door hen
hen had
had opgedaan
opgedaan waren
waren reëel
reëel en
enniet
niet
waarwordingen die
die hij door
alleen
gefantaseerd zooals
zooals zijn
zijn verhouding
verhouding tot
totCarolientje.
Carolientje.
alleen maar gefantaseerd
Vooral
gevoelens die
Roosje hem inboezemde
inboezemde waren
waren voor
voor Bart
Bart
Vooral de
de gevoelens
die Roosje
geheel
verrukkend. De
De afhankelijkheid
afhankelijkheid van
van het
hetkleine
kleine
geheel nieuw
nieuw en verrukkend.
hulpelooze
ridderlijke bescherming,
bescherming, zijn
zijnnauwnauwhulpelooze wezen
wezen wekten zijn ridderlijke
keurige zorg en verantwoordelijkheid,
verantwoordelijkheid, maar
maar ook
ook een
een besef
besefvan
van macht,
macht,
dat
hem vreemd
vreemd was.
was. Het
Het wekte
wekte hem
hem op
op tot
tot kracht,
kracht, tot
tot het
het
dat hem
presteeren van iets bewonderenswaardigs
bewonderenswaardigs en tevens voelde
voelde hij
hijzijn
zijn
eigen
afhankelijkheid, zijn
heul deed
deed
eigen afhankelijkheid,
zijn eigen
eigenzwakheid
zwakheiddie
die hem
hem heul
zoeken inindede
aanrakingvan
vanRoosje's
Roosje'skinderknuistje
kinderknuistje als
als kon
kon
aanraking
dat
hem geven
geven wat
wat hij
hij noodig
noodig had
had en
enwat
wathij
hijvroeger
vroeger van
van zijn
zijn
dat hem
moeder kreeg.
hunhuis,
huis,dat
datalles
alleswas
wasachterachterLucie, haar moeder, tante Bertha,
Bertha, hun
grond
van
was niet
niet Roosje
Roosje direct
direct die
die hem
hemzoo
zoo
°frond
van Roosje's
Roosje's bestaan. Het was
I.,
machtig boeide, het was
was het complex
complex gewaarwordingen
gewaarwordingen dat hij
hij door
door
haar bezat en waar
waar bij
bij elke
elke ontmoeting
ontmoeting nieuwe
nieuwe schatten
schattenaan
aanwerden
werden
toegevoegd.
Zijn
hem den
den volgenden
volgenden middag
middag zelf
zelf naar
naar Lucie's
Lucie's
Zijn vader bracht hem
moeder. Terwijl
Terwijl zij
zij wachtten
wachtten om
om opengedaan
opengedaanteteworden,
worden,keek
keekBart
Bart
gretig naar de ramen,
ramen, of
of hij
hij al
al iemand
iemand zag.
zag. Zijn
Zijn vader
vader hield
hield zijn
zijnhand
hand
vast,
ook toen zij binnentraden
binnentraden en Lucie's
Lucie's moeder
moeder hen
heneen
eenkamer
kamer
vast, ook
binnen noodde
noodde aan
aan den tuinkant. „Mevrouw,
"Mevrouw, mijn
mijn naam is jorgen.
Jorgen.
U is zoo vriendelijk geweest, mijn zoon...."
zoon ••• :'
"Hoe
dat uu hem
hemzelf
zelfbrengt.
brengt.Hij
Hijheeft
heeftvriendschap
vriendschapgesloten
gesloten
„Hoe aardig dat
met Lucie. Pardon,
Pardon, een
een oogenblik....
oogenblik •.•• uu weet
weetmijn
mijnnaam
naamtoch?
toch?Beijns,
Beijns,
mijn
was de
kantonrechter die
wel zult kennen
kennen van
naam.
mijn man was
de kantonrechter
die uu wel
van naam.
Ja,
ik ben
benweduwe,
weduwe, zeker,
zeker, zeker
zeker —
- Och, de
de kinderen
kinderen houden
houden mij
mi;
ja, ik
vroolijk.
heberervier,
vier,twee
tweegroote
grootejongens
jongensal,
al,dat
datisiseen
eenheele
heek zorg,
zorg,
vroolijk. Ik
a heb
nietwaar?"
wel een
een kopje
kopje
nietwaar?" Mevrouw
Mevrouw Beijns
Beijns glimlachte.
glimlachte. "Ik
„Ik mag u wel
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.koffie
doe jij
jij het
hetmaar
maareens
eens
koffie aanbieden,
aanbieden, -— even
even bellen, wacht Bart, doe
flinke jongen.
jongen. In den
den hoek
hoek daar,
daar, dat
dat gekleurde
gekleurde band,
band, flink
flink
als een flinke
zooP'
harder, zoo!"
trekken, harder,
Bart trok verbaasd
verbaasd aan de vreemde
vreemde bel
bel die
die hard
hard door
door het
hethuis
huis
Bart
klonk.
Mevrouw Beijns
Beijnspraatte
praattedoor,
door,in
in een
een adem:
adem: "En
„En uu heeft
klonk. Mevrouw
heeft
zoon, meneer
meneer Jorgen?
Jorgen? Ach,
Ach, voor
voor een
een man
man alleen
alleen zou
zouhet
het
maar éen zoon,
kinderen te
te hebben
hebben., aIkhoop
hooplater
latermaar
maarwat
wat steun
steun
slecht gaan, meer kinderen
En bent
bentuuvan
vanplan,
plan,spoedig
spoedigweer
weeriets
iets
van mijn jongens te hebben. En
te publiceeren?
publiceeren? Ik hoor
hoor uw
uw naam
naam nogal
nogal eens
eens noemen,
noemen, maar
maar ik
ik heb
heb
dat
helaas geen
helaas
geen verstand
verstand van
van uw
uw vak.
vak. Ik zal maar eerlijk bekennen
bekennen dat
museum ook
ook nooit
nooit heb
heb gezien!"
gezien!" Mevrouw
Mevrouw Beijns
Beijns lachte
lachte uituitik uw museum
terwijl Bart's
Bares vader
vader beleefd
beleefd glimlachte:
glimlachte:
bundig, terwijl
"Och
mevrouw dat
dat interesseert
interesseert alleen
alleen oude
oude snuffelaars
snuffelaars als
als ik."
ik!'
„Och mevrouw
„0 dat
,,0
datmoet
moetuuniet
nietzeggen,
zeggen,dat
datmoet
moetu uheelemaal
heelemaalniet
nietzeggen,
zeggen,ikik
zou het juist
zou
juist dolgraag
dolgraag eens
eens zien,
zien, maar
maar met
meteen
eenbeetje
beetje leiding,
leiding, een
u?'.
beetje vverklaring,
erklaring, begrijpt u?"
bracht het
het dienstmeisje
dienstmeisje juist
juist de
de koffie
koffie en
en Bart
Bartzei
zeiopeens:
opeens:
Hier bracht
„Dirk heeft me
me alles laten zien, Dirk
Dirkweet
weet alles
alles van
van het
het museum."
museum."
"Dirk
„veel suiker,
„Zoo?" zei
"Zoo?"
zei mevrouw
mevrouw Beijns
Beijns zonder
zonderbelangstelling,
belangstelling, ,;veel
meneer
ook
meneer Jorgen?
Jorgen?Och,
Och,als
alsjejegroote
grootejongens
jongenshebt
hebtdan
dan ga
ga jeje ook
weer
belangstelling voelen
Ik kan
kan uuwaarlijk
waarlijk
weer belangstelling
voelen voor
voor allerlei
allerlei dingen.
dingen. Ik
zeggen,
- pardon nog
nog wat
wat melk
melk misschien? -— dat
zeggen, meneer
meneer Jorgen
Jorgen —
mijn
zoons ntÏj
leven hebben
hebben teruggevoerd.
teruggevoerd. Toen
Toen mijn
mijn man
man
mijn zoons
mij tot het leven
was
zeker wel
wel van
van hem
hem gehoord,
gehoord. hij
hij was
was hier
hier
was gestorven
gestorven -— u hebt zeker
zoo bekend,
bekend, iedereen
iedereen hield
hield van
van hem
hem —
- toen
toen hij
hij gestorven
gestorven
in de stad zoo
was,
- wacht
wachtzet
zetuw
uw
was,ach,
ach,ikikkan
kanuuniet
nietzeggen
zeggenwat
watikiktoen
toenvoelde
voelde
was of
of ik
ik
kopje
den schoorsteen,
schoorsteen, dat isis makkelijker.
makkelijker. Het was
kopje maar
maar op den
zelf gestorven
gestorven was.
interesseerde me,
me, ik
ik las niet, ik
ik ging
ging niet
niet
was. Niets interesseerde
" mevrouwBeijns
Beijnszuchtte,
zuchtte, —
- „het
"het isis nu
nu alalbijna
bijna
uit,
enfin .•.•mevrouw
uit, -enfin...."
twee
geleden. Klein Roosje
Roosje heeft
heeft haar
haar vader
vader nooit
nooitgekend
gekend—
twee jaar geleden.
ach
kindje merkt
Màar de
dejongens
jongens —
- die
die haalden
haalden
ach zoo'n
zoo'n kindje
merkt dat
dat niet. Man
me telkens weer overal bij. Dan help ik ze eens met hun schoolwerkmetlknswrovabij.Dhelpkznsmtucholwerk
we gaan
gaan veel
veel wandelen.
wandelen. Ik
Ik ben
ben dol
dol op
op
dan lezen
lezen ze
ze me eens voor en we
wandelen, u niet? Ach, u heeft weinig tijd, dat
dat spreekt.
spreekt. Daarom
Daarommoet
moet
vindt hier
hier gezelligheid
gezelligheid en —
- ik
ik
Bart
maar veel
veel bij ons komen,
komen, hij vindt
Bart maar
me af
af want
want jeugd
jeugd eischt
zet
mijn verdriet
verdriet zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk van
zet mijn
van me
niet?"
vroolijkheid,
vroolijkheid, vindt
vindt u niet?"
Buiten
adem
greep
~nevrouw Beijns
Beijns het kopje
kopje van Bart's
Bart's vader,
vader,
Buiten adem
;nevrouw
om het opnieuw te vullen. Maar
Maar hij
hij stond
stond haastig
haastig op:
op:
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„Dank u.
"Dank
u zeer, maar ik moet tot mijn
mijn spijt
spijt alweer
alweer vertrekken.
vertrekken. Het
Het
koffieuur is
is voor
voor mij
mij maar
maar kort.
kort. Ik ben uu zeer
koffieuur
zeer verplicht en hoop
hoop dat
dat
Bart het u niet lastig zal maken. Ik e...."
e ..... •de
de heer
heer Jorgens
Jorgens kuchte,
kuchte, „ik
"ik
zal
museum rondleiden,
rondleiden, als
als e...."
e ......
zal u gaarne eens het museum
„Och wilt u dat
"Och
dat waarlijk
waarlijk doen,
doen, dat
dat isis nu
nutoch
tochzoo
zooaardig
aardigvan
vanu!u!
Wanneer zou het uu schikken?"
schikken?"
"Ja,
e.... dat
dat isis te
te zeggen...."
zeggen ......
„ja, e....
"Morgen,
zou dat
dat misschien
misschien gaan?
gaan? Dan
Dan zijn
zijn de
dekinderen
kinderenallemaal
allemaal
„Morgen, zou
naar school. Dan neem
ik
vrijaf
ziet
u,
een
vrije
middag!"
Mevrouw
neem ik vrijaf ziet u, een vrije middag!" Mevrouw
lachte luid.
„0 zeker,
,,0
zeker, morgen
morgen zegt
zegt u,
u, —
- heel
heel graag.
graag. Ik
Ik zal
zal orders
orders geven
geven dat
dat
alles
goed uitziet.
uitziet. Mevrouw,
Mevrouw, nogmaals
nogmaals mijn
mijn dank —
- het
het
alles er extra goed
_"
kindermeisje
kindermeisje zal
zal Bart komen halen —"
„Maar gaat
"Maar
gaat uu nu
nuwezenlijk
wezenlijk al heen en
en uu hebt
hebtLucie
Lucienog
nogniet
nieteens
eens
gezien,
wáárlijk geen
geen tijd?
tijd? Een
Een andere
andere keer
keer dan
dan maar.
maar.
gezien, och
och hebt uu waarlijk
Ik
het toch
toch zoo
zoo alleraardigst
alleraardigst dat u mij
mij het
het museum
museum wilt rondrondik vind het
leiden. Ik had
zóoveel van
van gehoord,
gehoord, uu isis hier
hier zoo
zoo bekend
bekend., Ja,
leiden.
had er
er alal z6oveel
ik weet wat u zeggen wilt, dat u zoo terug getrokken leeft! Maar deikwetauzgnl,doterugknlf!Made
roem dringt toch
roem
toch door,
door, meneer
meneer Jorgen
Jorgen en
en—
- ikikwil
wilme
meheelemaal
heelemaal
niet
uw zaken
zaken mengen
mengen —
- maar
maar ik
ik geloof
geloof dat
dat uuongelijk
ongelijk hebt
hebt
niet in uw
ookvoor
voorgezelligheid
gezelligheid geschapen
geschapen
met zoo stil te leven.
leven. De
Demensch
mens ehisisook
en een jonge
jonge man
man als
als uukan
kannog
nogzooveel
zooveel van
vanhet
hetleven
levenverwachten.
verwachten.
U moest wat meer in de
de wereld
wereld verkeeren.
verkeeren. U
U ziet
ziet er
er naar
naaruit,
uit,alsof
alsof
ook een
een zeer
zeer galant
galant man kunt zijn.
u behalve
behalve geleerde
geleerde ook
zijn. Hahaha!
Hahaha! Ik
Ik
menschen heb,
heb, in
inhet
hetalgemeen
algemeenvergis
vergis
geloof
geloof dat
dat ik wel kijk op de menschen
we zullen
zullen
ik me zelden
zelden in
in iemands
iemands karakter.
karakter. Nu,
Nu, meneer
meneer Jorgen,
Jorgen, we
zalmij
mijheel
heelaangenaam
aangenaam zijn,
zijn,
het Bart recht
recht gezellig
gezellig maken
maken en het
hetzal
elkander
dikwijls
zullen
ontmoéten.··
als wij
wij
ontmoeten."
Terwijl mevrouw
mevrouw zijn
zijn vader
vader uitliet
uitlietkeek
keekBart
Bartdedekamer
kamer!cond.
rond.Rood
Rood
was
pluche meubelen gloeiden
gloeiden in de zon.
zon. Er
Er lag
lag een
een dik
dik tapijt
tapijten
enhet
hetwas
overal
vreemde porceleinen
porceleinen poppetjes
poppetjes
overal geheimzinnig.
geheimzinnig. Een
Een kast met vreemde
achter
glas en een
een open
open piano,
piano, de
de witte
witte toetsen
toetsen glanzend
glanzend in
in den
den
achter glas
donkeren
kamerhoek,
trokken
zijn
verbaasde
aandacht.
Mevrouw
donkeren kamerhoek,
zijn verbaasde aandacht. Mevrouw
kwam
nam hem
hem mee
mee naar
naar boven
bovenwaar
waarde
de
kwam haastig
haastig weer
weer binnen
binnen en nam
koffietafel
met twee
twee grootere
grootere jongens
jongens aan
aan
koffietafel stond
stond gedekt.
gedekt. Lucie zat met
Bartkreeg
kreeg
tafel,
hem als
als Peter
Peter en
enFred
Fredwerden
werdenvoorgesteld.
voorgesteld. Bart
tafel, die hem
een
hals gebonden,
gebonden, waar Peter met
met een
een raar
raar geluid
geluid
een servet om zijn hals
om lachte. Bart had terstond
terstond een
een afkeer
afkeer van
van Peter.
Peter.
Mevrouw
legde er
er een
een
Mevrouw Beijns
Beijns sneed
sneed een
een boterham voor Bart en legde

34l
342

JORDEN
BART JORGEN

groot stuk janhagel
groot
janhagel op.
op. Beschaamd
Beschaamd stak
stak Bart
Barteen
een stukje
stukje brood
brood in
zijn
mond maar
maar het
hét janhagel
janhagel viel
hiptc over
over zijn bord
bord op
op
zijn mond
viel eraf
eraf en hipte
den grond. Fred
den
Fred gleed
gleed van
van zijn
zijn stoel,
stoel, raapte
raapte het
hetstuk
stukjanhagel
janhagel op
op
en stopte het in
in zijn
zijn mond,
mond, terwijl hij
hij Bart
Bart uitdagend
uitdagend aankeek.
aankeek.
zei zijn
zijnmoeder.
moeder.
"Zeg
Fred, geen
geen flauwe
flauwe grappen,
grappen, hoor,"
hoor,"zei
„Zeg eens Fred,
"Flauwe
Ik maak
maak heelemaal
heelemaal geen grappen," protesteet
protesteerde
„Flauwe grappen? Ik
de
tegelijk greep
greep hij
hij de
de rest
restvan
vandedejanhagel
janhagel
Fred verontwaardigd
verontwaardigd en tegelijk
van Bart's bord
bord en
en at
atdie
diesnel
snelachter
achterelkaar
elkaarop,
op, terwijl
terwijl hij
hij Bart
Bart nog
nog
„Zeg eens
eens Fred, is dat
dat nu
nu uit?"
uit?"zei
zeimevrouw.
mevrouw.
brutaler aankeek.
aankeek. "Zeg
„'t IsIsop,"
,,'t
op,"zei
zeiFred
Fredlaconiek
laconieken
enwijdde
wijddezich
zichaan
aanzijn
zijneigen
eigenboterboterham.
„Vanavond ga
ga je
je een
een half uur eerder
"Vanavond
eerder naar
naar bed,"
bed,"zei
zeimevrouw,
mevrouw,
,,laat ik je nu nog eens moeten
mOf.ten verbieden."
verbieden."
"laat
„Een half
"Ecn
half uur
uur maar,
maar, pff?
pft? Daar
Daar geef
geefik
ik niets
niets om."
om/'
„Zwijg!" gebood
"Zwijg!"
gebood mevrouw.
mevrouw.
„Ik moet
"Ik
moet altijd
altijd zwijgen!
zwijgen! Ik wou
wou net
net iets
iets leuks
leuks vertellen,
vertellen, maar
maar nou
nou
zei Fred,
Fred, de
deeer
eeraan
aanzich
zich houdend.
houdend.
doe ik het niet meer,"
meer," zei
„Heel goed.
jij Bart eens
eens een
een glas
glas melk
melk in,"
in," zei
zei
"Heel
goed. Lucie, schenk
schenk jij
mevrouw,
voorhoofd strijkend.
strijkend. Lucie
Luciekwam
kwam
mevrouw, haar zakdoek over haar voorhoofd
met de kan
kan aan.
Fred
"Akelig
Net voor
vóor ze inschonk stootte Fred
„Akelig mispunt,"
mispunt," riep Lucie. Net
zoo hard tegen de kan dat de melk over de tafel
tafd spatte
spatte en Bart's
Bart'sbrood
brood
doorweekte.
"Nu
is het
het uit.
uit. Ga
Ganaar
naarboven,
boven, Fred,"
Fred,"zei
zeimevrouw
mevrouwbevend.
bevend.
„Nu is
„Ik wou
"Ik
wou net
net van
van tafel
tafel opstaan,"
opstaan," grijnsde
grijnsde Fred
Fred om
om den
den hoek
hoek van
van
de deur.
denr.
Bart
de een
een naar
naar de
de ander
andertetekijken.
kijken.Mevrouw
Mevrouw
Bart zat trillend van de
streek steeds met haar
haar zakdoek
zakdoek over
over haar
haar hoofd
hoofd en
enPeter
Petergrinnikte.
grinnikte.
Lucie
zonder iets
iets te
te zeggen,
zeggen, een
eennieuwe
nieuwe boterham
boterham op
opBart's
Bares
Lucie had zonder
bord
gelegd. Ze ging op
op Fred's
Fred's plaats
plaats zitten
zittenen
englimlachte
glimlachte tegen
tegen
bord gelegd.
Bart, die hierdoor
hierdoor weer
weer eenigszins
eenigszins op
opstreek
streekraakte.
raakte.
"Hè,
dieonstuimigheid
onstuimigheidvan
vandie
diejongen,"
jongen,"zuchtte
zuchttemevrouw
mevrouwBeijns
Beijns
„I*, die
"Ikzal
zalbepaald
bepaaldvanvanen haalde
haalde haar zakdoek
zakdoek van
voorhoofd. „Ik
van haar voorhoofd.
maar met
met
middag
hoofdpijn krijgen.
middag weer
weer erge
erge hoofdpijn
krijgen. Lucie,
Lucie, jij
jij moet maar
Roosje
naar het
het plantsoen
plantsoen gaan.
gaan. Peter
Peter trek
trekasjeblief
asje blief niet
niet
Roosje en
en Bart naar
zulke
dat trommelen.
trommelen. Bart
Bart wil
wil jeje
zulke akelige
akelige gezichten
gezichtenen
en hou
hou op met dat
nog een boterham?"
Bart bedankte stamelend en
en keek
keek verschrikt
verschrikt naar
naar Peter
Peterdie
dieplotseplotsehet brood
brood op
opzijn
zijnbord
bordnam
nam
ling de broodschaal naar zich toehaalde, het
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en er zich een boterham
boterham van afsneed, terwijl hij met zijn oogen rolde,
wee:r bewoog.
bewoog.
zijn
en weer
zijn lippen
lippen samenkneep
samenkneep en
en zijn schedelhuid heen en
"Peter,"
zei zijn
zijn moeder,
moeder, „ik
"ik vroeg
vroeg je,
je, om
om niet
nietzulke
zulkegezichten
gezichten
„Peter," zei
te trekken."
trekken."
„Ik kan
"Ik
kan het niet
niet laten,"
laten/'zei
zei Peter
Petermet
meteen
eenvolle
volle mond.
mond.
"Je
moet het
het toch
toch niet
nietdoen,"
doen,"zei
zeimevrouw.
mevrouw. „Lucie,
,tLucie,ga
gajijjijvoor
voor
„Je moet
Roosje zorgen."
zorgen."
Roosje
Lucie
Lucie en Bart gingen dien
dien middag
middag sam~n
samen acht.~r
achter den
den kinderwagçu
kinderwawi
naar het plantsoentje.
plantsoentje. Bart
Bart reed
reed den
denwagen
wagenover
overde
dekleine
kleinesteentjes
steentjes
en Lucie rolde hem
hem de
de stoepen
stoepen af
af en
en op.
op. InInhaar
haardonkere
donkerejurk
jurkleek
leek
Lucie lang.
lang. Haar
stond blank
Lucie
Haar gezicht
gezicht stond
blank en
en rood
rood boven
boven het
het wollig
wolUg
zwart.
keek naar haar
haar met
metnieuwe
nieuwe bewondering.
bewondering. Lucie
Luciescheen
scheen
zwart. Bart keek
hem
voornaamste pérsoon
pérsoon der
der familie
familie Beijns,
Beijns, behalve
behalve Roosje.
Roosje.
hem de voornaamste
k"Wam nu dikwijls
dikwijls koffiedrinken;
koffiedrinken; mevrouw
mevrouw Beijns
Beijns bracht
bracht zijn
zijn
Hij kwam
vader bezoeken en noodigde
noodigde hem
hem herhaaldelijk
herhaaldelijk uit
uitininhaar
haargezellig
gezellig
gezin
komen. Bart's vader
vader ging
ging op
op een
een Zondag
Zondag met
met Bart
Bart bij
bij de
gezin te
te komen.
familie Beijns
Beijns theedrinken.
theedrinken. Ze
Ze werden in de
de tuinkamer
tuinkamer ontvangen.
ontvangen.
familie
wasop
opbezoek.
bezoek.Zij
Zijzat
zat
Bart ging naast Lucie
Lucie zitten.
zitten. Tante
TanteBertha
Berthawas
zwijgend
kast met
met porceleinen
porceleinen poppetjes
poppetjes en
en keerde
keerde die
die
zwijgend naast
naast de
de kast
haar kwijnend hoofd
hoofd toc.
tegentoe. Nadat Bares
Bart's vader eenige minuten tegenover
zij zich tot hem, nam
nam hem
hem met
met haar
haar
over haar had gezeten, wendde zij
zij het
het vroeger
vroeger Bart
Barthad
hadgedaan
gedaan
face-à-main
als zij
face-a-main even aandachtig op als
en zei plotseling terwijl hij
hij juist
juist een
een kopje
kopje thee
thee van
van mevrouw
mevrouw Beijns
Beijns
aannam, luid:
luid; „Dokter!"
"Dokter!"
Hij liet het
het kopje
kopje bijna
bijna vallen
vallen en
en keek
keek haar
haar ontsteld
ontsteld aan.
aan. Tante
Tante
Hij
onverschrokken door
doorhaar
haargouden
goudenglazen
glazenaanstaren
aanstaren
Bertha bleef hem onverschrokken
en zei op
op huiveringwekkende
huiveringwekkende toon:
toon:
„U kunt
"U
kunt niet
niet lang
lang meer
meer leven."
leven."
heer Jorgen
Jorgen zette
zette haastig
haastig zijn
zijnkopje
kopjeneer,
neer,glimlachte
glimlachteen
enzei
zei
De heer
"Dat isis een
eenonaangename
onaangename tijding."
tijding."
verontrust: „Dat
B~tha scheen
scheen te
te vinden
vinden dat
dathij
hijniet
nietvoldoende
voldoendeonder
onder den
Tante Bertha
indruk was
was en herhaalde
herhaalde nadrukkelijk:
nadrukkelijk: "U
niet lang
lang meer
meer
indruk
„U kunt niet
leven."
leven."
"Nietzulke
zulkeakelige
akdige
tusschenbeide: „Niet
Mevrouw Beijns kwam haastig tussehenbeide:
gesprekken, hoor,
Bertha, neem
neem een
eenamandelkoekje
amandclkoekje daar
daar hou
hou je
gesprekken,
hoor, Bertha,
zoo van
van...."
...:'
tante Bertha
Bcrtha keerde zich met
met een
eenrainacht6nd
r;;.inachtcndhandwuiv-en
handwuiven
Maar tante
de aangeboden
aangeboden schaal
schaal af
af en
en zei, even vooroverbuigend
vooroverbuigend om Dr.
Dr.
van de
Jorgen met haal'
haar face-à-main
face-A-mainop
opdedekn;~
kn te
te tikken:
tikken:"„U
U hebt
hebteen
een zitterd
zittep-d
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leven. Dat leidt
leidt tot
tot hartvervetting.
hartvervetting. ik
Ik wil
wil wedden"
wedden — hier
hiersloot
sloot
leven.
Bertha geheel
geheel haar
haar oogen,
oogen, alsof
alsofzij
zij een
eeninnerlijke
innerlijkeprofetische
profetische
tante Bertha
stem beluisterde
beluisterde -— „ik
"ik wil
wil wedden,
wedden, dat de
de kieppen
kleppen van
van het
het hart
hart
niet meer
meer normaal
normaal werken
werken bij
bij u.
u.Hoogstwaarschijnlijk
Hoogstwaarschijnlijk zal er
er syssysal niet
tolisch geruisch
geruisch hoorbaar
hoorbaar zijn.
zijn. Heeft
Heeftuudat
datalaleens
eenslaten
latenonderzoeken?
onderzoeken?
nietwaar? De mensch
mensch is
is zorgeloos.
zorgeloos. U
U isis een
een hartlijder,
hartlijder, dat
dat
Neen nietwaar?
terstond vaststellen.
vaststellen. U wilt weten waaraan
waaraan ik
ik dat
dat constateer?
constateer?
kan ik terstond
geheele uiterlijk
uiterlijk draagt
draagt daarvan
daarvan de
deonmiskenbare
onmiskenbare teekenen."
teekenen:'
Uw geheele
Tante Bertha
Bertha keek
keek nogmaals
nogmaals zorgvuldig
zorgvuldig naar
naar haar
haar patiënt
patiënten
enalsof
alsof
een oog
oog dicht.
dicht.
face-à-main een microscoop
microscoop was, kneep zij daarbij een
de face-a-main
„Het
"Het wit
wit van
van de
de oogen...."
oogen .... " mompelde
mompelde zij,
zij, „ook
"ook al niet
niet meet
meernormaa1. ... Weet u, wat
wat voor
voor uuhet
heteenige
eenigegeneesmiddel
geneesmiddel is?
is? UUzult
zult
normaal....
dat niet
niet willen
willen gelooven,
gelooven, omdat
omdat de
de meeste
meeste doctoren....
doctoren....Bah!
Bah!meneer!
meneer!
mij niet
niet van
van doctoren,"
doctoren," riep
riepzij
zijgestreng,
gestreng, ofschoon
ofschoon de
de heer
heer
praat mij
jorgen geen woord
Jorgen
woord in het midden bracht. „Praat
"Praat er
er niet
niet van.
van. DocDoctoren en gezond verstand, dat
dat is
is water
water en
en vuur.
vuur.Voor
Vooruuisishet
heteenige
eenige
middel om uw leven te redden
op
redden dit:
dit: iederen
iederen morgen
morgen als
als de
de dauw
dauw op
het gras ligt met
met bloote
bloote voeten
voeten een
een half
half uur
uurdoor
doorhet
hetgras
graswandelen
wandelen
en iederen
iederen avond
avond voor
voorhet
hetnaar
naar
gaan
eentheelepeltje
theelepeltjeslap
slapafafbedbed
gaan
een
treksel
Dat wekt
wekt het
het hart
hartop,
op,dat
datgaat
gaatde
deververtreksel van vingerhoedskruid. Dat
vetting tegen,
tegen, dat
datisiskortom
kortomvoor
vooru udedeeenige
eenigekans
kansop
opherstel."
herstel."Tante
Tante
Bertha klapte haar face-a-main
face-à-main dicht
dicht als
als een
een professor
professor na
naafloop
afloop van
van
zijn college
college zijn
boeken en zonk
zonk voldaan
voldaan achterover
achterover in haar
haar stoel.
stoel.
zijn boeken
"Dat
niet gering,"
gering," zei
zei de
de heer
heerJorgen,
Jorgen,terwijl
terwijl hij
hij zijn
zijn thee
thee opop„Dat is niet
dronk. "Ik
„Ik ben
dronk.
ben uuzeer
zeerverplicht.
verplicht.Inderdaad
Inderdaadkomt
komtdedegeneeswijze
geneeswijze
die u mij aanbeveelt, mij zeer origineel voor."
voor:'
Tante
Bertha aanvaardde
aanvaardde dit
dit compliment
compliment met
meteen
eenkwijnende
kwijnende
Tante Bertha
glimlach.
was van zijn stoel
stoel naar
naar zijn
zijn vader
vader geslopen
geslopen en
en stond
stond hem
hem
Bart
Bart was
.zijnvader
vadermet
metzijn
.zijnzakdoek
zakdoek
met groote oogen aan te kijken. Toen
Toen hij
hij zijn
cp de
degewone,
gewone, hem
hemzoo
.zoovertrouwdvertrouwdzijn snor en baard
baard zag
zag afvegen
afvegen op
borstelige manier, scheen hij
hij gerustgesteld
gerustgesteld en
en sloop
sloop weer
weer terug
terugnaar
naar
.zaten dicht bij het
het raam.
raam. In
Inden
den
het lage
lage stoeltje
stoeltje naast
naast Lucie.
Lucie. Zij
Zij zaten
tuin lagen
lagen zonneplekken
zonneplekken onder
bloeiende struiken.
struiken. De
De hemel
hemel
onder de bloeiende
was
die stralend-wijden
stralend-wijden hemel
hemel de
dekamer
kamer
was zilverblauw
zilverblauw.• Als
Als Bart van die
inkeek,
menschen zwarte
zwarte schimmen
schimmen in
ineen
eenschemerig
schemerig hol.
inkeek, leken
leken de menschen
Zijn vader was een klomp schaduw. Hij luisterde naar
naar de
de stemmen;
stemmen;
tt

-

af en toe
toe drong
drong een
een woord
woord tot
tot hem
hem door,
door, maar
maar dan
dan werd
werd zijn
zijn aanaandacht gevangen door een voorbij
voorbij sjilpende
sjilpende musch
musch aan
aan de
deflikkerende
flikkerende
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ruit. Lucie
Lucie was
was op
op een
eenlaag
laagtafeltje
tafeltjemet
methaar
haareigen
eigentheeserviesje
theeserviesje
bezig.
notedopjes thee gedronken
gedronken en
en Lucie
Lucie presenpresenbezig. Bart had al drie notedopjes
teerde hem telkens
telkens van
van de
de poppenkoekjes,
poppenkoekjes, die
die de
de grootte
groottevan
vankiezelkiezelsteentjes hadden. Ze zaten
steentjes
zaten een
een eind
eind van
vande
degroote
grootemenschen
mcnschenafafen
en
Bart voelde
voelde een groote vriendschap voor Lucie. Hij
Hij stond
stond plechtig
plechtig
bijhaar
haarwang
wangtetekomen,
komen,
van zijn stoeltje op om haar
haar te
te kussen.
kussen. Om
Om bij
die
haar ruige
ruige springende
springende haar
haar school,
school, moest
moest hij
hij rich
zichheel
heel
die achter haar
ver vooroverbuigen.
vooroverbuigen. Lucie
kuste hij
hij
Lucie glimlachte
glimlachte tegen
tegen hem.
hem. Toen kuste
haar zachte wang.
wang.
Deze
Bart zich
zich later
laterals
alseen
eenvolmaakt
volmaaktgeluk.
geluk.
Deze middag herinnerde Bart

VI.
Het duurde
duurde heel
heel lang,
lang, eer
eerBart's
Bart'svader
vaderopnieuw
opnieuween
eenbezoek
bezoekaan
aan
de familie Beijns
Beijns bracht,
bracht. Het
Het was,
was, om
om afscheid
afscheid te
te nemen,
nemen, want
want hij
hij
ging eenige weken
weken op reis.
reis. Mevrouw
Mevrouw Beijns
Beijns vroeg
vroeg dadelijk
dadelijk of
of Bart
Bart
zoogezellig
gezelligzijn
zijnvoor
voor
bij haar
haar mocht
mocht komen
komen logeeren,
logeeren, —
- het
hetzou
zouzoo
de
lieve jongen
jongen en
en haar
haar groote
groote jongens
jongens hadden
hadden vacantie
vacantie en
en dan
dan
de lieve
gingen ûj
zij dikwijls
dikwijls lange
lange wandelingen
wandelingen maken,
maken, en
en zij
zij hadden
hadden het zoo
zoo
gingen
vroolijk en prettig.
prettig.
Bart bleef een maand bij
bij de
de familie
familie Beijns.
Beijns. Hij
Hij sliep
sliep op
op een
eenrieten
rieten
was gelegd,
gelegd, in de
de kamer
kamer van
van Fred
Fred
chaise longue waar een matras op
op was
hij mocht
mochttoen
toentegelijk
tegelijk met
metde
degrootere
grootere
en Peter. De
De eerste
eerste avond
avond —
- hij
....:.- had
had mevrouw
mevrouw hem
hem toegedekt,
toegedekt, en
enwas
was naar
naarbenebenejongens naar bed --den
gegaan. Fred
Fred en
en Peter
Peterlagen
lagenrustig
rustigin in
bed.Bart
Bartkeek
keekmet
met
den gegaan.
bed.
wijd open oogen de vreemde kamer rond; door
door de
de gordijnen
gordijnen kierde
kierde
schemerig
lántaarn brandde
brandde vlak
vlak voor
voor het
het huis.
huis. Bart
Bart
schemerig licht:
licht: een
een lantaarn
trachtte de
de voorwerpen
voorwerpen te onderscheiden:
onderscheiden: de
de vorm
vorm der
derbedden,
bedden,wat
wat
hij bloote
bloote voeten
voeten over
over
er op
op de
de waschtafel
waschtafel stond.
stond. Opeens
Opeens hoorde
hoorde hij
het zeil sluipen en voor
voor hij
hij begreep
begreep wat
wat er
er ging
ging gebeuren
gebeuren lag
lag hij
hij op
op
den grond
grond met
met de
de matras,
matras, dekens
dekens en
enkussens
kussens bovenop
bovenop hem.
hem. Hij
Hij
trachtte onder
onder de
de stapel
stapel beddegoed
beddegoed vandaan
vandaan tetekomen,
komen,maar
maartelkens
telkens
hij
een
gesmoord
als
hij
een
arm
of
been
eronder
uit
had,
hoorde
als
een arm of been eronder uit had, hoorde hij een gesmoord
gelach
weer onder
onder een
een deken
deken of
ofkussen
kussen bedolven.
bedolven.
gelach en werd hij weer
Tenslotte bleef hij stil
stilliggen
op den
den kouden
kouden grond.
grond.Hij
Hijmaakte
maakte
liggen op
geen
beweging maar
spoedig begon
benauwd te
te krijgen
krijgen
geen beweging
maar al
al spoedig
begon hij
hij het benauwd
en daar hij
hij geen
geen weerstand
weerstand voelde,
voelde, kroop
kroop hij
hij voorzichtig
voorûchtig onder
onder de
de
matras
vandaan. Nauwelijks
Nauwelijks stond
hij werd
werd
matras vandaan.
stond hij
hij op
op zijn beenen of hij
weer
en Peter
Peter heen
heen en
enweer
weer
weer neergegooid
neergegooidop
op de
de matras,
matras, die
die Fred en
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slingerden terwij1
terwijl ze gedempt zongen:
zongen: „toen
"toenjonas
jonasininde
dewallevis
waUevislag,
lag,
drie'" Met
Met een
een luide
luide bons
bons vloog
vloog Bart
Bart tegen
tegen de
de
van een —
- twee —
- drie".
rand van
van het
het ledikant.
ledikant.
Meteen holden
holden Fred
Fred en Peter
hun bed
beden
enlagen
lagenonder
onderde
de
Meteen
Peter naar
naar hun
dekens,
mevrouw Beijns
Beijns binnenkwam,
binnenkwam. Ze
Ze vond
vond Bart
Bart doodsdoodsdekens, toen mevrouw
bleek plat op den grond zitten
zitten naast
naast de
de dekens
dekens en
en kussens.
kussens. Mevrouw
Mevrouw
zuchtte, beknorde,
Bart's bed weer
zuchtte,
beknorde, maakte
maakte Bart's
weer op
op en
en dekte
dekte hem
hemtoe.
toe.
Bart lag uren te
te waken
waken of
of hij
hij de
de sluipende
sluipendebloote
blootevoeten
voetenniet
nietover
over
het zeil hoorde komen; hij
Tegen den
den morgen
morgen
hij rilde
rilde en
en klappertandde. Tegen
en werd
werd wakker
wakker door een
een straal
straal koud
koud water
water die
die uit
uiteen
een
sliep
sliep hij in en
spons boven zijn hoofd werd geknepen. Iiij
Hij sprong
sprong uit
uit bed
beden
enstond
stond
met
ontstelde oogen
oogen Peter
Peter aan
aan tetekijken,
kijken, die
diehem
hemschaterend
schaterenddc
de
net ontstelde
in zijn
zijn gezicht
gezicht gooide.
gooide.
natte spons
spons in
Mevrouw Beijns
Mevrouw
Beijns kwam
kwam Bart met aankleeden
aankleed en helpen.
helpen. Zijn
Zijn hansop
hansop
en hemd waren
waren doorweekt
doorweekt en hij
hij hoestte.
hoestte. Mevrouw
Mevrouw Beijns
Beijns schrikte;
schrikte;
doáen, trok
trok hem
hemeen
eenwollen
wollenborstrok
borstrokaan
aan
ze wreef hem met warme
warme doeken,
en gaf
gaf hem
hem anijsstroop.
anijsstroop.
Dien avond mocht Bart in
in Lucie's
Lucie's bedje
bedje slapen.
slapen. Hij
Hij ging
ging vroeg
vroeg
inhaar
haarnachtponnetje
nachtponnetjetoedekken.
toedekken.Ze
Ze
naar bed en
en Lucie
Lucie kwam
kwam hem
hem in
streek
hem moederlijk
moederlijk over
bukte zich om
om hem
hem tete
streek hem
over zijn
zijn hoofd
hoofd en
en bukte
kussen,
waarbij haar
haar overvloedig-wilde
overvloedig-wilde haar over
over zijn
zijn gezicht
gezichtviel.
viel.
kussen, waarbij
Bart had het
het koud,
koud, de
dedekens
dekens lagen
lagenkoesterend
koesterend om
om zijn
zijn schouders;
schouders;
piclrü.:je
hij
keek naar de prenten
prenten in
in Lucie's
Lucie'skamertje.
kamertje. Er
Erhing
hingeen
eenpiani.je
hij keek
aan den
aan
den muur
muur met
metkleine
kleinekoperen
koperen potjes
potjesen
eneen
eenkoperen
koperenlampje
lampje
deur was
was veilig
veilig dicht, het
het lan1anmet een heel klein wit balonnetje.
bal onnetje • De deur
taarnschijnse1
gleed over de kleine
kleine waschtafel
waschtafe1 op
op drie
driepooten
pootenwaar
waar
taarnschijnsel gleed
Aan de
de deur
deur een
eenmanteltje
manteltjevan
vanLucie
Lucieen
enboven
bovenzijn
:;ûjn
de kom in hing. Aan
voeteneinde was
muur een
een japansch
japansch waaierije
waaiertje uitgespreid.
uitgespreid.
was tegen den muur
Als
een heiligdom
hei1i3dom lag
lag Bart.
Bart. Zacht
Zacht stoofde
stoofde hem
hem de
dewarmte
warmte
Als in een
vodde Lucie's kus
kus en
en haren
haren nog
nog op
opzijn
zijngezicht.
gezicht.
der dekens;
dekens; hij
hij voelde
En met het
het visioen
visioen van zijn moeder
moeder sliep hij in.
bij de
defamilie
familie Beijns
Beijns doorbracht
doorbracht behield
behield
Aan de maand
maand die
die Bart
Bart bij
hij
ook de herinnering van de Zaterdagavond.
Zaterdagavond. Hij
ging dan in bet
het
hij ook
Hij ging
Het
bad, dat
dat zwaar
zwaar ruischend
ruischendvolklaterde
volklaterde terwijl
terwijl hij
hij erin
erin stapte.
stapte. Het
kleine blauwe vertrekje hing
hing vol
vol warme
warme damp,
damp,de
despiegel
spiegelwas
wasgeheel
geheel
beslagen en
zeep vlokte
vlokte schuimend
schuimend om
om zijn
zijn ooren.
ooren. Mevrouw
Mevrouw
beslagen
en de zeep
m::;t zijn
zijn
Beijns
rondspartelen door het
het water,
water, hij
hij schopte
schopte met
Beijns liet
liet Bart rondspartelen
smalle voeten
smalle
voeten tegen
tegen de
dewatermassa
watermassadie
dieplonzend
plonzendomhooggolfde,
omhooggolide,
vlak bij
Dan moest
moest hij
hij eruit,
eruit,werd
werdgegehooger,
hooger, hooge~'
hooger tot
tot vlak
bij de rand. Dan
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vangen
de groote
groote badhanddoek
badhanddoek en
enhard
hardgewreven,
gewreven, terwijl
U;t'Wijl zijn
zijn
vangen in,
in de
lippen
bibberden. Na hem
hem kwam
kwam Lucie
Lucie aan
aan de
debeurt
beurten
endan
dande
de
lippen bibberden.
Beijnszat
dan uitgeput
uitgeput in
ineen
eenlage
lage stoel
stoel en
enhet
het
jongens. Mevrouw
Mevrouw Beijns
jongens.
zat dan
dienstmeisje
thee en
enwarme
warmekadetjes,
kadetjes,terwijl
terwijlze
ze alien
allenininwitte
witte
dienstmeisje bracht thee
tafel zaten.
zaten.
nachtkleeren om de
nachtkleeren
de tafel
zij alien
allen in
in
Toen
zijn vader
vader van
van dedereis
reisterugkwam,
terugkwam, gingen
gingen zij
Toen zijn
een
groot rijtuig
rijtuig naar
naar buiten.
buiten. Er
Erwas
wasveel
veellekkers,
lekkers, zezespeelden
speelden
een groot
was altijd
altijdde
delaatste
laatste
onder de boomen
boomen stuivertje
stuivertjeverwisselen,
verwisselen, —
- Bart
Bartwas
-— en zijn vader droeg Peter
Peter op
op zijn
zijn rug,
rug,waar
waarBart
Bartniet
nietgenoeg
genoegnaar
naar
kon kijken omdat Peter
Peter al
al zoo
zoo groot
groot was
was en
en erg
erg veel
veel bezwaren
bezwarentoonde
~oonde
tegen
zitplaats, maar er toch niet
niet af
af kon
kon komen,
komen, want
want de
de heer
heer
tegen zijn
zijn zitplaats,
Jurgen hield
Jorgen
hield heni
hem stevig
stevig vast.
vast.
in de
de avondschemer
avondschemer terugreden
terugreden had
had Bart
Bartslaap;
slaap;hij
hijzat
zat
Toen zij in
ineen
eenhoekje,
hoekje,Roosje
Roosjelag
lag bij
bij mevrouw
mevrouwBeijns
Beijns
met Lucie hand
hand in
in hand
handin
op schoot en Bart
Bart wilde
wilde telkens
telkens zijn
zijn oogen
oogen opendoen
opendoen om
om tetekijken
kijken
of mevrouw
mevrouw Beijns
Beijns wezenlijk
wezenlijk haar
hoofd op
op zijn
zijn vaders
vadersschouder
schouder
haar hoofd
legde of dat hij het zich
zich verbeeldde,
verbeeldde, maar
maar zijn
zijn oogen
oogen wilden
wilden tenslotte
tenslotte
geheel niet
niet meer
meer open
open en
en dus
dus liet
liet hij
hij ze
ze maar
maar dicht
dicht terwijl
terwijl het
het
in 't't geheel
rijtuig voortrammelde onder de
de boomen.
boomen.
Den volgenden
volgenden morgen
morgen keek
keek hij
hij vei.
velwonderd
zijn eigen
eigen
wonderd rond
rond in zijn
kamertje. Pietje trok de gordijnen
gordijnen open
open en
en in
in het
hetschrale
schralemorgenlicht
morgenlicht
was
haar piekige
piekige haar
haar vetter
vetterdan
danooit.
ooit.
was haar gezicht geler en haar
v<lder alleen
alleen en
en zocht
zocht
Bart dwaalde
dwaalde door
met zijn
zijn vader
door huis, ontbeet met
in zijn
zijn speelgoedkast
speelgoed kast het
het boek
boek van
vanCarolientje.
Carolientje. Maar
Maar het
hetboeide
boeide
hem
de tol
tol wilde
wilde niet
nietdraaien,
draaien,de
deknikkers
knikkersverveelden
verveelden hem.
hem.
hem niet; de
was uit
uit
Juffrouw
Donk kwam
kwam 's middags weer terug, de
de keukenmeid
keukenmeid was
juffrouw Donk
haar humeur
humeur omdat
omdatde
deslager
slagerniet
nietwas
wasgeweest.
geweest. Pietje
Pietje ging
ging met
met Bart
Bart
wandelen naar
naarhet
hetbosch.
bosch.Ze
Ze wilde
wilde niet
niet naar
naarhet
hetplantsoentje,
plantsoentje,ofschoon
ofschoon
Het regende
regendecn
enze
zekwamen
kwamenweer
weervroeg
vroegterug.
terug.
Bart erom smeekte. Het
Bart ging op zijn
zijn oude
oude plaatsje
plaatsje in de
de studeerkamer
studeerkamer op
op zijn
zijn vader
vader
ûtten
hij hem
hem beneden
beneden had
had begroct
begroet en
en arm
armininarm
arm
zitten wachten. Toen hij
tot Bart's
Bart'sverwondering
verwondering
met hem was boven gekomen ging zijn vader tot
niet achter de schrijftafel
schrijftafel zitten, maar
maar liep
!iep mot
met zijn
zijn handen
handen op
opzijn
zijn
rug heen en weer.
weer.
Bart
vanaf zijn
zijn voetkussen
voetkussen bij
bij de
de schoorsteen
schoorsteen zijn
zijn vader
vader na
na
Bart zat vanaf
te kijken.
kijken. Hij had modderige
modderige schoenen
schoenen en broekspijpen.
broekspijpen. Tenslotte
Tenslotte
bleef hij
bleef lang
lang over
over zijn
zijn snor
snor en
en baard
baard
hij staan snoot zijn neus en bleef
vegen,
aankeek, en hem vroeg of hij het
het prettig
prt'ttig had
had
vegen, terwijl
terwijl hij
hij Bart aankeek,
gevonden bij mevrouw
mevrouw Beijns.
Bcijns.
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Bart knikte levendig, want hij
hij dacht
dacht aan
aan Lucie
Lucie en
en Roosje,
Roosje, maar
maar
2:ijn gezicht
ge2:icht en
en hij
hij deelde
deelde zijn
ûjnvader
vader zijn
·2:ijn bezwaren
bezwaren
daarop
daarop betrok zijn
tegen Fred en Peter mee.
tegnFrdPm.
Zijn vader luisterde oplettend
oplettend en
en verviel
verviel daarna
daarna in
in diep
diepgepeins,
gepeins,
dat verscheiden dagen scheen
houden, want
want hij
hij sprak
sprak in
in het
het
scheen aan
aan te houden,
geheel
Bart.
geheel niet met Bart.

VII.
Het regende aanhoudend en Bart
Bart ging
ging niet
niet uit
uit dan
danom
ommet
metPietje
Pietje
een boodschap
boodschap bij
kruidenier te brengen
brengen of
of nieuw
nieuw hout
hout tetebebebij den kruidenier
stellen bij den kolenhandelaar.
Een dezer regenachtige
regenachtige dagen
dagen ging
ging Bart
Bartvoor
voorhet
heteerst
eerstnaar
naarschool.
school.
s-chool hooren
hooren praten
praten door
door Lucie
Lucie en
en de
de laatste
laatste
Bart had veel
veel over
over school
weken ook
blijdschap uitsprak
uitsprakals
als Bart
Barteindelijk
eindelijk
ook door Pietje, die haar blijdschap
waseen
eennevelachtige
nevelachtigezaak
zaak
nordentelijktt
school zou
zou goon.
gaan. Maar
Maar het
hetwas
„ordentelijk" school
hij met
metjuffrouw
juffrouwDonk
Donk
voor
gebleven. De dag
dag tevoren
tevoren ging
ging hij
voor hem gebleven.
een sponsendoos
sponsendoos en
en griffels
griffels koopen.
koopen. Bart
Bart was
was nog
nog nooit
nooit met
met jufjuffrouw Donk
Donk uitgeweest.
Zij hield
hield 2:iJn
zijn hand stijf
frouw
uitgeweest. Zij
stijf vast,
vast, met
met haar
haar
nagels
palm geklemd
geklemd alsof
2;e bang
bang was
was dat
dat Bart
Bartwilde
wilde
nagelsinin 2:ijn
zijn palm
alsof ze
ontsnappen.
hij juffrouw
juffrouw Donk
Donkgeen
geen
De sponsenkoker
sponsenkoker boeide
dat hij
boeide Bart zoo, dat
hand
wilde geven
geven toen zij
2:ij de
de winkel
winkel uitkwamen.
uitkwamen. Hij
Hij bleef
bleefvlak
vlak
hand wilde
voor een rijtuig staan om het dekseltje van de zeem af te
te
te nemen
nemen en te
ruiken aan het
ruiken
het sponsje
sponsje dat
dat een
eenvreemde
vreemdegeur
geur had.
had. Juffrouw Donk
Ze greep
greep Bart
Bart onder
onderzijn
ûjn armen
armen
werd buiten
buiten verhouding
verhouding zenuwachtig.
zenuwachtig.Ze
tilde
hem op de stoep,
stoep, de
de sponsendoos
sponsendoos viel
het
tilde hem
viel op
op de
de steenen
steenen en het
rijtuig reed erover heen.
heen.
2:00 geschreid.
geschreid. Of
Ofjuffrouw
juffrouw Donk
Donk hem
hemeen
een
Nog
had Bart
Bart zoo
Nog nooit had
nieuwe
2:ijn, of
of ze
2;e met
methaar
haarzakdoek
2:akdoek
nieuwe beloofde,
beloofde, die
die nog mooier zou zijn,
over zijn
ûjn gezicht veegde en al maar zijn matrozenmuts
matro2:enmuts rechtzette
recht2:ette—
stuiten. Het
Hetscheen
scheen hem
hem toe
toe dat
daterer
niets
niets was
was in staat zijn tranen te stuiten.
iets onherstelbaars was gebeurd. De
De overweldigende
overweldigende pracht
pracht van
vande
de
plotseling verdwenen
verdwenen onder
wielen van het
het
sponsendoos
sponsendoos was
was plotseling
onder de wielen
rijtuig.
Iets dat
dat zoo
2:60schitterend
schitterendwas,
was,bleek
bleekzoo
2:60vergankelijk.
vergankelijk. Dit
Dit
rijtuig. Iets
vervulde
hem
met
eindelooze
droefheid.
Maar
opstandig
werd
vervulde
met eindelooze droefheid. Moor opstandig werd hij
toen juffrouw
juffrouw Donk de mogelijkheid
mogelijkheid opperde
schitterende
opperde van dit schitterende
te vervangen.
vervangen. Bart had
had er
er zich
zich terstond
terstondvan
vanovertuigd
overtuigdgevoeld
gevoeld dat
dat
op de heele
heele wereld
wereld maar
maar één
één zoo-betooverende
2:oo-betooverende sponsendoos
sponsendoos kon
kon
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bestaan.
werd dit
dit hoog-tronende
hoog-tronende schoons
schoons verlaagd
verlaagd tot
tot een
een
bestaan. En nu werd
Het bleek
bleek
alom
alom verkrijgbaar
verkrijgbaarvoorwerp
voorwerpdat
dat zelfs
zelfs te
te overtreffen was. Het
bracht Bart
Bartin
ineen
eentot
totnu
nutoe
toeongekende
ongekende
dus niet eens zeldzaam. Dit bracht
drift.
Van
diep-bedroefd jongetje
jongetje dat klagelijk
klagelijk midden op
op straat
straat
Van een diep-bedroefd
stond
huilen naast
naast een
een ontredderde
ontredderde oude
oude juffrouw
juffrouw met
met een
een gegestond te huilen
havende blikken
blikken sponsendoos
sponsendoos in
in haar hand,
havende
hand, werd
werd Bart
Bartopeens
opeenseen
een
door razernij bevangen
bevangen klein
klein mensch.
menseh. Hij
Hij rukte
rukte de
desponsendoos
sponsendoos die
die
hem
bedrogen en belogen
belogen had
had uit
uit juffrouw
juffrouw Donk's
Donk's handen,
handen,smeet
smeet
hem bedrogen
en trapte
trapte erop,
erop,terwijl
terwijlhij
hijzijn
zijntanden
tandenop
opelkaar
elkaar
hem op den grond
grond en
vuisten balde.
balde.
klemde
klemde en zijn vuisten
De volgende morgen liep
liep hij
hij aan
aanzijn
zijnvaders
vadershand
handnaar
naarschool
schoolmet
met
een
groote tasch op
op zijn
zijn rug,
rug,waarin
waarineen
eennieuwe
nieuwesponsendoos
sponsendoos en
en
een groote
zaten. In zijn hand
hand droeg
droeg hij
hij een
een roodrood-en
enzwarte
zwarte
een griffelkoker
griffelkoker zaten.
lineaal
groot was
was voor
voor de
de tasch.
taseh.
lineaal die te groot
Voor de school stonden twaalf
Voor
twaalf of
of veertien
veertien jongetjes
jongetjes die
dieongeveer
ongeveer
moeder gegeeven
groot als Bart
Bart waren.
waren. Zij
Zij werden
werden alien
allen door
door hhun
even groot
un moeder
bracht. Bart
Bart voelde
voelde de
de vochtig-ruige
vochtig-ruige jas
jas van
van zijn
zijn vader
vader zijn
zijnwang
wang
hij zich
zich achter
achter hem
hemverschanste.
verschanste.
beroeren toen hij
Het schoollokaal
schoollokaal verbaasde
verbaasde hem.
was licht
licht en
en vroolijk;
vroolijk; in
in
hem. Het was
de vensterbank stonden potten
potten met
metgroen,
groen,gekleurde
gekleurdeplaten
platenhingen
hingen
tegen de wanden.
wanden.
een bank
bank naast
naast een
eenjongetje
jongetje met
meteen
een
Zijn
vader duwde
duwde hem in een
Zijn vader
bril op. Meteen
Meteen kwam
kwam er een
een juffrouw
juffrouw naar
naar hem
hem toe
toe met
meteen
eenwitte
witte
gestreken zwart
zwart haar.
haar. Ze
Ze praatte
praatterad
radmet
met
bloese
bloese en
en glad naar achter gestreken
en begon
begon toen
toen de
de kennismaking
kennismakingmet
metBart.
Bart.
Bart's vader
vader en
Toen Bart
Bart zich
zich omwendde,
omwendde, was
was zijn
zijn vader
vader verdwenen.
verdwenen. Hij
Hijstapte
stapte
uit de bank,
bank, om
om hem
hem te
te gaan
gaan opzoeken,
opzoeken, toen
foen de
dejuffrouw
juffrouwhem
hemlachend
lachend
vertelde,
vader hem
hem strakjes
strakjes zou
zou komen
komen halen,
halen, eerst
eerst bleef
bleef hij
hij
vertelde, dat vader
een beetje bij haar. Weifelend
Weifelend keek
keek Bart naar de deur,
deur, maar
maar de
de jufjufandere jongetjes,
jongetjes, die
die ook
ook kalm
kalm in de
de bank
bank
frouw
frouw wees
wees hem
hem op de andere
zaten. Bart voelde
voelde dat
dat hij
hij als
als de
de anderen
anderenmoest
moestdoen.
doen.Hij
Hijging
gingzwijzwijgend met groote
groote oogen
oogen de
de juffrouw
juffrouwzitten
zittenaankijken.
aankijken.
-de school hem zoo,
zoo, dat
dat hij
hij niet
nietmerkte
merkte
De eerste maanden
maanden boeide
boeide-de
hoe
familie Beijns
Beijns voor hem
hem op
op den
denachtergrond
achtergrondwas
wasgetreden.
getreden.
hoe de familie
Woensdagmiddag had
Lucie in
inhet
hetplantsoentje
plantsoentjezien
z;ien
Op een Woensdagmiddag
had hij Lucie
wandelen
wagen. Hij
Pietje's hand
hand los
los en
en
wandelen met
met Roosje
Roosje in
in de
de wagen.
Hij liet Pietje's
holde
Lucie.
holde naar Lucie.
Hij
had haar
haar alles
alles van
vanschool
schoolwillen
willen vertellen,
vertellen, maar
maarRoosje
Roosjestak
stak
Hij had
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een handje naar hem uit,
uit, lachte
lachte met
met stralende
stralende oogen
oogen en
en zei:
zei: „dada".
"dada",
Bart liep met
met den
denwagen
wagenmee,
mee,geluidjes
geluidjesen
enwoordjes
woordjestegen
tegenRoosie
Roosje
l?;eggend
Lucie.
zeggend en vergat Lucie.
Hij had nog geen tien meter naast de wagen geloopen,
geloopen, toen
toen Pietje
Pie*
hem bij een hand naar zich toerukte. „Stoute
t,Stoute jongen,"
jongen/'riep
riepze
l?;e boos,
boos,
"wil
„wil je wel eens dadelijk
dadelijk. meegaan!"
meegaantt'
Voor
verbazing was bekomen, liep hij
hij al
al een
een straat
straat
Voor Bart van zijn verbazing
verder,
Pietje gaf
gaf geen opheldering.
opheldering. Toen hij
hij zich
zich 's's avonds
avonds bij
bij
verder, en Pietje
zijn vader beklaagde streek deze langdurig over
over zijn
zijn baard,
baard,maar
maarzei
zei
ook niet veel.
De
zondagen van
den langen
langen winter
winter was
was Bart
Bartweer
weeralleen
alleen
De zondagen
van den
als
vroeger. Hij
Hij sloop
sloop soms
soms stilletjes
stilletjes uit
uit huis
huis en
endwaaide
dwaalde
als vroeger.
om Roosje's
om
Roosje's woning.
woning. Hij
Hij meende
meende Lucie
Lucie voor
voor het
het raam
raam te
te zien
zien
en
hij wuifde.
wuifde. Maar
Maar ze
ze kwam
kwam niet
niet naar
naarbuiten
buitenenenhij
hijdurfde
durfdeniet
niet
en hij
aanbellen.
Bart
school nog naast
naast het jongetje
jongetje met den
den bril
bril op;
op;hij
hij
Bart zat
zat op school
heette Adolf Pijpers, maar
maar de
de juffrouw
juffrouw noemde
noemde hem
hemDof.
Dof.Hij
Hijwas
was
heel knap in alles en kon
kon erg
erg vlug
vlug zijn sommen op de
de lei.
lei schrijven.
schrijven.
Bart
soms half
half soezend
soezend naar Dof's
Dof's lei
lei tetekijken,
kijken, waar
waar Dof
Dofde
de
Bart zat soms
kleine
er slordig
slordig
kleine cijfertjes
cijfertjes keurig-wit
keurig- witop
op kraste.
kraste. Zijn
Zijn eigen
eigen lei
lei zag er
uit, met
met groote
groote halen
halen en
en vieze
vieze vlekken.
vlekken. Hij
Hij begon
begon na
nateteschrijven
schrijven
wat
zag doen.
doen. Schreef
Schreef Dof een
een zes
zes op,
op, dan
dan zette
zette Bart
Bartook
ook
wat hij Dof zag
een zes op zijn lei, maar
maar hij
hij kwam
kwam niet
niet altijd
altijd op
op de
degoede
goedeplaats
plaats tete
staan, zoodat de juffrouw
juffrouw hem verontwaardigd
verontwaardigd vroeg
vroeg of hij nu
nu nog
nog
niet eens kon onthouden
onthouden dat
dattwee
tweeen
entwee
tweegeen
geenzes
zes was.
was.
Bares
gedachten dwaalden
dwaalden dadelijk
dadelijk van de
de sommen
sommen af,
af,zoodra
l?;oodra
Bart's gedachten
de jongenshoofden zich over de lei bogen. Hij tuurde
tuurdedoor
doorhet
hetlokaal
lokaal
naar
de vreemde
vreemde voorwerpen
voorwerpen van
van die
die vreemde
vreemde omgeving.
omgeving. Het
Het
naar al de
vitrkant zwart
zwart in
ingrijs
grijshouten
houtenraam
raamwekte
wektezijn
zijnverwondering,
verwondering,
bord, vitrkant
de vorm der kale houten
houten banken
banken waar
waar hier
hieren
endaar
daareen
eenjongensschoen
jongensschoen
met
losse veters uitstak,
uitstak, stemde
stemde hem
hem huiverig.
huiverig. De
De juffrouw
juffrouw ging
ging
met losse
rond,
haar witte
witteblouse
blousewas
was boven
boven de donkere jongenskielen, geruischgeruischrond, haar
loos
een griffel
griffel op
op de
de lei,
lei, en
enererwas
was
loos gingen haar voeten. Soms piepte een
een
gestadig
geschuifel
van
voeten
over
de
plank.
Door
de
ramen
een gestadig geschuifel
voeten over de plank. Door de ramen
kwamen
straat, een
een autohoorn,
autohoorn, een
eenroep
roepvan
vaneen
een
kwamen geluiden
geluiden van
van de straat,
venter,
leek heel
heel ver
ver weg.
weg. Het
Hetlokaal
lokaal was
was
venter, iemand
iemand lachte
lachte hard.
hard. Het leek
licht, maar waar
waar Bart
Bart zat,
zat, schemerig.
schemerig. Hij
Hijkeek
keeknaar
naarden
denplankenvloer
plankenvloer
naast
zijn bank,
bank, een eindje
eindje verder
verder begon
begon de
de muur
muur met
meteen
eengrijs
grijs
naast zijn
plint van onder. Hooger
Hooger was
was een richel waar een plaat op stond,
stond, een
een
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witte groote
plaat met een
witte
groote plaat
een gele
gele korenaar
korenaar erop.
erop. Bart
Bart had
had een
eenheel
heel
groote afkeer van de korenaar.
korenaar.
Als
buurt kwam,
kwam, schreef
schreef hij
hij een
een paar
paar sommen
sommen
Als de
de juffrouw in zijn buurt
over
Hij keek
keek wat
wat Dof
Dof opschreef
opschreef en zette
zette dat
dat als
als uituitover van
van het bord. Hij
komst. De juffrouw
juffrouw sloeg soms
soms haar handen in
in elkaar
elkaar en
en vroeg
vroeg wat
wat
hij in vredesnaam had
had uitgevoerd.
uitgevoerd. Bart
Bartkeek
keekhaar
haarmet
metgroote
grooteoogen
oogen
aan en
antwoordde niets.
Ze veegde
veegde alles
alles uit,
uit, boende
boende zijn
z;ijn lei
lei
en antwoordde
niets. Ze
schoon en liet
liet hem opnieuw
opnieuw beginnen,
beginnen, terwijl
terwijl alle jongens
jongens naar Bart
omkeken.
omkeken,
ging Dof
Dof
Dof woonde
woonde dicht
dicht bij
bij Bart; als Pietje hem kwam halen,
haler, ging
we]
Zaterdags naar huis met hun
hun tasch
tasch als
als een
een
wel eens
eens mee.
mee. Ze
Ze liepen
liepen Zaterdags
ransel
ransel op hun rug.
rug. Bart
Bart liep
liep dan
danmet
metDof
Dofvoorop
vooropals
alstwee
tweesoldaten
soldaten
en Pietje
Pietje er
er achter.
achter.
Aan het eind van den winter
winter werd
werd Bart
Bartziek.
ziek. Op
Op een
een middag,
middag,toen
toen
hij hooge koorts had, stapte
stapte hij
hijuit
uitzijn
zijnbed
beden
enging
gingop
opzijn
z;ijnpantoffel-.
pantoffeltjes de trap af. Juist
Juist toen
toen hij
hij de
de voordeur
voordeurwilde
wilde opendoen,
opendoen, kwam
kwam zijn
zijn
vader
zag Bart
Bart in
in zijn
zijn witte
witte hansop
hansop achter
achter de
devoordeur
voordeur
vader thuis. Hij zag
staar.
brengen. Maar
MaarBart
Bartklemde
klemdezich
zich
staan en wilde hem ijlings naar bed brengen.
met
met zijn
handjes aan
aan de
de deur
z;ijn twee
twee droog-gloeiende
droog-gloeiende handjes
deur vast
vast en
enriep
riep
dat hij naar
naar Lucie
Lucie en
en Roosje
Roosje wilde.
wilde. Zijn
Zijn vader
vader rukte
rukte hem
hemlos
losvan
vande
de
deur, wikkelde
wikkelde hem in zijn
z;ijn overjas
overjas en bracht hem
hem naar
naar bed.
bed.
Toen Bart weer
weer naar
naar school
school mocht,
mocht, was
was hij
hij tetezwak
zwakom
omhet
hetheele
heele
eind vier keer daags te loopen.
loopen. Op
Op zolder
zolder stond
stondeen
eenoud
oudwagentje
wagentje
waarin
hij twee
twee jaar
jaar was.
was. Daarin
Daarinreed
reedPietje
Pietje
waarin Bart was gereden toen hij
hem nu naar
naar school.
school. Er
Er woei
woei een scherpe wind
wind en
en Bart
Bart werd
werd in
in een
een
groote plaid gewikkeld
gewikkeld vóor
het wagentje
wagentje ging.
ging. „Baaltje
"Baaltjewol"
wol tt
voor hij in het
noemde
hij 's morgens
uitgeleid door
door zijn
zijn
noemde Pietje
Pietje hem,
hem, toen hij
morgens werd uitgeleid
vader, juffrouw Donk en
en de
dekeukenmeid.
keukenmeid.
Bart
werd den eersten
eersten morgen
morgen met
met gejoel
gejoel begroet
begroet bij
bij zijn
z;ijn aanaanBart werd
komst
zijn wagentje
wagentje voor
voordedeschooldeur.
school deur •De
Degrootere
grooterejongens
jongens
komst in zijn
lachten
hem uit en
en Dof
Doftoonde
toondehem
hemdededuidelijkste
duidelijksteminachting.
minachting.
lachten hem
Toen Pietje hem met het
het wagentje
wagentje uit
uit school
school haalde
haalde en ten
ten aanaanschouwe
de woelende,
woelende, duwende,
duwende, springende
springende jongens
jongens hem
hem
schouwe van
van al de
in de
de plaid
plaid wilde
wilde wikkelen,
wikkelen, zei
hij niet
niet wilde.
wilde. Pietje
Pietje bebezei Bart
Bart dat hij
weerde dat hij „kuren"
"kuren tthad,
had,en
entrachtte
trachtteBart
Bartmet
metgeweld
geweldinindedewagen
wagen
te zetten.
zetten. Een
Een kring
kringjongens
jongenslachten
lachtenhoonend
hoonendom
omzijn
z;ijnnederlaag.
nederlaag.
Bart keek
keek wanhopig
het op
op een
een loopen.
loopen.
wanhopig om
om zich
zich heen
heen en zette het
Pas een straat verder
verder haalde
haalde Pietje
Pietje hem
hemin.
in.Zij
Zijkwam
kwamhijgend
hijgendaanaanhollen,
wagentje rammelde
rammelde achter
aan over
over de
desteenen.
steenen.
hollen, het wagentje
achter haar aan
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Bart kon
kon niet
ni~t harder
harder loopen
loopen en
enmoest
moestzich
zichlaten
latengrijpen.
grijpen.Pietje
Pietje
Bart
hem door
door elkaar
elkaar onder
ondereen
eenvloed
vloedvan
vanbijvoeglijke
bijvoeglijkenaamnaamschudde hem
woorden
zette hem
woorden zette
hem met een
een harde
harde bons
bons in
in de
dewagen
wagen en
enzei
zeimet
met
eens uit!"
uit!"Ze
Zelegde
legde
dreigend-opgeheven wijsvinger:
dreigend-opgeheven
wijsvinger:ttKom
„Kom jij
jij er eens
in de
de plaid
plaid en
en voerde
voerde hem
hemals
als oorlogsbuit
oorlogsbuitnaar
naarhuis.
huis.
Bart vast
vast in
Bart
z.ulk een
een wemeling
wemeling van
van drift
driften
enhaat
haattegen
tegenhet
hetschepsel
schepsel
Bart voelde
voelde zulk
Bart
met het
het gele
gele gezicht,
gezicht, het
het vette
vette haar
haar en
en de
deharde
hardehanden,
handen,dat
datsterker
sterker
- machteloos
machteloos om
om zich
zichtetebewegen
bewegen—
- zijn
zijnoogen
oogen
was dan hij,
hij, dat hij —
deed om
om haar
haar niet
nietlanger
langertetezien.
zien.
dicht deed
Pietje zette
engebood
geboodhem,
hem,oogenblikkelijk
oogenblikkelijk zijn
zijn
zette de
de wagen
wagen neer
neer en
te doen.
doen.
oogen open te
Bart antwoordde
antwoordde haar zelfs
zelfs niet en
en hield
hield zijn
zijn oogen
oogen stijf
stijf dicht.
dicht.
De gedachte
gedachte aan
aan Carolientje
Carolientje was
was hem
hem komen
komen sterken.
sterken. Moed
Moedom
om
alles te trotseeren deed
deed het
het bloed
bloednaar
naarzijn
zijnwangen
wangen stijgen.
stijgen.
een flink
flink pak
pak slaag
slaag als
als hij
hij niet
niet terstond
terstond
Pietje bedreigde hem met een
met die
die malle
malle kuren
kurenophield.
ophield.
zijn oogen open deed en met
hij voor
voor zijn
zijn heele
heele verdere
verdere leven
leven zijn
zijnzelfrespect
zelfrespect
Bart voelde dat hij
toegaf. Hij
Hij zweeg
zweeg en
en volhardde.
volhardde.
zou verliezen als hij toegaf.
Pietje schudde
schuddehem
hemopnieuw
opnieuwdoor
doorelkaar,
elkaar,maar
maarbij
bij Bart's
Bart'songewone
ongewone
aan zijn
zijn oogen
oogen
hardnekkigheid
hardnekkigheidbegon
begonzij
zijtete ge100ven
gelooven dat
dat er
er iets aan
haar door
door dat
dat dit
ditniet
nietde
degeschikte
geschikte
scheelde.
scheelde. Tegelijk
Tegelijk drong
drong het tot haar
manier
was om een
een ziek
ziek zwak
zwak jongetje
jongetje te
te behandelen.
behandelen. Zij
Zij haalde
haalde
manier was
dus haar
haar schouders
schouders op en deelde Bart mee dat hij
hij maar
maar in
in zijn
zijn vet
vet
moest
gaarkoken. De
proefneming met
wagentje werd
werd niet
niet
moest gaarkoken.
De proefneming
met het wagentje
hij beterde
beterde was
was
herhaald.
herhaald. Bart was opnieuw ziek geworden en toen hij
het lente.
Op
zonnigen luwen
ging Bart met
met zijn
zijn vader
vader mee
mee naar
naar
Op een zonnigen
luwen dag
dag ging
was
dien
winter
gestorven
en
Dirk
het
museum.
Dirk's
vrouw
was
dien
winter
gestorven
Dirk.
vrouw
het museum. Dirk's
poetste
en boende
boende en
en schuurde
schuurde den
denganschen
gansehen dag
dag met
met verdubbelde
verdubbelde
poetste en
als een
een moeder
moeder die
diehaar
haarkind
kindopsmukt.
opsmukt.Bart
Bart
toewijding
museumals
toewijding het museum
liep
op zijn
zijn rug
rug door
door de
dezalen
zalenen
enontmoette
ontmoettetelkens
telkens
liep met zijn handen op
eens alleen
alleen zijn
zijn beenen,
beenen, met
met de
degekleurd
gekleurd
een
een gedeelte
gedeelte van
van Dirk, nu eens
trijpen
pantoffels, omdat
rest van
van zijn
zijnaanwezigheid
aanwezigheid onder
onder een
een
trijpen pantoffels,
omdat de rest
bank lag
te
dweilen,
dan
alleen
zijn
romp,
omdat
zijn
hoofd
en
armen
lag te
omdat zijn hoofd en armen
in
bezig waren.
in een kast met speren bezig
Dirk zetten
zettenbijbijelke
elkeontmoeting
ontmoetinghun
hungesprek
gesprek voort,
voort,
Bart
Bart en Dirk
verloop van
geheel op de
de hoogte
hoogte waren
waren van
van de
de
zoodat
zoodat zij
zij na
na verloop
van tijd geheel
jongste
jongste gebeurtenissen in elkaars bestaan.
halen.
om. zijn
zijn vader
vader tete "'.al'~n.
Tegen
trappen af
af om
Tegen twaalven
twaalven sprong
sprong Bart de trappen
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Hij deed de deur
deur van
van zijn
zijn vaders
vaders kamer
kamer open
openen
enbleef
bleefverbaasd
verbaasdmet
met
zijn hand
hand toekijken
toekijken hoe
hoe zijn
zijn vader
vader bezig
bezig was
was voor
voor een
een
de knop in zijn
en zijn
zijn haar
haar zorgvuldig
zorgvuldig glad
glad
kleine spiegel zijn baard uit te
te kammen
kammen en
op toen
toen hij
hij Bart
Bart hoorde;
hoorde;keerde
keerde
te strijken. Hij hield
hield haastig
haastig hiermee
hiermee op
bekeek zijn zoon van onder
onder tot
totboven,
boven, terwijl hij met
met de
zich om en bekeek
kam een paar onhandige streken door
dQor Barts
Barts haar
haar deed
deed en
en herhaaldelijk
herhaaldelijk
aan de mouwen
mouwen van
van zijn
zijn buisje
buisje trok
trok waar
waar Bart
Bartwat
watwas
wasuitgegroeid.
uitgegroeid.
opbezoek
bezoek zouden
zouden gaan.
gaan.
Toen deelde
deelde hij Bart
Bart mee,
mee, dat
dat zij
zij samen
samen op
en Roosje
Roosje bebeBart keek
keek blij
geloofde dat zijn vader Lucie
Lucie en
blij want hij geloofde
doelde. Maal'
Maar onderweg
onderweg hoorde
hoorde hij
hij dat
dat zij
zij naar een ouden heer
heer en
en
doelde.
en had
hadvroeger
vroegt;l'
diens dochter gingen; de oude heer
heer heette
heette van
van Plate
Plate en
het museum bestuurd.
bestuurd.De
Deheer
heerJorgen
JOl'genbracht
brachtererdikwijls
dikwijlseen
eenbezoek
bezoek
en nu had juffrouw
juffrouw van Plate hem
hem verzocht
verzocht Bart
Barteens
eens mee
mee te
te brengen.
brengen.
Zij klauterden
een lange
lange smalle trap
trapop
op—
- Bart's
Bart'sroffelende
roffelendelaarsjes
laarsjes
klauterden een
deden
tegen de
de kalme
kalme laarzen
laarzen van
van zijn
zijn vader
vadereen
een—
deden twee stappen tegen
naar een donker portaal,
portaal, waar
waar Bart
Bart hoog
hoog boven
bovenzijn
zijn hoofd
hoofdeen
eenstern
stem
hoorde. Hij
Hij gaf
enwerd
werdeen
eenschemerige
schemerige kamer
kamer
hoorde.
gaf iemand
iemand een
een hand
hand en
binnengeleid. Voor het raam waar
waar een
een groote
groote zijden
zijden strik
strik de
de vitrage
vitrage
een rolstoel
rolstoel met
met een
een plaid
plaid over
over zijn
zijn knieën
knieën een
een oude
oude
ophield
ophield zat in een
e? wit haar,
haar, die ontevreden
ontevreden in het
het spionnetje
spionnetje
heer
heer met
met bruin vel en
keek.
"Hier
ze al,
al, vader,"
vader," zei
zeijuffrouw
juffrouwvan
vanPlate
Plateenenvoerde
voerdeBart
Bart
„Flier zijn ze
naar den ouden
ouden heer.
heer. Bart
Bartkeerde
keerde zich
zichechter
echtereerst
eerstom
omen
enkeek
keeknaar
naar
juffrouw van
lang was
was als
als hij
hij nog
nog nooit
nooit van
van iem.lnd
iem:md
juffrouw
van Plate
Plate die
die zoo
zoo lang
had gezien. Zij droeg een
een kuif
kuif die
die als
als een
een worst
worstvan
vanhaar
haareerie
eeneoor
oor
naar het andere
andere oor
oor stond;
stond;daarvoor
daarvóorlagen
lagenover
overhaar
haarvoorhoofd
voorhoofdeenige
eenige
verbaasde krulletjes die
die de
de kolossale
kolossale afmeting
afmetingvan
vanhet
hetvoorhoofdvlak
voorhoofdvlak
niet verminderden. Juffrouw van Plate
Plate glimlachte;
glimlachte; ze
ze sloot
sloot daarbij
daarbij
maakte haar mond tot
tot een
een bijzonder
bijzonder lange
lange streep.
streep. De
De
de oogen
oogen en maakte
uitdru.kking
van haar
haar gezicht
gezicht die
die welwillendheid
welwillendheid bedoelde,
bedoelde, verschrikte
verschrikte
uitdrukking van
Bart
zoo, dat hij
hij achterwaarts
achterwaarts naar het
het raam
raam week
week en
en daarbij
daarbij den
den
Bart zoo,
De oude
oude heer
heer trok
trokeen
eenpijnlijk
pijnlijk
ouden
heer op zijn
zijn teenen
teenen trapte.
trapte. De
ouden heer
gezicht,
was, waarna
waarna hij
hij
gezicht,maar
maarzei
zeitoch
tochdat
dat Bart
Bart een
een beste
beste jongen
jongen was,
enaan
aantafel
tafelgerold
geroldwerd.
werd.
Bart's vader de hand
hand drukte
drukte en
Bart bukte om
om naar
naar de
de pooten
pootenvan
vande
destoel
stoeltetekijken
kijkendie
dieden
denouden
ouden
heer voortrolde; maar
maar juffrouw
juffrouw van
van Plate
Plate trok
trokhem
hembij
bijzijn
zijnschouder
schouder
zitten moest.
moest.
omhoog en wees hem waar hij zitten
Bart's vader
vader was
was in
in druk
drukgesprek
gesprekmet
metzijn
zijngastheer,
gastheer,juffrouw
j'.lffrouwvan
van
af en
en toe
toe ook
ook een
een enkel
cnkd woord,
woord,waarnaar
waarna~.r
Plate schonk
schonk koffie
koffie in en
en zei
zei af
LXXXIV
LX XXIV
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Dr. Jorgen
Jorgen oplettend
oplettend luisterde.
luisterde. Bart
Bart zat
zat met
met een
een groot
groot servet
servet om
om
zijn
hals en met
met wijde
wijde open
openoogen
oogenrondkijkend
rondkijkend te
te eten;
eten; zijn stoel
stoel
zijn hals
was laag
was
laag zoodat
zoodat zijn hoofd
hoofd net
net boven
boventafel
tafeluitkwam.
uitkwam. Zijn
Zijn hanc~en
handen
werden
hoog te
te reiken,
reiken, hij
hij hield
hield ze
ze dus
dusmaar
maar op
op zi.jn
werden moe
moe van
van zoo hoog
zijn
knieën en haalde af en toe
toe een
een stukje
stukje brood
brood van
van het
hetbord.
bord.
„Wordt het
"Wordt
het museum
museum goed
goedonderhouden?"
onderhouden?" vroeg
vroegjuffrouw
juffrouw van
Plate. Dr,
Dr. Jorgen
Jorgen wijdde
wijdde uit
uit over
over Dirk's
Dlrk's zorgen
zorgen en
ennoodigde
noodigde haar
haar
Plate.
uit zelf eens
eens te
te komen
komenkijken.
kijken. Bart
Bart had
had zijn
zijnvader
vader nooit
nooitzoo
zoospraakspraak~ei dat
dat ze
ze heel
heel
zaam
Juffrouw Plate
Plate glimlachte
glimlachte opnieuw
opnieuw en zei
zaam gezien. Juffrouw
graag eens
eens,zou
graag
\zou komen.
komen.
tot Bart
Bart om
om hem
hem een
eennieuwe
nieuweboteram
boteram
Onverwacht wendde zij zich tot
te geven.
geven. Haar
Haar gezicht
gezichtkreeg
kreegeen
eenvreemd-kronkelige
vreemd-kronkeligevertrekking
vertrekking
die zij
zij zelf
zelf voor
voor guitigheid
guitigheid hield
hield terwijl
terwijl ze
ze vroeg:
vroeg: „Heb
"Heb jij
jij geen
die
handen?" Ontsteld
Ontsteld bracht
handen?"
bracht Bart
Bart zijn handen
handen boven
boven tafel,
tafel,waarop
waarop
juffi'oUW van Plate tevreden
tevreden knikte
knikte en
en zei
zeidat
datzezedaar
daarbehoorden
behoorden te
juffrouw
blijven.
tikje op
op Bart's
Bart's linkerhand
linkerhand en
Dr. Jorgen
blijven. Ze gaf een tikje
en zei
zei tot Dr,
jorgen
iemand te
te vinden
vinden die
die wat
wat op
op
dat
zeker heel
heel moeilijk
moeilijk was
was om iemand
dat het zeker
zijn manieren
manieren lette.
lette.
Bart's vader
vader streek
streek vetlegen over zijn
Bart's
zijn baard.
baard. „Over
"Over het
het algemeen
geloof ik....
ik•••• dat
dat het
het nogal
nogal gaat....
gaat ••.. Maar...."
Maar ••• .ttzei
zeihij
hijweifelig.
weifelig.
,,01"
antwoordde juffrouw
"een man
man ziet
ziet zulke
Zl;i.lke
„O!" antwoordde
juffrouw van
van Plate
Plate beslist, „een
dingen
weinig, en
envooral
vooral een
eenman
mandie
diebelangrijker
belangrijkerzaken
zaken aan
dingen zoo weinig,
zijn hoofd heeft. Maar
Maar een vrouw
vrouw ziet
ziet met
met een
een oogopslag dat er heel
wat aan
aan ontbreekt."
ontbreekt."
in zijn
zijn armen
Bart
te bewegen.
bewegen. Hij
Hijkreeg
kreegkramp
kramp in
Bart durfde
durfde zich niet te
van
het boven
boven zijn
zijn macht
macht reiken,
reiken, maar juffrouw
juffrouw van Plate's
Plate's blik
van het
tafd vast
vast tetespijkeren.
spijkeren.
scheen zijn
zijn handen
handen op
op tafel
Eindelijk
gezelschap op.
op.Bart's
Bart'svader
vader schoot
gedienstig
Eindelijk stond het gezelschap
schoot gediensi(4);
! ollen. Bart
toe om
om den
den heer
heer van
van Plate
Plate naar
naar het
hetandere
andere vertrek
vertrek te
te rollen.
~hter zijn
beenen nazr
liep zochter
naar
zijnvader
vaderen
en keek
keeklinks
links en
en rechts
rechts van diens beenen
in hooge
hoogemate
matezijn
zijnbelangstelling
belangstelling wekten.
de
rollende pooten die
die in
wel:terde rollende
Plan
Hij
zich plotseling
plotseling achteruit
achteruit trekken.
trekken. juffrouw
Juffrouw van
van Plate
Hij voelde zich
"nietdoen".
doen".
bukte zich naar zijn oor en fluisterde: „niet
Bart
haar verwonderd
aan de
de ontruimde
ontruimde
Bart keek
keek haar
verwonderd aan.
aan. Zij
Zij zette zich aan
zei: ,,Men
"Men
koffietafel, hield
Bart. ,bij
koffietafel,
hield Bart
bijzijn
zijn twee
twee schouders
schouders vast
vast en zei:
J.
niet naar
kijkt niet
naar ongelukkige
ongelukkige menschen
menschen die niet
niet kunnen
kunnen loopen.
loopen. Je
moet doen alsof je de rolstoel heelemaal niet ziet!'
moetdnalsfjroehmalnitz."
Bart
vond dit
dit een
eenmoeilijke
moeilijke opgaaf,
opgaaf, daar
daar de
de rolstoel
Bart vond
zoo bijzonder
bijzonder duidelijk
maar juffiouw
juffloUW van
van Plate
duidelijk zichtbaar
zichtbaar was,
was, maar
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keek
keek hem
hem zoo
zoo streng
streng aan,
aan, dat
dathijhijstamelde:
stamelde: „ja
"jajuffrou.w."
juffrouw:'
„juist!"
"Juist!" zoi
zw zij
zij tevreden.
tevreden. „Jij
"Jijhebt
hebtleiding
leidingnoodig,
noodig,vriendje.
vriendje.Hen
Een
wel kunnen
kunnenvinden,
vinden,
hand. Wij
Wij zullen
zullen het
hetsamen
samenwel
zachte maar strenge hand.
nietwaar?"
Opnieuw
dwong haar
haar gestrenge
gestrenge blik
blik hem
hem "ja"
„ja" te
te stotteren.
stotteren. Hij
Hij
Opnieuw dwong
slaagde erin
zware handen en
en
slaagde
erin zijn
zijn schouders
schouders te
te bevrijden van haar zware
ontsnapte naar zijn
zijn vader,
vader, achter
achter wiens
wiens stoel
stoel hij
hijzich
zichverborg.
verborg.
De heer
heer van
van Plate
Plate vroeg,
vroeg, of
of het
het hem
hem hier
hiernogal
nogal beviel,
beviel, en
en of
ofhij
hij
een prentenboek wilde bekijken.
bekijken. Bart kreeg
kreeg een groot
groot boek
boek en
en een
een
raam. Zijn
Zijn beenen
beenen bengelden
bengelden tegen
tegen de
devensterbank,
vensterbank,met
met
stoel bij het raam.
moeite hield hij het
het groote
groote boek
boek op
opzijn
zijnschoot,
schoot,maar
maarhij
hijkon
kongeen
geen
moeite
blad omslaan,
omdat hij
hij beide
beide handen
handen voor
voor het
het vasthouden
vasthouden noodig
omslaan, omdat
noodig
had.
gleden van het boek
boek de
de kamer
kamer door.
door. De
Derolstoel
rolstoel trok
trok
Zijn oogen gleden
hem machtig aan, maar
maar hij
hij keék
keek krampachtig
krampachtig een
een andere
andere kant
kant uit.
uit.
In het
het midden
midden van
van de
de kamer
kamer stond
stondeen
eengroote
groote ronde
rondetafel
tafelmet
meteen
een
gehaakte
gehaakt wit
wit
gehaakte witte
witte looper.
looper. Over
Over de
de piano
piano hing
hing net zoo'n gehaakt
k~ejnergehaakte
gehaakte
kleed en overal waar Bart
Bart keek
keek zag
zag hij
hij grooter
grooterofofkleiner
kleed
witte kleedjes.
Plotseling lachte de heer van Plate luid;
luid; Bart
Barthad
hadeens
eenseen
eenpapegaai
papegaai
hooren krassen
krassen en meende opnieuw dat geluid
geluid te
te hooren.
hooren. Hij
Hij zocht
zocht
of hij het dier niet
niet ergens
ergens zag,
zag, toen
t~n de
de heer
heer van
van Plate
Platc opnieuw
opnieuwlachte
lachte
en hij zijn vergissing
vergissing merkte. Nu
Nu waren
waren zijn
zijn oogen
oogen zoo
zóo dicht
dicht bij
bij de
de
rolstoel,
stoel,
rolstoel, dat hij ze niet meer kon :lfwenden.
afwenden. Hij gleed van
van zijn
zijn stoel,
legde
den grond
grond en
en sloop
sloop naar
naarde
devreemde
vreemdestoel
stoel., Juist
legde het boek op den
toen hij bukte en met zijn wijsvinger over de wieletjes streek, kwa:i.'Z1toenhijbukmzwsvingerodltjsk,wam
juffrouw van Plate binnen.
Bart keerde haastig naar zijn boek
boek terug,
terug, maar
maar hij
hijvoelde
voeldeden
dengegewel moest
moest opopstrengen
zoo dringend
dringend op zich
zich gericht,
gericht, dat
dat hij
hij wel
strengen blik
blik zoo
kijken. Juffrouw
Juffrouw van Plate vergenoegde
vergenoegde zich met hem
hem aan
aan te
te kijken
kijken
en wendde
die een
een stoel
stoel voor
voor haar
haaraanschoof.
aanschoof.
wendde zich
zich toen
toen tot zijn vader, die
Eart
frommelde aan het
het boek;
boek; hij
hij was
was ernaast
ernaast op
opden
dengrond
grondgaan
gaan
Part frommelde
haa~tig de
de b*aden
b'aden om zonder
zonder te
te durven
durvenopzien.
opzien.
zitten en s'oeg haastig
lVIaar
zijn hoofd
hoofd om,
om, want
wanteen
eenforsch
forschaccoord
accoord
Maar opeens wendde hij zijn
en
klonk
kamer., Juffrouw
Juffrouw van
van Plate
Platc zat
zat voor
voor de
de piano
piano en
klonk door
door de kamer
speelde.
Bart
naar de
deaanzwellende
aanzwellende en
enwegglijdende
wegglijdende klanken.
klanken.
Bart luisterde naar
Zijn vader zat achterover
achterover in
in zijn
zijn stoel,
stoel, de
de sigaar
sigaar tusschen
tusschentwee
tweevingers
vingers
van
zijn neerhangende
neerhangende hand.
hield de
de oogen
oogen gesloten
gesloten en
en Bart
Bart
van zijn
hand. Hij hield
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voelde een aantrekkingskracht
aantrekkingskracht om
om raar
~aar hem
hem toe
toe te
te sluipen
sluipen en
en hem
hem
over iets dat
dat hij
hij kende,
kende, doch
doch niet
nietbegreep.
begreep.Hij
Hijherinnerde
herinnerde
te troosten over
zich hoe zijn
zijn moeder
moeder vroeger
vroeger ook
ook had
had gespeeld
gespeeld en
endaarbij
daarbijliedjes
liedjes
voor hem gezongen.
gezongen. Hij dacht aan
aan Lucie
Lucie en
enRoosje
Roosje en
envoelde
voelde zich
zich
bedroefd.
alleen en bedroefd.
Dr.Jorgen
JorgenBart
Bartdikwijis
dikwijls mee
meenaar
naarde
de
eerste bezoek
bezoek nam
nam Dr.
Na dit eerste
familie
familie van Plate. Bart
Bart kreeg
kreeg altijd
altijd hetzelfde
hetzelfde prentenboek
prentenboek en
enaltijd
altijd
Plate piano
pianovoor
voorzij
zijweggingen.
weggingen.
speelde juffrouw van Plate
Bart met
met zijn
zijn vader
vader door
doorhet
hetbosch
boschwandelde
wandelde
Op een Zondag toen Bart
vertelde hij
hem dat de
de oude
oude heer
heer van
van Plate
Plate gestorven
gestorven was
was. Bart
Bart
vertelde
hij hem
dan nooit
nooit meer
meer naar
naar toe?"
toe?"vroeg
vroeg
keek verheugd
keek
verheugd op:
op: "Gaan
„Gaan we er dan
hoopvol.
hij hoopvol.
"Juffrouw
heeft voor
voor eenigen
eenigen tijd
tijd de
de stad
stadverlaten,"
verlaten,"
„Juffrouw van
van Plate heeft
antwoordde zijn
zijn vader.
antwoordde
vader. „Maar
"Maar als
als zij
zij terug
terugkomt,
komt,zullen
zullen wij
wij haar
haar
brengèn:'
samen wat bloemen brengèn."
zijn hand
hand los
los uit
uit die
die van
van zijn
zijn vader
vader en
enliep
liep nadenkend
nadenkend
Bart trok zijn
mee.
met hem mee.
„Waarom moeten
moeten wij
wij bloemen
bloemen brengen
brengen vader?
vader? Ik
ik hou
hou niks
niks van
van
"Waarom
die juffrouw."
juffrouw:'
"Zij
vrouw, zij
zij heeft
heeft een
een sterk
sterkplichtsplichts„Zij is een zeer achtenswaardige vrouw,
zijn:'
gevoel.
gevoel. Je
Je moet je best doen om wat vriendelijker te zijn."
„Ik vond Lucie en
en Roosje
Roosje veelliever/'
veel liever," zei Bart gedrukt. Zijn
"Ik
Zijn vader
vader
antwoordde niet. Benige
Eenige weken
weken later
later nam
nam hij
hij Bart
Bartmee
mee naar
naarjuffrouw
juffrouw
orgen met een zakdoek
van Plate. Zij ontving Dr. JJorgen
zakdoek voor haar oogen.
oogen.
Nadat
hij zijn
zijn deelneming
deelneming had
had uitgesproken,
uitgesproken, verwijderde
verwijderde zij
zij de
de
Nadat hij
geheel
doek
gezicht en
en Bart
Bartmerkte
merkteverwonderd
verwonderd dat
datzijzijgeheel
doek van
van haar gezicht
niet schreide.
schreide. Zij
Zij verzocht
verzocht hun plaats
plaats te
te nemen
nemen en
en raakte
raakte met
met Dr.
Dr.
Jorgen
druk gesprek
gesprekover
overdedevoortreffelijke
voortreffelijkeeigenschappen
eigenschappen van
van
Jorgen in druk
den overledene.
Bart zat op de
de punt
punt van
vande
dekanapee
kanapee en
enkeek
keek met
met
den
overledene. Bart
nuonverhuld
onverhuldopenbaarde.
openbaarde.
gretige
rolstoel, die
die zich
zich nu
gretige blikken
blikken naar de rolstoel,
Juffrouw
had de
de bloemen,
bloem~n, die
die Bart
Bart haar
haaraanbood,
aanbood, inin
Juffrouw van
van Plate had
haar
gehouden. Toen
Toen ze
ze even
even de
de kamer
kamer uitging
uitging om
om een
een vaas
vaas
haar hand gehouden.
te halen, sloop Bart
Bart naar
naar de
de rolstoel
rolstoel en
en gaf
gaf die
die een
een voorzichtig
voorzichtig duwtje.
duwtje.
„Bart!" zei zijn
"Bard"
zijn vader
vader streng.
streng. „Blijf
"Blijfvan
van die
die stoel
stoel af."
af:'
Teleurgesteld
kanapee terug en
en zocht
zocht ververTeleurgesteld keerde
keerde Bart
Bart naar de kanapee
in
het
bengelen
met
zijn
beenen.
goeding
goeding in
bengelen met zijn beenen.
D~n
Zondag kwam juffrouw van Plate voor het
het
Den daaropvolgenden Zondag
wasdien
diendag
dagbuitensporig
buitensporigzenuwzenuweerst bij hun eten.
eten.Juffrouw
JuffrouwDonk
Donkwas
achtig,
keukenmeid uit
uit haar
haar humeur
humeuren
enPietje
Pietjeverontwaardigd,
verontwaardigd,
achtig, de keukenmeid
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omdat
tafeldienen. Ze deelde juffrouw Donk mee
mee dat
dat ze
ze
omdat ~e
ze moest tafeldienen.
daar niet op was
en dat
dat dit
ditde
deeerste
eersteen
enlaatste
laatstemaal
maalzou
zou
daar
was gehuurd en
zijn. Juffrouw
Juffrouw Donk
Donk liet
liet de
de zilveren
zilveren dessert-vorkjes
dessert-vorkjes die ze
ze juist
juist in
in
en toen
toenPietje
Pietjeze
zehad
had
de
grond vallen
vallen en
de buffetla wilde bergen op den grond
opgeraapt, gooide
gooide ze
ze een kristallen
opgeraapt,
kristallen likeurkaraf
likeurkaraf om zoodat
zoodat de
de stop
stop
uur met
methaar
haarvrijer
vrijeruitging
uitging
brak. De keukenmeid zei dat ze om acht uur
en dat de
de boel
boel voor
voor dien
dien tijd
tijdmoest
moestafloopen
afloopen want
want zij
zij was
was niet
nietvan
van
plan
Zondag te
te bederven
bedervenvoor
voordie
dienieuwerwetsigheden
nieuwerwetsigheden van
van
plan haar Zondag
meneer. De pasteitjes
pasteitjes van
van den
den banketbakker
banketbakker kwamen
kwamen niet
niet op
op het
het
meneer.
vastgestelde
Pietje scheurde haar
haar witkanten
witkanten schortje
schortje en
en had
had
vastgestelde uur,
uur, Pietje
geen
het huis
huis was
was onherkenbaar.
onherkenbaar.
geen ander, kortom het
Juffrouw
Plate kwam
kwam 's middags
voor het
het
Juffrouw van Plate
middags met
met een
een rijtuig voor
zijn neus
neus tegen
tegen de
de ruit
ruit gedrukt
gedrukt toe
toe tetekijken
kijken
huis
huis.•. Bart stond met zijn
uurtetekomen
komen
hoe
den koetsier
koetsier beval,
beval, haar
haar om
om tien
tien uur
hoe ze
ze uitstapte en den
halen.
zij zich
zich omkeerde,
omkeerde, kwam
Jorgen haar
haar al op
op de
de
halen. Toen
Toen zij
kwam Dr.
Dr. Jorgen
stoep tegemoet.
tegemoet. Juffrouw
Juffrouw van
van Plate
Plate trad
trad het huis
stoep
huis binnen
binnen met
met een
een
waardigheid
lange
waardigheid die
die alles
alles om
om haar
haar heen
heen klein
klein deed
deed worden.
worden. Haar
Haar lange
gestalte vulde
gestalte
vulde de
de vestibule
vestibule en
en maakte
maakte de
degang
gangopeens
opeens.zeer
,zeer smal.
smal.
Dr.
Jorgen geleidde
geleidde haar
haar naar
naarde
deachterkamer;
achterkamer;hij
hijreikte
reiktenauwelijks
nauwelijks
Dr, Jorgen
tot haar
haar schouder,
schouder, toen
toen hij
hij zich
zich langs
langs haar
haar overboog
overboog om de
de deur
deur tete
openen.
Bart
om een
eenhoekje
hoekjegekeken
gekeken en
entoen
toendededeur
deur
veiligachter
achter
Bart had om
veilig
haar
was, sprong
sprong hij
hij de gang
gang in.
in. Nog
Nog net
net zag
zag hij
hij achter
achterde
de
haar dicht was,
keukendeur twee
hoofden: van de keukenmeid
keukenmeid en van
van Pietje,
Pietje, ververkeukendeur
twee hoofden:
dwijnen.
Aan tafel gedroeg juffrouw
juffrouw van Plate zich
zich met
met een
een vastberaden
vastberaden
Aan
vriendelijkheid tegenover
dame had
had met
met
vriendelijkheid
tegenover juffrouw
juffrouwDonk.
Donk.De
De oude
oude dame
en
daarbij
gemorst
op
het
trillende
handen
de
soep
opgeschept
trillende handen soep opgeschept daarbij gemorst op het
kanten tafelkieed.
tafelkleed. Juffrouw
Plate veegde
veegde terstond
terstond met
methaar
haar
kanten
Juffrouw van
van Plate
servet de druppels op,
op, terwijl
terwijl ze
ze welwillend-verontschuldigend
welwillend-verontschuldigend zei:
zei:
"Die
soeplepels zijn
zijn soms
soms zoo
zooongemakkelijk,
ongemakkelijk, nietwaar,
nietwaar, maar
maar als
als
„Die soeplepels
't niet dadelijk
dadelijk wordt opgenomen,
opgenomen, geeft
geeft het vlekken
vlekken op dit
dit soort
soort
kant."
kant'"
tegenover haar
haar op
op zijn
zijn eigen
eigenhooge
hooge stoeltje
stoeltje met
metzijn
zijnslabslabBart zat tegenover
hals gebonden.
gebonden. Zijn
Zijnvader
vadersneed
sneedhet
hetvleesch
vleeschvoor
voorhem
hem
betje om zijn hals
at met
metzijn
zijnkleine
kleine vork
vork en
en lepel
lepel zijn
zijn bordje
bordje leeg.
leeg. In
Inzijn
zijn
hij at
fijn en hij
eten, zooals
zooals juffrouw Donk
het hart
hart
ijver om flink
flink door te eten,
Donk hem op het
gedrukt, lette hij
hij er
er niet
niet op
op dat
datkleine
kleine stukjes
stukjes naast
naast het
het bord
bord
had gedrukt,
kwamen.
terecht kwamen.
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van Plate
Plate wendde
wenddezich
zichmet
metdezelfde
dezelfdewelwillende
welwillendeverontverontJuffrouw van
schuldiging tot juffrouw
"Hetisisniet
nietgemakkelijk
gemakkelijkom
omkleine
kleine
juffrouw Donk.
Donk. „Het
jongens netjes
netjes te
te leeren
leereneten,
eten,nietwaar?
nietwaar? Legt
Legt uunooit
nooiteen
eenapart
apart
jongens
zoojammer
jammervan
vanzoo'n
zoo'nmooi
mooikanten
kanten
servet onder
onder zijn bord?
bord? 't't IsIszoo
servet
zoo op
op wordt
wordt geknoeid."
geknoeid."
kleed als er zoo
Juffrouw Donk stotterde: „Hij
"Hij eet
eet anders
anders altijd
altijdzoo
zookeurig."
keurig."
Juffrouw
,,0
ja?"
zei
juffrouw
van
Plate
onverstoorbaar
vriendelijk,
/tik
„0 ja?" zei juffrouw van Plate onverstoorbaar vriendelijk, „ik
Het
het nog
nog nooit
nooitgezien,
gezien, maar
maarkinderen
kinderenzijn
zijnzoo
zooveranderlijk.
veranderlijk.Het
heb het
niet gemakkelijk
gemakkelijk om ze met zachte
zachte en
en toch
toch strenge
strengehand
handvastheid
vastheid
is niet
1eeren.
te leeren."
Juffrouw van Plate
Plate werd
werd van
van een
eenreusachtige
reusachtige lengte
lengte terwijl
terwijlzeze
Juffrouw
welwillend naar juffrouw Donk keek
keek die
die heel
heel klein
klein en
enmager
magerwerd.
werd.
welwillend
„Dr.
"Dr. jorgen,
Jorgen, als
als uumij
mijvanavond
vanavond die
die oude
oude drukken
drukken eens
eens wilt
wilt
laatst sprak,
sprak, dan
danzal
zalik
ikuuzeggen
zeggenof
ofin
inde
decolleccolleclaten zien waarover u laatst
zijn:'hervatte
hervatte
van mijn
mijn vader
vaderdergelijke
dergelijke exemplaren
exemplaren aanwezig
aanwezig zijn,"
tie van
juffrouw van
het gesprek
gesprek met
met Bart's
Bart'svader,
vader, terwijl
terwijl juffrouw
juffrovw
juffrouw
van Plate het
bedremmeld naar
naar de
de gast
gast staarden.
staarden.
Donk en Bart bedremmeld
smfet de
devorken
vorken
Pietje rammelde
rammelde geweldig
geweldig met
borden; ze
ze smeet
Pietje
met de borden;
rukte de
de dienbak
dienbak met
met schalen
schalen zoo
zoo ruw
ruw naar
naar voren
voren dat
dat
op tafel en rukte
de jus over
over de
de kom
kom spatte.
spatte.
Juffrouw
het gesprek
gesprek met
met den
den heer
heerJorgen
Jorgen
Juffrouw van
van Plate liet, zonder het
te onderbreken, haar oogen
oogen naar
gaan, legde
legde haar
met
naar Pietje gaan,
haar vork
vork met
Donk:
nadruk een eindje
eindje verder
verder en
en zei
zei medelijdend
medelijdend tot
totjuffrouw
juffrouwDonk:
nadruk
"Lastig
soort, die
die halfwasjes,"
halfwasjes/' waarop
waarop Bart's
Bart'::;vader
vaderzijn
zijnmeerling
meening
„Lastig soort,
uitsprak over de Duitsche
Duitsche muziek.
muziek.
Dien
avond werd
werd Bart naar
naar bed
bed gebracht
gebracht door
door juffrouw
juffrouw Donk.
Donk.
Dien avond
Pietje
weg, en het huis
huis droeg
droeg zijn
zijn ZonZonPietje en de keukenmeid waren al weg,
dagavond stilte.
trokl,,TAmtriltrilJuffrouw
hielp hem
hem uitkleeden;
uitkleeden; haar
haar handen
handen trok:{':n
juffrouw Donk hielp
armena
lend de knoopen van zijn buisje los. Bart
B3rt stond in
in zijn
zijn bloote
blootc. arme
barsvan
vanhet
hetnachttafeltje
nachttafeltjeen
en boog
op de stoel
stoel naast
naastde
deflakkerende
flakkerendekaars
morgens in
in de
zijn hoofd
hoofd over
over de
de geheimzinnige
geheimzinnige strik die Pietje 's's morgens
Vêt'banden van zijn chemisetje
chemisetje had
had gelegd;
gelegd; zijn
zijn vingers
vingers peuterden
peuterden vergeef;
t~ krijgen.
krijgen. juffrouw
Juffrouw Donk
Donk haalde
haalde uit
uit haar
haarreticule
re,ticuL::
om het los te
geefa om
haar
groote gouden
gouden bril
brildie
diezezeanders
anders
alleen
voor
kousenstoppen
haar groote
alleen
voor
kousenstoppe—,
strik voor
voor zij
zij eraan
eraan begon
begon te
te werken.
wei'ken.
opzette en bekeek aandachtig de strik
vervolgens op
Het
zij linkerbeen
linkerbeen staan,
staan, vervolgens
Het duurde lang; Bart ging op zij
dat steeds
zijn
betuurde juffrouw
juffrouw Donk's
Donkts haarknoetie,
haarknoetjet dat
ster.ds
en betuurde
zijn rechter en
kleiner
kleiner werd.
tt
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Juffrouw
richtte rich
zicheindelijk
eindelijk op
op en
enzei
zei met
metbevende
bevende stern
stem
juffrouw Donk richtte
de knoop
knoop niet
niet los
los kon
kon krijgen.
krijgen. Haar
Haarkleine
kleine donkere
donkere oogen
oogen
dat zij de
nu eindelijk
eindelijk haar
haar volledige
volledige ononkeken
alsof zij nu
keken Bart wanhopig aan, alsof
macht
ma cht had
had bekend.
band door
door teteknippen.
knippen.
Bart vroeg of zij
zij niet een schaar had om de band
De oude juffrouw
juffrouw keek
keek verheugd op,
op, aan
aan die
die oplossing
oplossing had
had zij
zij niet
niet
dat haar
haar zoo
zoo zwaar
zwaar beproefd
beproefd had,
had,ttit
uit
gedacht.
het chemisetje
chemisetje dat
gedacht. Toen het
was,
plotseling in tranen
tranen uit.
uit.
was, barstte juffrouw Donk plotseling
Bart sprong van de
de stoel
stoel en
en sloeg
sloeg zijn
zijn armen
armen om
om de
de oude
oudejuffrouw.
juffrouw.
Zij ging zitten en veegde
Zij
veegde haar
haar oogen
oogen af.
af. Bart
Bart legde
legde zijn
zijn hand
handtegen
tegen
haar zacht-rimpelige wang
wang en
en keek
keek haar
haar ernstig
ernstigaan.
aan.
„Je bent
"Je
bent een
een lieve
lieve jongen,"
jongen,"zei
zeijuffrouw
juffrouw Donk
Donkgesmoord.
gesmoord. Haar
Haar
oude
handen trokken
trokken hem op haar
haar schoot
schoot en
en voor
voor het
het eerst
eerstsinds
sinds
oude handen
zij
legde zij
zij zijn
zijn gladde
gladde jongenshoofd
jongenshoofd tegen haar borst
borst
zij Bart kende, legde
en kuste zijn haar.
haar •.
Bart lag
bed te
te luisteren
luisteren hoe
hoe haar
haarvoetstappen
voetstappen de
de trap
trapafaflag stil in bed
toen zat
zathij
hij
gingen;
klonk gerinkel
gerinkel van theekopjes
theekopjes beneden
beneden en toen
gingen; er klonk
opeens
bed, muziek
muziek ruischte
ruischte in
in rijke
rijke klanken
klanken door
door het
het
opeens recht
recht op in bed,
still e huis.
stille
hun huis
huis gehoord.
gehoord. De
Destilte
stiltescheen
scheen
Nooit
Nooit had
had Bart
Bart de
de piano
piano in hun
erdoor
opgeschrikt, heel
ingekeerde rust die tusschen
tusschen de
de muren
muren
erdoor opgeschrikt,
heel de
de ingekeerde
was hem of hij
hij in een
een vreemd
vreemd huis
huis toefde,
toefde,
lag
lag kwam
kwam in
in opstand; het was
of hij uit zijn
zijn eigen
eigen omgeving
omgeving was gebannen.
In
zijn witte
witte hansop,
hansop, de
de armen
armen achter
achter zich
zich tot
tot steun
steun gegein zijn
strekt,
de oogen
oogen wijd
wijd open,
open, zat
zathij
hijteteluisteren
luisterenininzijn
zijnkleine
kleinewitte
witte
strekt, de
bedje.
De melodie
melodie zonk
zonk neer, een
een akkoord
akkoord besloot
besloot het stuk.
stuk. Even
Even was
was
het stil, toen tikkelden een paar
paar nootjes
nootjes omhoog
omhoog tot een
een forsch
forsch begin
begin
Het was
was zijn
zijn vader,
vader, hij
hij herkende
herkende de
de
en een stem zong bij de piano.
piano. Het
diepe
een ander.
ander. Bart
Bart had
had zijn
zijn
diepe toon
toon van
van zijn
zijn stem
stem en toch was het een
vader
hem, hij
hij sprong
sprong
vader nooit hooren zingen; er zwol iets driftigs in hem,
uit bed en sloop naar de trap.
h~t donker
donker
De
zwakke gloed
glOfd der vestibulelantaarn
vestibulelantaarn drong
De zwakke
drong naar het
bovenportaal.
geboende treden
treden lag
lag een
eenglansplek.
glansplek. Als
Als
bovenportaal. Op
Op een
een der geboende
hem plotseling
plotseling de
deglimmende
glimmendedoktersschedel
doktersschedel
een schim verscheen hem
die naast de balustrade
toen zijn
zijn moeder
moederging
gingsterven.
sterven.De
Dewereld.
wereld
balustrade was, toen
werd een duistere ruimte
ruimte waar
waar dreigende
dreigende gestalten
gestaiten op
op hem
hem to
toedron,- drongen. Alles
ging, .... een
een druk,
druk, die
diehem
hemzou
zouverpletteren...
verpletteren ...
Alles wat
wat komen
komen ging,....
nergens een hand om
om vast
vast te
te houden
houdenalleen
alleenzweefde
zweefde hij
hij inin een gron-
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delooze verschrikking.
veischrikking. Nu werd het
delooze
hetkomende
komende een
eenklomp
klompzwart
zwartvan
van
gruwelijke gedaante
gedaante....
angst....
•••• angst
•••• angst.
gruwelijke
Door
zwart drong
drong een
eengloed....
gloed....dedekille
killevestibulelantaarn.
vestibulelantaarn.
Door het zwart
Hier boven het schemerig
schemerig portaal
portaal in
in ruige
ruige warme
warme stilte....
stilte •.••hij
hijalleen
alleen
het oude
oude vertrouwde
vertrouwde huis
huis was
was nog
nog om
om hem
hem
in zijn witte hánsop....
hansop •••• het
was de
de avondstilte
avondstilte van
van de
de donkere
donkere straat.
straat.
heen, buiten was
Voetje
dicht langs
langs de
de leuning.
leuning. De
De
Voetje voor
voor voetje
voetje sloop
sloop hij
hij de
de trap af, dicht
deur van de achterkamer
achterkamer stond aan,
aan, hij
hij duwde
duwde die
die zachtjes
zachtjes verder
verder
open en keek
De kamer
kamer was
was donker;
donker; alleen
alleen aan
aan de
de
open
keek naar
naar binnen.
binnen. De
piano brandden
twee kaarsen.
kaarsen. Zijn
Zijnvader
vaderboog
boogzich
zichover
over den
den schouder
schouder
brandden twee
van juffrouw van Plate om de muziek
muziek te
te lezen,
lezen, die
die hij
hij zong.
zong.
Tegen
muur danste
dansteeen
eenreusachtige
reusachtigeschaduw;
schaduw;juffrouw
juffrouwvan
van
Tegen den muur
Plate wiegde
wiegde heen
achterover met
met het
het tempo
tempoder
der
heen en weer, voor- en achterover
muziek.
hoofd knikte
geven,
muziek. Haar hoofd
knikte nadrukkelijk
nadrukkelijkom
om de
de maat
maat aan
aan te
te geven,
terwijl
handen druk
druk bewogen
bewogen over
over de
detoetsen.
toetsen.En
Envolgzaam
volgzaam
terwijl haar handen
zong
gang toen het
het lied
lied uit
uit
zong zijn
zijn vader
vader mee.
mee. Bart
Bart stapte
stapte terug in de gang
de spreekstemmen
spreekstemmen gaan
gaan in
in snelle
snelle woorden.
woorden. JufJ ufwas.
was. Hij
Hij hoorde nu de
fr<,uw
bracht thee
thee en
en een
een groote
groote schaduw
schaduw gleed
gleed langs
langs de
de deur:
deur:
frouw Donk bracht
door de
de kamer
kamer naar
naarde
detheetafel
theetafelen
enmaakte
maakte
juffrouw van
van Plate liep door
een opmerking
opmerlring waarover zijn vader ingehouden
ingehouden lachte.
lachte.
in de
demarmeren
marmerengang,
gang,achteruit
achteruit
Bart stond op
op zijn
zijn bloote
bloote voeten
voeten in
inde
deschemerig
schemerigverlichte
verlichte vestibule
vestibule
tegen de muur
muur geleund.
geleund. Hij
Hij zag
zag in
een vreemde mantel hangen
hangen naast
naast de
de overjas
overjas van
van zijn
zijn vader.
vader. De
De barobarometer glansde
glansde flauw,
flauw, het matglas
matglas van
van de
de tochtdeur
tochtdeurborg
borggeheimgeheimmeter
zinnige schaduwholten.
stemmen de
de kamer,
kamer, in
in
zinnige
schaduwholten. Binnen
Binnen vulden
vulden de
de stemmen
de vestibule
vestibule murmelde
murmelde het
hetlaag
laaggedraaide
gedraaidegaslicht
gaslichtals
alseen
eenverweg
verweg
stil en
en verlaten
verlaten bosch.
bosch.
bronnetje in een stil
Juffrouw Donk bracht het
het theeblad
theeblad naar
naarde
deeetkamer.
eetkamer.Bart
Bartkeek
keek
Juffrouw
binnen; zijn
zijn vader
vader maakte
maakte een
een uitnoodigend
uitnoodigend gebaar
gebaar naar
naar de
de
naar binnen;
haar stoel
stoel en
enzei
zeidat
dat
piano, juffrouw van Plate leunde achterover in haar
spelen. Dr.
Dr.Jorgen
Jorgen
haar vingers zoowaar vermoeid raakten van al dat spelen.
ontspanningvoor
voor zich
zich uitstrekte
uitstrekte
greep een van haar handen die zij ter ontspanning
boog zijr1
zijd hoofd
hand
en boog
hoofd erover.
erover. Bart zag
zag zijn baard vlakbij de dikke band
met de platte
platte vingertoppen.
vingertoppen.Toen
Toenkeek
keekhij
hijhooger
hoogernaar
naarjuffrouw
juffrouwvan
van
gezicht, dat
dat breed
breedvertrokken
vertrokkenwerd;
werd;zij
zijhad
hadde
deoogen
oogengesloten
gesloten
Plate's gezicht,
was een dunne spleet.
spleet.
en haar mond was
sloop de
de trap
trap op.
op.Halverwege
Halverwege bleef
bleef hij
hij staan;
staan; de
demuziek
muziek
Bart sloop
de bovenste
bovenste tree
tree ging
ging hij
hij zitten,
zitten,zijn
zijnellebogen
ellebogenop
op
begon weer. Op de
handpalmen.
zijn hansopknieën, zijn kin in zijn handpalmen.
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De verlaten
verlaten schemering
schemering van
van de
de vestibule
vestibulewekte
wekte even
evende
devrees
vreesvan
van
maar het oude
oude schemer-gevulde
schemer-gevulde portaal
portaal om
om hem
hem heen
heenwas
was
straks, maar
veilig, van een vage troost; het
het scheen
scheen hem
hem tete omarrnen
om.armenin
ineen
eenmeermeerderwetend erbarmen, als
als een
een schoot
schoot waarin
waarin hij
hij vluchten
vluchten kon
konvoor
voor
derwetend
en eenzaamheid.
eenzaamheid.
kou en
VIII.
herinnerde zich
zich weinig
weinig van
van de
de trouwplechtigheid.
trouwplechtigheid. Er
Erwaren
waren
Bart herinnerde
vreemde
het geurde
geurde naar
naar bloemen
bloemen en
en Pietje
Pietje had
had
vreemde menschen
menschen in huis, het
een wit mutsje op haar
haar vette
vette haar.
haar.
en zeggen:
zeggen: „ik
nik
moest juffrouw
juffrouw van Plate
Plate een
een zoen
zoen geven
geven en
Bart moest
wel, mama."
mama." Een
Een macht
macht waaraan
waaraan hij
hij zich
zich niet
niet kon
kon ontontfeliciteer uu wel,
trekken dwong
dwong hem hiertoe;
hiertoe; maar
maar onmiddellijk
onmiddellijk erna holde
holde hij
hij de
de
trekken
kamer uit en moest
moest met
met geweld
geweld naar
naar beneden
beneden worden
worden gebracht
gebracht toen
toen
en nieuwe
nieuwe mama
mama afscheid
afscheid namen
namenvoor
voorhun
hunhuwelijksreis.
huwelijksreis.
zijn vader en
naar zijn
zijn vader
vader die
die almaar
almaar over
over zijn
zijnbaard
baardstreek
streek
keek op naar
Bart keek
op zijn
zijn horloge
horloge tuurde.
tuurde. Flaastig
Haastig nam
nam hij
hij aafscheid
Bart en
en
en op
fscheid van Bart
deur voor
voor zijn
zijn nieuwe
nieuwe vrouw.
vrouw.
opende de deur
eenlge weken
alJeen. Het huis
huis werd
werd
Bart bleef eenige
weken met juffrouw Donk alleen.
schoongemaakt,
nieuwe
meubels
binnengedragen
en
dc
eerste
verschoongemaakt, nieuwe meubels binnengedragen de eerste verliep met
met zijn
zijn handen
handen
dieping
nieuw behangen
behangen en geschilderd. Bart liep
dieping nieuw
op zijn rug
rug achter
achterbehangers,
behangers,ververs
verversen
ensiouwermannen
sjouwermannenen
enkeek
keek met
met
vreemde dingen.
dingen.
groote oogen naar alle vreemde
en een
een stofdoek
stofdoek rond.
rond. Ze
Ze
Juffrouw
reticule en
Juffrouw Donk
Donk liep
liep met haar reticule
had
haar gouden
gouden bril
bril op
opom
omalles
allesnauwkeurig
nauwkeurig tetebekijken,
bekijken,maar
maar
had haar
en met
met de
de
Bart
merkte verscheiden
verscheiden keeren
afzette en
Bart merkte
keeren hoe
hoe zij
zij de
de bril afzette
stofdoek over haar oogen
oogen veegde.
veegde.
Op
een middag
middag stond
zijn neus
neus tegen
tegen de
de ruit
ruitgedrukt
gedrukt
Op een
stond Bart met zijn
toen het rijtuig
rijtuig voorreed
voorreed waarmee
waarmee zijn
zijn vader
vader terugkwam.
terugkwam. Bart
Bart luisluisterde of juffrouw
juffrouw van Plate
Plate weer
weer tegen
tegen de
de koetsier
koetsier zou
zou zeggen
zeggen haar
haar
te komen
komen halen,
halen, maar
maar hij
hij kon
konhet
hetniet
niethooren.
hooren.Koffers
Koffers
om
om tien uur te
en weer
weer geloop.
geloop.
werden afgela
afgel2den,
den, er
er was
was geroep en heen en
Bart
hem op,
op, kuste
kuste hem
hem en
en
Bart liep naar de vestibule; zijn vader tilde hem
zei,
dat
hij
was
gegroeid.
Bart
hield
zijn
vaders
kaken
met
twee
zei, dat hij was gegroeid. Bart hield zijn vaders kaken met twee
gezet.
handen
loslaten toen hij
hij werd
werd neer
nee.rgezet.
handen vast, maar moest die loslaten
Juffrouw van Plate bukte zich
zich om
om hem
hem te
te kussen,
kussen, maar
maar Bart
Bartdeed
deed
"dag juffrouw,"
juffrouw," met
met zijn
zijn handen
handen op
op zijn
zijn
een
een stap
stap achteruit en zei: „dag
rug,
Juffrouw van
hoofd en vroeg
vroeg of hij
hij nu
nu alal
rug, Juffrouw
van Plate
Plate schudde
schudde haar
haar hoofd
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was, dat
dat zij
zij zijn
zijn nieuwe
nieuwe mama
mama zou
zou zijn,
zijn, en
enhet
hetgoed
goedzouden
zouden
vergeten was,
met eikaar.
elkaar.
vinden met
Bart
z\'vijg-::ndaankijken
aankijkenmet
metzijn
zijnhoofd
hoofdachterover,
achterover,want
want
Bart bleef
bleef haar
haarzwijgend
geweldig hoog
rolde het
het ondereind
ondereindvan
vanzijn
zijn
zij was geweldig
hoog boven
boven hem. Hij rolde
om een
een potlood
potlood waarmee
waarmee hij
hij dien
dien middag
middag had
hadzitten
zittenteekenen.
teekenen.
schort om
schort
Zijn nieuwe
nieuwe mama
mama stapte
langs hem heen
heen aan
aan den
den arm
arm van
vanzijn
zijn
Zijn
stapte langs
drempel
van
de
huiskamer
op
zijn
teenen
ging
vader,
die
op
de
vader,
op de drempel van de huiskamer op zijn teenen ging
staan om
om haar
haar voorhoofd
voorhoofd tetekussen
kussen enenmet
metbevende
bevendestem:
stem:
staan
"Welkom" zei.
zei.
„Welkom"
Mevrouw
"lieve man,
man, God
God zij
zij met
met ons"
ons"en
en
Mevrouw Jorgen
Jorgen snikte
snikte en zei: „lieve
toen
toen gingen
gingen zij
zij binnen.
binnen. Bart
Bart volgde,
volgde, met
met het
het potlood
potlood in
in zijn
mond.
Juffrouw Donk liet hem
hem zijn
zijn schort
schort uitdoen
uitdoen en
enzijn
zijnhanden
handenwaswashem smeekte,
smeekte, om
om nu
nu toch
tochvooral
vooral netjes
netjes teteeten
etenen
en
schen, terwijl zij hem
naast zijn bord te
te morsen.
morsen.
niet naast
Op zijn plaats aan tafel
tafel was
was met,een
met-een apart
apart servet
servet gedekt.
gedekt. „ik
"Ikzit
zit
apart tafeltje,
tafeitje, zie
zie je
je wel?"
wel?" riep
riepBart.
Bart.Zijn
Zijnvader
vaderlegde
legdehaastig
haastig
aan een apart
met een
ecn blik
blik op
op de
de nieuwe
nieuwe mama,
mama, die
die met
met
zijn hand op zijn mond, met
gesl.ot~n oogen
oog,;~n zat te prevelen
prevelen boven
boven haar
haar bord.
bord.
gevouwen handen en gesloten
"Wat
doet die
die juffrouw?"
juffrouw?" vroeg
vroeg Bart
Bart hardop.
hardop.
„Wat doet
hem haastig
haastig dat
dat hij
hij stil
stil moest
moest zijn, maar
Juffrouw Donk beduidde hem
mevrouw Jorgen ontvouwde haar
haar weldoorvoede
weldoorvoede handen,
handen, keek
keek Bart
Bart
mevrouw
plechtig aan ~h
bid God
God cm
(om zijn
zijn Zegen
Zegen voor
voor ons alien?'
allen!'
zei: "Ik
„Ik bid
L zei:
Bart keek angstig naar zijn vader, die
die op
op zijn
zijn handje
handjeklopte
klopteen
enzei:
zei.:
„Dat zal
"Dat
zal ik
ik jeje later
laterallemaal
allemaal eens
eens verklaren.
verklaren. Nu
Nuzullen
zllJlenwe
''Iemama
mama
vragen, of zij de soep voor
voor ons
ons wil
wil opscheppen:'
opscheppen."
Juffrouw Donk
Donk reikte
reikte gedienstig
gedienstig de
de soeplepel
soeplepel aan
aan en
en gaf
gafde
de borden
borden
rond. Mevrouw Jorgen
Jorg(':n zat
zat aan
aan het
het hoofdeinde
hoofdeinde van
van de
de tafel
tafelen
enkeek
keek
ord~ was,
was. voor zij aan haar soep begon.
begon.
met veldheersblik of alles
alles in orde
"Kan
dat het
het zout
zout vergeten
vergeten is?'
is?-"vroeg
vroegzij
zijjuffrouw
juffrouwDonk
Donk)-,
,,Kan het, dat
"misschien
me?tt
„misschien vergis ik me?"
de borden
borden
Juffrouw
Juffrouw Donk
Donk sprong
sprong zoo
zoo haastig
haastig op
op dat
dat de soep in de
heen
het zoutzoutheen en weer sehommeld,:!
schommelde t..n
en reikte
reikte stamelend
stamelend en trillend het
vaatje
mevrouw Jorgen
Jorgen welwillend
welwillend aanvaardde.
aanvaardde.
vaatje aan, dat mevrouw
Toen de
de koffiekopj
koffiekopjes
nieuwe vrouw
vrouw
es blnnenkwamen,
binnenkwamen, wendde
wendde de nieuwe
des
juffrou'vV' Donk: „Het
"Het isis mijn
mijn gewoonte
gewoonte na
na het
het
des huizes
huizes zich
rich tot juffrouw
eten in de andere kamer
kamer de
de koffie
koffie zelf
zelf klaar te maken;
maken; het
het lijkt
lijkt mij
mij
het
vandaag maar meteen
m(~teen mee te beginnen."
beginnen!'
het beste om daar vandaag
"Heel
mevrmnv," zei
juffrouw Dank
Donk gedwee.
g<:dwee, ,,maar
nma::.t zal
z21
goed mevrouw,"
zei juffrouw
„Heel goed.
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ik misschien
misschien vandaag
vandaag nog...+
nog.... uuisismisschien
misschienvermoeid
vermoeid van
van de
de reis,
reis,
dacht
dàcht ik...."
ik ..... •
Mevrouw
Mevrouw Jorgen schoof haar stoel achteruit richtte
richtte zich
zich hoog
hoog op
op
majestueus!
en zei majestueus:
„Vermoeid ben
"Vermoeid
ben ik
ik nooit,
nooit, beste
beste juffrouw.
juffrouw. Ik
Ikben
beneen
eensterke
sterkegezonde
gezonde
vrouw met
stalen zenuwen
zenuwen en
ijzeren wil.
wil. Laat
Laat ons
ons naar
naar de
de
vrouw
met stalen
en een ijzeren
andere kamer gaan, lieve man."
te zien
zien hoe
hoe zijn
zijn vader
vader met
met zijn
zijn
Bart gleed van zijn stoel om beter te
nieuwe mama
heenschreed en
moeite deed even
even groote
groote passen
passen tete
nieuwe
mama heenschreed
en moeite
als zij.
zij.
nemen als
Het was
was een
een kille
kille Septemberavo'nd;
Sept~mberavónd; de haard
haard brandde
brandde zachtjes
zachtjes
in het
het schemerig
schemerig vertrek.
vertrek. Dr.
Dr. Jorgen
Jorgenontstak
ontstakdedepianokaarsen
pianokaarsen
en verzocht
verzocht zijn
zijn vrouw
vrouw iets
iets te
te spelen,
spelen, als
als zij
zij met
met de
de koffie
·koffie
en
gedaan had.
gedanh.
Bart had
had van
vanzijn
zijnvader
vadereen
eenwallen
wollenbeertje
beertjegekregen
gekregendat
datzijn
zijnkop
kop
en pooten kon bewegen. Het was
was ruig en
en warm
warm in
in zijn
zijn handen;
handen;Bart
Bart
had terstond
terstond een
een innige
innige teederheid
teederheid voor
voor het
hetkleine
kleinezachte
zachtebeertje
beertje
gevoeld.
tegen zijn
zijn borst
borstzooals
zooals Lucie
Lucievroeger
vroegerRoosje
Roosje
gevoeld. Hij
Hij hield het tegen
droeg,
kopje en bewoog
bewoog zijn
zijn pooten.
pooten. Hij
Hij ging
ging ermee
ermee
droeg, streelde
streelde het kopje
nieuwe mama
mama piano speelde en
en zijn
zijn
bij
bij de
de haard
haard ~itten,
zitten, terwijl zijn nieuwe
vader achterover in zijn
zijn stoel
stoel zijn
zijn sigaar
sigaar rookte
rookte en
en naar
naarde
dezoldering
zoldering
tuurde waar
waar lichtplekken
lichtplekken heen en
en weer
weer schoten
schoten van
vande
dewapperige
wapperige
eetkamer klonk
klonk gerammel,
gerammel, van
van borden
borden en
enverwijverwijkaarsvlam.
kaarsvlam. In de eetkamer
derde
geluiden van de
de keuken
keuken drongen
drongen flauw
flauw door. Bart,
Bart, met
met het
het
derde geluiden
beertje
tegen zich aan, bij
bij de
de warme
warme kachel,
kachel, keek
keek naar
naar zijn
zijn vader
vader
beertje tegen
Er ging
ging iets
ietsbehagelijks
behageli;ks door
door hem
hem heen.
heen. Hij
Hij
die
bij hem
hem zat.
zat. Br
die dicht bij
warde
naar de
de zwarte
zwarte ramen
ramenwaarachter
waarachter de
dekille
killeavond
avondschool
schoolen
en
tuurde naar
draaide
om op
op zijn
zijnvoetkussen
voetkussen om
omde
dewitgloeiende
witgloeiendekolen
kolen
draaide zich toen om
Er vielen
vielen witte
witte krullen
krullen en
en ranken
ranken naast
naast de
de
in de haard
haard te
te bekijken.
bekijken. Er
ronde witroode kolen,
kolen, alsof
alsof de zon
zon door
door bloemen
bloemen scheen.
scheen.
De muziek
De
muziek hield
hield op.
op. Mevrouw
Mevrouw Jorgen
Jorgen stak
stak de
de groote
groote lamp
lamp aan
aan
Het helle
helle nuchtere
nuchtere licht
licht verdreef
verdreef de
de rijke
rijke
en
blies de kaarsen
kaarsen uit. Het
en blies
schemering.
kwam overeind
uitnooschemering. Dr. Jorgen kwam
overeind en
en schoof
schoof een
een stoel
stoel uitnoodigend
haard. Zijn
Zijn vrouw
vrouw bleef
bleef rechtop
rechtop achter
achter de
de tafel
tafel staan
staan
digend bij
bij de haard.
en zei:
zeI!
is nu ruim
ruim
"Lieve
man, ik houd
houd van
van orde
orde en
en regelmaat.
regelmaat. Het
,Lieve man,
Het is
om naar
naar bed
bed te
te
zeven
geloof dat
de tijd
tijd voor
voor Bart
Bart isis om
zevenuur,
uur, ik
ik geloof
dat dit de
gaan,
gaan, nietwaar?"
Dr. Jorgen
Jorgen tikte
tikte de
de asch
asch van
van zijn
zijnsigaar,
sigaar, keek
keek op
op zijn
zijn horloge
horloge en
en
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zei: „Ja....
1;ei:
"Ja .... eigenlijk....
eigenlijk .••. geloof
geloof ik het
het wel....
weI.. ••juffrouw
juffrouwDonk
Donkzai
1;aÎwel
wel
dadelijk komen...."
komen ....·'
„Het
"Het lijkt
lijkt mij
mij beter,
beters als
als ikikmijn
mijntaak
taakook
ookhier
hiermeteen
meteenaanvaard,
aanvaard,
lieve man.
man. Ik laat je een oogenblik
oogenblikalleen,
alleen,om
omde
de kleine
kleine jongen naar
naar
brengen:'Zij
Zijwenkte
wenkte Bart
Bartdie
diezijn
1;ijnbeertje
beertjevaster
vastertegen
tegenzich
zich
bed te brengen."
onw~llig opkeek.
opkeek.
aandrukte en
en onwillig
aandrukte
„Je
"Je hebt
hebtgelijk,
gelijk, Clara;
Clara; maar
maar dan
dan ga
ga ik
ikvoor
voor vanavond
vanavond mee
mee naar
naar
bedteteleggen."
leggen:'Dr.
Dr.Jorgen
Jorgenlegde
legdezijn
zijnsigaar
sigaarneer
neer
om Bart
Bart ininbed
boven, om
en stond op.
1;ijn vader
vader en
en hield
hield diens
diens arm
armtegen
tegenzijn
1;ijngezicht.
gezicht.
Bart sprong naar zijn
Maar mevrouw Jorgen bleef
bleef op dezelfde
dezelfde plaats
plaats achter
achter de
de tafel
tafel staan,
staan,
terwijl
ze met
terwijl1;e
met gefronsde
gefronsde wenkbrauwen
wenkbrauwenhaar
haarechtgenoot
echtgenootaankeek.
aankeek.
„Het lijkt
"Het
lijkt mij
mij beter,
beter, als
als ik
ik alleen
alleen ga.
ga. Dan
Dan kan
kan ik
ik eens
eens rustig
rustig met
met
de jongen
jongen praten.
praten. En
En bovendien:
bovendien: twee
twee groote
groote menschen
menschen om
om een
een
kind
nietwat
watoverdreven
overdreven voor,
voor,
kind naar bed
bed te
te brengen,
brengen, komt
komt dat
dat jejeniet
sigaar en de krant
krant maar
maar rustig
rustig hier."
hier:'
lieve
lieve man?
man? Blijf
Blijf jij
jij nu
nu met
met je sigaar
Dr. Jorgen
Jorgen maakte
maakte een
een vaag
vaag gebaar
gebaar en
en ging
ging weer
weer zitten.
zitten.Maar
Maar
Bart hield zijn arm vast en
Bart
en fluisterde:
fluisterde: „Vader,
"Vader, ik
ik wil
wil niet
niet met
met die
die
vreemde juffrouw, ga nu
nu mee
mee asjeblief."
asjeblief:'
in zijn
zijn eene
eene hand
hand legde
legde de
de andere
andere
Zijn vader pakte Bart's handen
handen in
op zijn hoofd en zei:
zei: ,,Nu
"Nu moet
moet jeje voor
voor altijd
altijd onthouden
onthouden dat
dat dit
ditjeje
nieuwe mama is, Bart, die
die in
in alles
alles voor
voor je
je zal
zal1;orgen
en jejezal
zal helpen
helpen
zorgen en
om een flinke groote jongen te worden.
worden. Je
Je moet
moetlief
liefen
engehoorzaam
gehoorzaam
we1;en.
een kus
kus op
op zijn
zijn wang
wang werd
werd Bart
Bartnaar
naar
wezen. Wel
Wel teterusten,"
rusten," en met een
zijn nieuwe
deur uituitnieuwe mama
mama gevoerd,
gevoerd, die
die hem bij de hand nam en de deur
ging.
zijn andere
andere hand in
in de hooge
Met
zijn beertje
beertje in zijn eene arm, zijn
Met zijn
hand van zijn
zijn stiefmoeder
stiefmoeder werd Bart
Bart de
de kou
kou van
vande
degang
ganggewaar.
gewaar.
De regen plaste langs het huis,
huis, het
het ruischte
ruischte langs
langs het
hetraam
raamvan
vanzijn
zijn
kamertje.
Zwijgend
gordijn voor het
het zwarte
zwarte
Zwijgend schoof
schoof mevrouw
mevrouw Jorgen
Jorgen het
het gordijn
raamvlak
nachtraamvlak en
en ontstak de
de kaars.
kaars. Bart klom
klom op de stoel naast het nachtwachten met het beertje
beertje in zijn
1;ljn arm
arm tot
tot hij
hij werd
werd
tafeltje
tafeltje en
en bleef wachten
uitgekleed. Maar zijn stiefmoeder ging op de rand van zijn bed zitten
zitten
"kom eens bij me, Bart."
Bàrt:'
en 1;ei:
zei: „kom
Zij
stijf vast,
vast, alsof
alsof hij anders
anders zou
zou
Zij ving zijn
zijn vrije
vrije hand en hield die stijf
wegloopen.
zijn oogen
oogen op
op het
hetbeddekleedje
beddekleedjegegewegloopen. Bart
Bart luisterde
luisterde met zijn
en gehoorzaamheid.
gehoorzaamheid.
vestigd, hoe zij hem vermaande
vermaande tot
tot gewilligheid
gewilligheid en
„Je vader moet trotsch op
"Je
op je
je kunnen
kunnen zijn
zijn later,
later, daarom
daarom zal
~l ik
ik je
je een
een
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verstandige opvoeding geven; ik
verstandige
ik zal
zal streng
strengzijn
zijnmaar
maarrechtvaardig,
rechtvaardig,
ik wil stipt gehoorzaamd
gehoorzaamd worden.
worden. Dit
Dit moet
moet jeje goed
goed onthouden,
onthouden,dan
dan
kunnen
hebben."
kunnen wij
wij een prettig leven hebben."
beddekIeedje. „En
"En dan
dan heb
heb
Bart
Bart staarde
staarde onbewegelijk
onbewegelijk naar
naar l;1et
het beddekleedje.
ik met vader afgesproken, dat je voortaan een gebedje zult opzeggen
opzeggen
en voor
voor het
het gaan
gaan slapen.
slapen. Je
Je moet
moet 's Zondags ook naar
naar
voor het eten en
:z;al je
je meenemen,
meenemen, want
want vader
vader heeft
heeft het
het te
te druk
druk met
met zijn
zijn
de Kerk, ik zal
werk om
om mee
Als ik
ik verhinderd
verhinderd ben,
ben, moet
moet jeje met
metPietje
Pietje
werk
mee te gaan.
gaan. Als
gaan.
geen juffrouw
juffrouw of
ofmevrouw
mevrouwmeer
meerzeggen,
zeggen,maar
maar
gaan. Verder moet je geen
voortaan hier
hier in
in huis
huis woon
woon en dat
dat je
je
mama.
Begrijp goed, dat
dat ik voortaan
mama. Begrijp
niets mag doen zonder
zonder het
het mij
mij vooraf
vooraf te
te vragen.
vragen. Vader
Vader kan
kan niet met
met
al die
die kleinigheden
kleinigheden warden
worden lastig
lastig gevallen,
gevallen, die
die gaat
gaat rich
zich nu
nugeheel
geheel
aan zijn werk wijden."
aan
wijden."
Bart staarde
naar het beddekleedje.
beddekleedje.
staarde nog steeds naar
„Heb je
De stern
dwong hem
hem op
op te zien
"Heb
je me
me begrepen?"
begrepen?" De
stem dwong
zien en
en te
te
knikken.
„Knikken is geen
mama:'
"Knikken
geen antwoord.
antwoord. ja
Ja mama."
Bart
keek afwerend
afwerend naar
naar haar
haar strak
strak gezicht,
gezicht, en
en fluisterde
fluisterde „ja
"ja
Bart keek
mama:'
mama."
"Ziezoo.
Dat isis voor
voor vanavond
vanavond genoeg.
genoeg. Morgen
Morgen zal
zal ik
ik je
je vertellen
vertel1en
„Ziezoo. Dat
je de gebeden
gebeden leeren.
leeren. Ik
Ik zal
zal nu
nu voor
voor jou
jou het
het Onze
Onze Vader
Vader
van
van God en je
opzeggen.
opzeggen.""
Bart
hoorde vreemde
vreemdewoorden
woordenaan
aanzich
zichvoorbijgaan,
voorbijgaan,hij
hijluisterde
luisterde
Bart hoorde
niet meer en draaide
draaide aan de pooten
pooten van
van het
het beertje.
beertje.
bed lag,
lag, bukte
bukte mevrouw
mevrouw Jorgen
Jorgen en gaf
gaf hem
hem een
een kus
kus
Toen hij
hij in bed
op zijn voorhoofd.
voorhoofd.
"Ga
maar gauw slapen," zei
:z;ei met
met een
eenvertrekking
vertrekking van
van haar
haar gege„Ga nu maar
zicht
een glimlach
glimlach beduidde.
beduidde. ,,Geef
"Geef mij
mij dat
dat beertje,
beertje, dat
dat hoort
hoort
zicht die een
niet in bed!'
bed."
"Het
beertje is
is van
van mij,"
mij," zei
zei Bart.
Bart.
„Het beertje
"Hoor
je
wat
ik
zeg:
geef
mij
het beertje.
beertje. Het
Het mag
mag hier
hier op
op de
de stoel
stoel
„Hoor
geef mij het
staan."
Bart gaf het beertje, en dook onder
onder de
de dekens.
dekens.Hij
Hijhoorde
hoordezijn
ûjnstiefstiefmoeder de deur uit
uit en
ende
detrap
trapafgaan.
afgaan.
:z;ichaaff sprong uit bed
bed en
en knielend
knielend
Toen gooide
gooide hij
hij de
de dekens
dekens van
van zich
voor
de
stoel
sloeg
hij
zijn
armen
om
het
beertje
terwijl
groote
voor
stoel sloeg hij zijn armen om het beertje terwijl groote
snikken hem schokten.
snikken
Even later ruischten snelle klanken
klanken door
eene melodie
melodie
door het huis, de eene
vlocht zich
zich aan
aan de andere en buiten
buiten plaste
plastede
deregen
regenin
inde
dekoude
koudestraai.
straat.
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Ix.
IX.
„Barr Jorgen,
Jorgen, als
als ik
ik je
je nu
nu nog eens zie
"Bart
zit: afkijken,
afkijken, moet je
je om
om 12
12 uur
Lau'
al de sommen overmaken."
overmaken."
Bart keek
keek verschrikt
verschrikt naar
naar het
het barsche
barsche gezicht
Bart
gezicht van zijn
zijn nieuwen
nieuwen
De derde
derde klas
klas had
had hem
hem dc
dejuffrouw
juffrouwder
der vorige
vorigeklassen
klassen doen
doen
meester. De
verliezen.
nieuwe meneer
meneer boezemde
boezemde Bart
Bart angst
angst in. Hij
Hij had
had een
een
verliezen. De nieuwe
rood gezicht met een
rood
een grijzende
grijzende vlok
vlok haar
haar midden
midden op
op zijn
zijnvoorhoofd
voorhoofd
temidden van een groote
groote kale
kale vlakte.
vlakte. Tegen
Tegenzijn
zijnachterhoofd
achterhoofdgroeide
groeide
het haar
net
haar welig en stond met
met een
een sierlijke
sierlijke golf
golf achteruit.
achteruit. Zijn
Zijn gezicht
ge::icht
baard noch
nochsnor,
snor, zijn
zijn bovenlip
bovenlip was
Was iets
iets tekort
tekort en
en daardoor
daardoor deed
deed
droeg baard
hij soms
hij
soms aan
aan een buldog
buldog denken
denken die
die kwaad
kwaad zijn
zijn tanden
tanden laat
laat zien.
zien.
Meneer
had bleekblauwe
bleekblauwe oogen
vochtig glimmerden
glimmerden en
en een
een
Meneer had
oogen die vochtig
zeer
werd, kneep
kneep hij
hij zijn oogen tot
tot op
op de
de
zeer roode
roode neus.
neus. Als hij boos werd,
t;cn
helft dicht en trok zijn bovenlip op. Hij
Hij bleef
bleef den
den schuldige
schuldige aan
aan een
misdrijf dan
dan een
een paar
seconden aankijken
alsof hij
hij zich bezon
misdrijf
paar seconden
aankijken alsof
bezon op
op
een extra wraakneming.
wraakneming.
was doorloopend
doorloopend muisstil
muisstil in de
de klas,
klas, hij
hij heersclite
heerschte met
met een
een
Het was
absolute
De jongens
jongens zaten
zaten allen
allenkeurig
keurigrechtop,
rechtop,rekenden
rek~nden
absolute orde.
orde. De
alsof
de minste
minste klank
klank van
van
alsof hun
hun leven
leven ervan
ervanafhing
afhingen
en keken
keken bij
bij de
ze straf
straf verwachtten.
verwachtten.
meneerts
op alsof
alsof ze
meneer's stem schichtig op
Bart
over zijn
zijn rekenschrift
rekenschrift en
en een
een kwartier
kwartier lang
lang slaagde
slaagde
Bart boog zich over
hij erin aan
anders te denken. Toen
Toen trok
trok de
de stilte
stilteininhet
hetlokaal
lokaal
hij
aan niets anders
zijn aandacht, hij tuurde
tuurde naar
naar de
de ramen,
ramen,waarvan
waarvan de
dekozijnen
kozijnengeen
geen
bakken en kubussen
kubussen met
met
groene bloempotten droegen, maar ijzeren bakken
getallen en streepjes erop. De hemel
hemel liet
liet een
een stuk
stuk blauw
blauw zien
zien tusschen
tusschen
naar. de
de gebogen
gebogen
bonkig-grijze wolkbrokken.
bonkig-grijze
wolkbrokken. Bart's
Bart's blikken
blikken gleden naar
jongenshoofden, hij hoorde
hoorde hier
hier en
en daar
daar getallen
getallen prevelen.
prevelen.Meneer
Meneer
jongenshoofden,
hij nanatusschen de
de rijen
rijen banken
banken door
door om
omsommen
sommenna
natetekijken,
kijken,hij
liep tusschen
derde
Bart.
Haastig
begon
Bart
aan
de
laatste
kolom;
hij
schreef
derde Bart. Haastig begon Bart aan de laatste kolom; hij schreef
al de
de sommen
sommen onder
onder elkaar
elkaar zonder
zonder uitkomst
uitkomst en
en keek
keek toen
toen naar
naar de
de
lei. van
van Piet
Piet de
de Jong
hem. Die had
lei
Jong naast
naast hem.
had de
de heele
heele kolom
kolom al.
al. Bart
Bart
dat hij
hij bij
bij Piet
Piet zag
zag staan
staan en
en nog
nog een
een en
ennog
nogeen.
een.
schreef het getal op dat
hij het
laatste wou
wou opschrijven,
opschrijven, werd
werd zijn
zijn schrift
schrift plotseling
plotseling
Toen hij
het laatste
weggetrokken. Meneer
Meneerstond
stondnaast
naasthem.
hem.Bart
Bartkeek
keekop
opnaar
naar zijn blikkeblikkeweggetrokken.
t~nden en
en geniepig
geniepig dichtgeknepen
dichtgeknepen oogen.
oogen.
rende tanden
"Dat gaat
gaat gemakkelijk,
gemakkelijk, hè.
hè. Jongens,
Jongens, kijk
kijk jullie
jullie eens
eens allemaal
allemaal naar
naar
„Dat
jongen hier,
hier: Die
Die zit
zitalàlzijn
zijnsommen
sommenover
overteteschrijven.
schrijven.Hoe
Hoe
die flinke jongen
heet je?"
je?"
heet
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„Bart," fluistcrdc
"Bart:'
fluisterde hii,
hij, heetbeschaamd
heetbeschaamdonder
on[1e~"de
deblikken
blikken der
d::rjongens.
jongens.
„Hardop, dat
"Hardop,
dat ze
ze allen
allen goed
goed hooren
hooren hoe
hoe de
de afkijker
~Jkijker heet."
heet."
Bart ZVleeg.
hooger op.
zweeg. Meneer trok zijn lip nog hooger
Jij bent een
nJij
een flinke
flinke jongen
jongen hoor!
hoor! Dan
Dan zai
2;21 ik het
zeggen. Bart
Bart
het zeggen.
jorgen is
is het, die
Jorgcn
die hier
hier zit
zit over
over tete schrijven.
schrijven. IsIs erernog
nogiemand
iemand die
die
dat doet?
doet? Jij
Jij bent
bent de
deeenige
eenige bedrieger.
bedrieger. Om
Omi:waalf
twaalf uur
uur zullen
zullen we
we
mekaar nader
nader spreken."
mekaar
Toen Bart om bij
Toen
bij eenen
eenen thuiskwarn,
thuiskwam, hadden zijn
zijn vader
v<1dcr en
en stiefstiefmoeder al koffie
moeder
koffie gedronken.
gedron,ken. Bart
Bart schoof
schoof met
metneergeslagen
neergeslagen oogen
oogen
op zijn stoel.
op
„Wat is er gebeurd?"
"Wat
gebeurd?" vroeg
vroeg mevrouw jorgen.
Jorgen.
„Ik moest
"Ik
moest schoolblijven,"
schoolblijven," starneide
stamelde Bart.
Bart.
„Wat had
"Wat
had je
je gedaan?"
gedaan?" vroeg
vroeg zij
zij opnieuw.
opnieuw.
„Ik kon
"Ik
kon de sommen
sommen niet,"
niet," jokte
jokte hij.
hij.
„Zoo!" zei
„Man, we
"Zoo!"
zei mama
mama nadenkend.
nadenkend. "Man,
we moeten
moeten er
er eens
eens over
over
praten of hij geen
geen aparte rekenles
rekenles moet hebben,
hebben, hij
hij schijnt
schijnt achterlijk
achterlijk
te zijn."
„Flij is
"Hij
i.s het eerste
eerste jaar
jaar veel
veel ziek
ziek geweest," zei
zei Dr. jorgen.
Jorgen.
„ja, maar
"Ja,
maar hij
hij zit
zit nu
nuin
inde
dederde,
derde,ikikzal
zaler
ereens
eens met
metzijn
zijn onderwijzer
onderwijzer
over
over spreken."
spreken. tt
uur zag
zag Bart
Bart zijn
:z;ijn stiefmoeder
stiefmoeder in
in de
de schoolgang.
schoolgang. Zij
Zij stond
stond
Om vier uur
voor
de kapstok
der eerste
eerste klas
klas en
e stak
voor de
kapstok der
stakenorm
enormhoog
hoeg uit
uitboven
boven de
de
lage haken.
zag haar naar
naar meneer
meneer toegaan
toegaan en hij
hij sprong
sprong naar
naar buiten
buiteninin
Bart zag
straat waar
waé~r het
hetwernelde
wemeldevan
vanjongens
jongensininde
demiddagklaarte
middagklaartevan
van de
de
de straat
herfst.
Jong en
en Dof
DofPijpers
Pijpers waren
waren aan
aan het
hetknikkeren.
knikk?ren. Bart
Bartging
ging
Piet de Jong
zijn hurken
hurken de
de knikkers
knikkers gade
gade slaan.
op zijn
slaan. Hij
Hij had
had vijf
vijf knikkers
knikkersin
in zijn
4n
zak en
haalde ze
groot en
en roodroodzak
en haalde
ze met
met trots
trots te
te voorschijn,
voorschijn, een
een was
was groot
gemarmerd, de anderen
en grijs.
anderen blauw
blauwen
grijs.
"Meedoen?" vroeg
vroeg Dof.
schoot de
deroodgemarroodgemar„Meedoen?"
Dof. Bart
Bart knikte.
knikte. Piet schoot
merde dadelijk
Bart won
won twee
twee knikkers
knikkers van
van Dof.
Dof. Net
Net
mercle
dadelijk in
in het
het putje, Bart
hij de
de derde
derde wou
wou mikken
mikken kwam
kwam een
een rijtuig
rijtuig langs
langs de
de stoep,
stoep, hij
hij
toen hij
uitwijken en Dof
Dofpakte
pakte een
eenvan
vanBart's
Bart'sblauwe
blauweknikkers.
knikkers.
moest uitwijken
„Die
"Die is
is van
van mij,"
mij," zei
zei Bart.
Bart.
,,je
"Je hebt
hebt verloren,"
verloren':'zei
zei Dof,
Dof, „nietwaar
"nietwaar Piet?"
Piet?"
„Nietwaar,
"Nietwaar, het
het kwam
kwam door het
het rijtuig,"
rijtuig," riep
riep Bart.
Bart.
"Je jokt,
jokt, je
je bent
benteen
eengemeene
gemeene bedrieger,"
bedrieger,"riep
riepDof,
Duf,„meneer
"meneerzegt
zegt
„Je
het
het zelf,
zelf, een
een valsche
valsche jongen
jongen ben
ben je."
je."
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„Je ben zelf
"Je
zelf een valscherd," riep Bart.
Bart.
„Bedrieger, bedrieger!"
bedrieger!" riep
riep Dof
Dof en gaf
"Bedrif:ger,
gaf Bart
Bart een
een stomp.
stomp. Bart
:Part
op den
dengrond,
grond,
wilde
ze rolden
rolden op
wilde wegloopen
wegloopen maar
maar Dor
Dof greep hem vast, ze
stonden weerop.
stonden
weerop. Net
Net toen
toen Bart
Bart rich
zich had
hadlosgerukt,
losgerukt, vloog
vloog Piet
Piet op
op
en sloeg
sloeg van zich af en zette
zette het
het toen
toen op
op een
een
hem aan.
aan. Bart trapte en
hem
loopen.
enkeek
keekvoorvoorOp den hoek
hoek van
van de
de straat
straat bleef
bleefhij
hij hijgend
hijgend staan
staanen
Dof weg
weg was.
was. Hij
Hij zag
zag Piet
Piet met
metzijn
zijnmoeder
moeder
zichtig om het hoekje
hoekje of
of Dof
weggaan en
en liep
liep terug
terug naar school.
school. Mama
Mama wachtte
wachtte hem
hem op in
in de
de
weggaan
gang,
dichtgeknepen lippen. Bart
Bart stak
stak zijn
zijnhand
handomhoog,
omboog,maar
maar
gang, met dichtgeknepen
Denheelen
heelen
mama
vast, dus
dus liep
liep hij
hij zoo
zoomaar
maarmee.
mee.Den
mama greep
greep die
die niet vast,
weg zeiden
zeiden ze geen van beiden
weg
beiden een
een woord.
woord.
Thuis ging
ging Bart
Bart op
op het
het bovenportaal
bovellportaal met
met zijn
zijn trein
trein rijden.
rijden. Zijn
Zijn
nktmeer
meerininzijn
zijnstudeerkamer
studeerkamerzooals
zooals
vader
kwam voor
voor het eten
eten nict
vader kwam
in de
de achterachtervroeger. Als
Als hij
thuiskwam van
museum ging hij in
hij thuiskwam
van het museum
kamer bij
bij zijn vrouw
kamer
vrouw zitten,
zitten, tot het
het eten
etenklaar
klaar was
was;Bart
Bartspeelde
speelde
ongestoord op het portaal. Na
Na het
het eten
etenmoest
moesthij
hij nu
nuhuiswerk
huiswerkmaken
maken
en nooit
nooit zat
zat hij
hij meer
meer op
ophet
hetvoetkussen
voetkussennaast
naastden
denschoorsteen
schoorstet.ninin
vaders studeerkamer.
Juffrouw Donk
Donk was
was een
een paar
vaders
studeerkamer. Juffrouw
paar dagen
dagen nadat
nadat
mam:}
hun had
had genomen,
genomen, weggegaan.
weggegaan. Bart had haar
haar
mama haar intrek bij hun
met Pietje naar het
het station
st:ltio'1 gebracht.
gebracht. Juffrouw
Juffrouw Donk
Donk schreide
schreide toen
toen
Ra't's gezicht
gezicht bukte.
bukte. „Zal
"Zal jejeme
meeens
eens schrijven,"
schrijven,"nokte
nokte
ze zich naar Bart's
ze en Bart
ze
Bart beloofde:
beloofde: „wel
"wel eiken
eikendag
dageen
eenbrief
briefofofmisschien
misschieneen
een
kaart:'
Juffrouw Donk
Donk stapte
stapte de hooge
hooge tree van
van de
de coupé
coupé op
op en
en
kaart." Juffrouw
opde
degrijze
grijzegrond
grond
verloor
oJlderden
denhoogen
hoogentrein
treinop
verloor haar paraplu die cider
best onder
onder kon
kon kruipen
kruipen
tusschen
rails viel.
tusschen de
de rails
viel. Bart
Bart zei
zei dat
dat hij
hij er best
maar Pietje
raapte
Pietje rukte
rukte hem
hem hard
hard bij
bij zijn
zijnarm
armterug.
terug. De
De conducteur raapte
de
paraplu 0Pt
trein, Pietje
Pietje tilde
tilde Bart
Bart op
op om
om
de paraplu
op, meteen
meteen floot
floot de
de trein,
en zij
zij
juffrouw Donk
al en
juffrouw
Donknog
nogeen
eenkus
kustete geven,
geven, maar
maar de
de trein
trein reed al
en Pietje
Pietjebleven
blevenwuiven,
wuiven,juffrouw
juffrouw
wenkte
Bart en
wenkte Bart
Bart neer
neer te
te zetten. Bart
Donk's
schokte heen
heen en
en weer,
weer, ze
ze liet
liethaar
haarzakdoek
zakdoekuit
uit
Donies hoedspriet schokte
de trein
trein
het portier wapperen
wapperen boven
boven haar gelig ontdaan gezicht
gezicht en de
gleed weg een hoek
hock om.om.—
Kort daarna was
was Pietje
Pietje vertrokken.
vertrokken. Bart
gedacht dat
dat
Bart had
had altijd
altijd gedacht
~ij wegging
wegging speet
speet het
hethem.
hem.
Pietje een akelig schepsel was maar toen
toen zij
De laatste middag
middag dat
dat zij
zij hem
hem uit
uitschool
schoolhaalde,
haalde,kocht
kochtzezeeen
eendikke
dikke
reep veterdrop voor
voor hem
hem en
enBart
Bartschonk
schonkhaar
haareen
eenstukje
stukjevlakgom
vlakgom
dat op
op dat
datoogeublik
oogenblik zijn
zijnhoogste
hoogstebelangstelling
belangstelling bezat.
bezat.Zij
Zijbleven
bleven
zoolang
bngomom
plantsoentje
heenwandelen
wandelen
op het
het drop
dropzuigen
zuigenen€:nzoo
hethet
plantsoentje
heen
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„Ik zal
dat Bart
Bart zijn
om telaat
telaat thuis
thuis tetekomen.
komen. "Ik
~al je 's wat
zijn vrees uitte om
zeggen,"
zei
Pietje,
plechtig
stilstaand,
„ik
heb
nou
zeggen," ~ei Pietje, plechtig stilstaand, "ik heb nou voor
voor goed
goed
maling
opgebla~en juf
ik nou
nou met
met je
je naar
naar huis
huis ga,
ga,
maling aan
aan die
die opgeblazen
juf en
en als
als ilt
dan
om voor
voor jou
jou niet
niet averechtsch
averechts eh te
te wezen.
wezen. Maar
Maar als
als ze
ze hair
haár
dan is het, om
middeneen kopje
kopje kleiner
kleiner maakten
maakten dan
dan was
was ze
ze nog te groot voor de middenmaat:'
maat."
" Pietje
als een
een paard,
paard, trok
trok haar
haar schort
schort recht
recht en
enkeek
keektriomtri omPietje snoof als
phantelijk neer
neer op
op Bart,
phantelijk
Bart, die met
met ontzag
ontzag luisterde.
luisterde. Den
Denvolgenden
volgenden
Pietje vertrokken
vertrokken en Bart
Bart hoorde
hoorde" nooit
nooit meer
meer van
vanhaar.
haar.
ochtend was Pietje
weg en
en er
erkwam
kwam een
eennieuwe
nieuwe
Een week
week later
later ging
ging de
de keukenmeid
keukenmeid weg
meid „voor
"voor alles,"
alles:' die
die een
een poos
pooslater
later de
deplaats
plaatsvrijliet
vrijliet voor
voor een
eenreeks
reeks
opvolgsters. Mevrouw Jorgen
Jorgen schreef
schreef iedere
iedere maand
maand op
op advertenties
advertenties
zich dat ze
en beklaagde
beklaagde ~ich
~e „de
"de goede"
goede"maar
maar niet
niet vond.
vond.
„Lieve man",
~e vastberaden
vastb~raden toen
toen Dr,
Dr.Jorgen
Jorgen haar
haar voorstelde
voorstelde
"Lieve
man", zei ze
om het eens wat langer met de zelfde meid
meid te
te probeeren,
probeeren, „lieve
"lieveman,
man,
mij
op een schip
schip kan
kan maar
maar éen
éen kapitein
kapitein wezen.
wezen. Laat
Laat de
de zaken
zaken aan
aan mij
over,
tenzij je
je je
je te
te beklagen
beklagen hebt
hebtover
overhet
hethuishouden.
huishouden.Ontbreekt
Ontbreekt
over, tenzij
je aan
aan iets?"
het je
Dr, Jorgen
Dr.
Jorgen haastte
haastte zich
zich het
hettegendeel
tegendeel teteverzekeren.
verzekeren. „Welnu,"
"Welnu,"
zoolang tot ik
ik de
de goede
goede
hernam de vrouw
vrouw des
des huizes,
huizes, "ik
„ik zoek
zoek net
net zoolang
gevonden
gaat in
in het
hetbegin
beginmet
metmoeilijkheden
moeilijkhedengepaard,
gepaard,
gevonden heb.
heb. Dat gaat
maar ik heb nooit tegen
tegen moëite
moeite opgezien."
opgezien."
Mevrouw
verder leven
leven ,,de
"de goede"
goede"zoeken.
zoeken.
Mevrouw Jorgen bleef heel haar verder
hebben gevonden,
gevonden, maar
maar juist
juist op
ophet
hetoogenoogenSoms
Soms meende zij
zij die te hebben
haar voldoening
voldóening hierover uitsprak, kwam
kwam de meid
meid haar
haar
blik
blik dat zij haar
opzeggen en begon de jacht van
van voren
voren af
af aan.
aan.
Mevrouw
doorloopend druk met de nieuwe neid
meid
Mevrouw Jorgen
Jorgen had
had het doorloopend
jongen"
in te wijden en kon daardoor niet zooveel zorg aan "de
„de kleine jongen"
gevvild. Daarom zocht Bart na vieren
vieren en
en op
op
besteden als zij wel had gewild.
vrije middagen zijn
zijn eigen
eigen heil.
heil. Soms
Soms speelde
speelde hij
hij in de straat met Dof
Dof
t;n
een paar
paar andere
andere jongens
jongens maar
weldra werd
werd hem
hem dit
dit verboden,
\'erboden,
maar weldra
en een
omdat mama
"ruwheid" van
van leerde.
leerde.
mama zei
zei dat hij er „ruwheid"
Zoo
schemering alleen
alleen met zijn
zijn treinen
treinen op
op het
het
Zoo speelde
speelde hij
hij in de schemering
bovenportaal.
op zijn
zijn knieën
knieën naast
naast de
delocomotief,
locomotief, sissend
sissend
bovenportaal. Hij kroop op
en fluitend, maar
maar gedempt,
gedempt, omdat
omdat mama
mama hem
hem anders
andersverbood
verboodmet
met
de trein te spelen.
spelen.
Dezen middag scheen het vroeger
vroeger donker.
donker. Bart
Bart zat
zatnaast
naastzijn
zijnlocolocomotief
balustrade gekund
geleund en
en zuchtte.
zuchtte. Hij
Hijpeuterde
peuterdeaan
aan
motief tegen
tegen de
de balustrade
een lorrie en keek lusteloos naar de roodrood- en
engroene
groene kipkar.
kipkar.Hij
Hijhoorde
hoorde
LXXXIV
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de sleutel
sleutel in
in het
hetslot
sloten
ende
devoordeur
voordeuropengadn.
opengaan. Zijn
Zijn vader
yader .kw;m\
w ‘,
thuis.
Zoodra
Zoodra hij de deur
deur van
van de
de achterkamer
achterkamer dicht
dicht hoorde
hoorde gaan,
gaan, sloop
sl00t:
Bart de trap
trap af.
af. Er
Er was
was iets dat
dat hem
hem dreef
dreefom
omaan
aan de
de deur
deurteteluisteren.
luistere;:.
„Het
"Het is
is jouw
jouw zoon,"
zoon," hoorde
hoorde hij
hij mama
mama zeggen,
zeggen, ,dus
"dus jijjij moer
moe:weten hoe
hoe je wilt
wilt handelen.
handelen. Mij
Mij komt
komt de
de zaak
zaak heel
heel ernstig
ernstig voor."
voor."
weten
Zijn vader liep heen en weer
"Ikgeloof
geloofdat
datjejehet
het
weer door de
de kamer.
kamer. „Ik
wel eens
eens zoo
zooiets.,.."
iets ....
wat te zwaar
zwaar inziet.
inziet. Ieder
Ieder kind
kind doet
doet wel
wat
„Beste man, iederc
"Beste
iedere vader
vader is
is verblind
verblind voor
voor zijn
zijn kind.
kind. De
Dejongen
jongen is
huichelachtig,
onoprecht en als dat kwaad
in den
den wortel
wortel word
word~t
huichelachtig, onoprecht
kwaad niet in
aangetast, dan krijg je het er niet meer uit:'
angets,dkrijhnetmu."
„Lieve Clara,
"Lieve
Clara, het komt me voor
voor dat
dat je
je wel
wel eens
eens wat
wat te
te streng
streng
voor den jongen bc-nt."
bent,"
Tot,;:r:,
"Zachte
heelrnecst,;rs
wónden," zei
zei mama.
mama. Toe:
,esters maken stinkende wOnden,"
„Zachte heeltne
bleef het stil. Bart sloop terug naar de
de trap,
trap,maar
maarbij
bijzijn
zijneerste
eerstestap,
stap.
decr opengeworpen
opc-ngeworpen en mama
mama greep
greep hem
hem bij
bij zijn
zijnkraag.
kraag.
werd de deur
"Wat
deed je
je daar?"
d2ar?" Haar
!Iaarstem
stemdonderde
donderdeininzijn
zijnooren.
ooren.
„Wat deed
"Niets,"
stotterde Bart,
Bart, vuurrood
vuurrood frachtend
trachtendlos
los tetekomen.
komen. Manr
l\lanu
„Niets," stotterde
voerde
hield met
met de
de linkerhand
linkerhandzijn
zijnelleboog
elleboog
voerde hem de kamer binnen, hield
vast en strekte de andere naar Dr,
Dr. Jorgen
Jorgen uit.
uit.
"Zeg
nog, dat
dat ik
ik me
me vergis
vergis in
in dit
ditkarakter,"
karakter:'zei
~eize
zeplechtig,
plechtig.
„Zeg nu nog,
"Zeg
dat ik
ik de
de zaken
zaken te donker inzie, zeg nu nog dat dit
dit kind
kind
,,Zeg nu nog, dat
is."
geen
geen leugen.aar,
leugenaar, bedrieger en luistervink is."
Dr. Jorgen
Jorgen stond
stond Bart
Bart verwonderd
verwonderd aan
aan te
te kijken,
kijken, alsof
alsof hij
hij hem
h.em
voor het eerst zag.
zag.
"Bart,
je achter de
de deur?"
deur?"vroeg
vroeg hij
hij zacht.
zacht.
„Bart, wat deed je
Bart trachtte vergeefs
vergeefs zijn arm los
los te
te krijgen
krijgen tilt
uit mama's
mama's gree
greep -::Ti
keek
keek hulpeloos naar zijn vader.
„Ik vond
"Ik
vond de
de treinen
treinen niks
niks leuk
leuk vandaag,"
vandaag," zei
zei hij
hij stug.
stug.
"En
beneden komen,
„En toen wou je beneden
komen, maar
maar bleef
bleefbij
bijde
de deur
deur ~taan?"
staanr
vroeg zijn vader.
Bart knikte.
„Maar waarom
je niet binnen?"
"Maar
waarom kwam
kwam je
binnen?"
vraog,
Bart
haalde zijn schouders
schouders op. Dr,
Dr. Jorgen
Jorgenherhaalde
herhaalde zijn
zijn vra<lg
Bart haalde
en begon, toen hij geen antwoord
ant'~oord kreeg, uitvoerig
uitvoerig zijn
zijn neus
neus te
te snuiten.
snuiten.
Zijn vrouw vervolgde:
vervolgde-:
"Je
hoorde dat
dat papa
papa en
enikikoszi:
cv;>;:
„Je kwam
kwam niet
niet binnen,
binnen, orr.·dat
omdat je
je hoorde
ernstige
nietwaar? Nietwaar?"
Nietwaar?tt herhaalde
herhaalde ze
z;e zoo
zoo
ernstige dingen
dingen spraken,
spraken, nietwaar?
dringend
dat
Bart
schuw
knikte.
knikte,
dringend
$art
ft
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„Omdat je wel
"Omdat
wel wist, dat je
je straf
straf verdient,
verdient, nietwaar?"
nietwaar?"
Opnieuw moest Bart knikken.
Opnieuw
knikken.
"Omdat
je hebt
hebt afgekeken
afgekeken en je ouders
ouders voorgelogen, daarom
daarom durfde
durfde
„Omdat je
je niet binnenkomen,
binnenkomen, hè? Omdat
Omdat je
je wou
wou afluisteren
afluisteren wat
wat voor
voor straf
straf
je zou krijgen, is het niet
niet zoo?"
zoo?" Bart
Bartkeek
keek hulpeloos
hulpeloos naar
naar zijn
zijn vader
vader
die nog steeds zijn neus snoot,
snoot.
„Geef antwoord/'
antwoord," zei
"Geef
zei mama
mama dreigend.
dreigend.
Bart fluisterde:
„ja mama,"
mama/' waarop
waarop zij
zij zich
zich met
met een
een tragisch
tragisch
Bart
fluisterde: "ja
gebaar op
op een
een stoel
stoel liet
liet glijden.
glijden."Ik
„Ik dacht
dacht het
gebaar
het wel.
wel. ik
Ik heb
heb direct
direct
kind school."
school." Mama
Mama begon
begon haar
haarzakdoek
zakdoek
gezien,
gezien, welke
welke aard
aard in
in dit kind
te zoeken.
zoeken. „Al
"Al mijn
mijn moejte
moeite is
is vergeefsch.
vergeefsch. God
God heeft
heeft een
eentetezware
2;w~re
taak op mijn
taak
mijn schouders
schouders gelegd."
gelegd." Hier
Hier snoot
snoot mama
mama krachtig
krachtig haar
haar
neus.
B2rt
aan het
het wieletje
wieletje van
van de
de lorrie.
lorrie.
Bart draaide aan
„Schaam je
je je niet!" riep
"Daar sta
sta je
je nu
nu met
met
"Schaam
riep mama
mama plotseling.
plotseling. „Daar
een
onverschillig gezicht en je
je vader
vader huilt
huilt om
omwat
watjejegedaan
gedaan
een brutaal onverschillig
Voel je niet de schande die je over je vader brengt, heb
heb je
je dan
dan
hebt. Voel
heelernaal geen
geen eergevoel
eergevoel als
als je in
heelemaal
in de
deklas
klasten
tebaanschouwe
aanschouwevan
vanaiaide
de
jongens voor
uitgemaakt? O!"
mama snoot
snootnog
nog
jongens
voor een bedrieger wordt uitgemaakt?
0!" mama
"dat ik
ik zoom
zoo'n gevoelloos,
gevoelloos, onbeschélamd
moet
harder haar neus, „dat
onbeschaamd kind moet
hee1en dag
dag met
met een
een huichelaarsgezicht
huichelaarsgezicht rondloopt,
rondloopt,
opvoeden, dat den heelen
die niemand
niemand recht in de
de oogen
oogen durft
durft te
te zien
zienomdat
omdathij
hij vol
vol slinksche
slinksche
0,wat
Wûtgoddeloosheid
goddeloosheid toch
toch in
inde
demenschelijke
mensche1ijke ziel
ziel ververstreken
streken zit. 0,
woest!"
haar zakdoek
zakdoek voor de
de oogen
oogen en
en wiegde
wiegde heen
heen en
en weer
weer
Mama hield haar
ondragelijke pijn
pijn werd
werd gekweld.
gekweld.
alsof zij
zij door een ondragelijke
"Op
je knieën,"
knieën," riep
riepze,
ze,plotseling
plotselingopspringend,
opspringend, dreigend
dr€-Îgend tot
tot
„Op je
"op je
je knieën
knieën en
en bid
bid God
Godom
omvergeving!"
vergeving!"
Bart. „op
inzijn
zijntwee
twee handen
handenzonk
zonkhij
hij
schrik, met
met de
de lorrie
lorrie in
Bart trilde van schrik,
grond en
enkeek
keekschichtig
schichtigomhoog
omhoognaar
naardedew,tekende
wtekendegestalte.
gestalte.
op den grond
Jorgen naar
naar voren.
voren.
ongewoon snel gebaar kwam
Maar met een ongewoon
kwam Dr.
Dr. jorgen
"Lieve Clara, je weet
weet dat ik
ik daar
daar niet
niet voor
voor ben.
ben. Het
Hetlijkt
lijktme
mebeter
bete,r
„Lieve
overleggen .... hm —
- welke....
welke .... straf....
straf.... hm
hm —
- het
het
dat wij
wij eerst
eerst eens
eens overleggen....
zijn .... "
beste zou zijn...."
Haar eene
eene hand
hand nog
nog dreigend
dreigend neergestrekt
neergestrekt naar
naar Bart,
Bart,keerde
keerde
Haar
mevrouw Jorgen
jorgen zich
zich naar
naar haar
haar echtgenoot.
echtgenoot.
"Dat is
is dus
dus de
de steun,
steun, die
die jejemij
mij geeft
geeft bij
bij de
deopvoeding
opvoeding van
van dit
dit
„Dat
let;genachtig
kind.
Het
is
we1!"
Jeugenachtig
Het is wel!"
kamer en gooide
gooide met een
een harde
harde slag
slag de
de deur
deur achter
achter
Zij verliet de kamer
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zich
Jorgen streek
streek over
over zijn
zijn baard
baard en
en zei
zei na
na eenige
eenige minuminuzich dicht. Dr.
Dr, jorgen
ten onzeker
onzeker tot Bart dat hij
hij op
op moest
moest staan.
staan.
Met strakke, onnatuurlijk-groote oogen
oogen keek Bart zijn
zijn vader
vader aan.
aan.
„Mama is van streek,"
streek/' zei
zei zijn
zijn vader
vader verontschuldigend
verontschuldigend „je
"je hebt
hebt
"Mama
veel verdriet gedaan....
ons veel
gedaan.u. veel
veel verdriet
verdriet gedaan,"
gedaan!' Dr. jorgen
Jorgen begon
begon
heen en weer te
heen
te loopen
loopen en
en verviel
verviel in
in een
eenvan
vanzijn
zijndiepe
diepegepeinzen
gepeinzen
waarin hij
hij Bart geheel
geheel vergat.
vergat.
waarin
zeggen dat er was opgedaan, en dat
dat mevrouw
mevrouw met
met
De meid kwam zeggen
hoofdpijn
niet kwam
kwam eten.
eten.
hoofdpijn te bed lag en niet
Dien avond kieedd.e
kleedde Bart
Zijn vader
vader
Bart zichzelf
zichzelf voor
voor het
het eerst
eerst uit. Zijn
stond er hulpeloos bij. Nadat
Nadat hij
hij Bart
Barthad
hadtoegedekt
toegedekt en
ende
dekaars
kaarsuituitBart Zondag
Zondag voor
voor straf
straf den
den heelen
heelen
geblazen
geblazen zei
zei hij
hij in
in het donker dat Bart
dag in bed
bed moest
moest blijven.
blijven.
Bart voelde
voelde zijn vaders baard over
over zijn
zijn gezicht
gezicht kriebelen
kriebelen toen
toenhij
hij
zijn wang
zocht om die
zijn
wang zocht
die te
te kussen.
kussen. Met
Meteen
eenonstuimig
onstuimiggebaar
gebaar trok
trok
hij zijn vaders hoofd naar
naar zich
zich toe met
met zijn
zijn twee
twee magere
magere witte
wittehansophansoparmen. Maar zijn
zijn vader
vader legde
legde zijn
zijn armen
armen terug
terug op
opde
dedeken
dekenen
enzei,
zei,
dat hij moest gaan
gaan slapen en voortaan
voortaan beter
beteroppassen,
oppassen.en
enzijn
zijnouders
ouders
geen verdriet doen.
gt:en
doen.
zal voortaan
voortaan....
beter...
"„Vader,
Vader, ik dl
.•.• beter
u.., oppassen,"
u."
oppassen," hokte Bart, "maar
„maar..."
"Goed,
huilen, toon
toon dat
dat je
je een
een jongen
jongen bent.
bent.
„Goed, goed, maar dan niet huilen,
Wel
Wel te
te rusten!'
rusten."
Een paar uur
uur later
later toen
toen Bart
Bartnog
nogmet
metwijdopen
wijdopenoogen
oogen naar
naarde
de
Een
zoldering lag
hoorde hij
hij zijn
zijn vader
vader aan
aan de
de deur
deur van
vanmama's
mama's
lag te turen, hoorde
kamer tikken
"Clara, doe
doe nu
nu open,
open, ik
ik ben
ben
kamer
tikken en
en aan de kruk morrelen. „Clara,
het, Clara, ik smeek je...."
jeu ... •riep
riep zijn
zijn vader
vader gedempt.
gedempt.
Toen hij
hij geen
geen antwoord
antwoord kreeg,
kreeg, slofte
slofte Dr. jorgen
Jorgen zuchtend
zuchtendnaar
naar
zijn eigen
eigen kamer.
kamer.
Wordt vervolgd.
vervolgd.
EMMY VAN
VAN LOON-VAN
LOON-VAN LOKHORST.
LOKHORST.

DE FORTUINTJES
FORTUINTJES VAN
VAN CASANOVA
CASANOVA
TOONEELSPEL IN 4 BEDRIJVEN
DERDE BEDRIJF.
BEDRIJF •
Vorig
is wederom
wederom avond.
avond. Alle
Allelichten
lichtenaan.
aan.De
Detwee
twee
Vorig tooneel.
tooneel. Het
Het is
spelers
nog tegenover
tegenover elkander,
elkander, opnieuw
opnieuwmet
meteen
eenstommeknecht
stommeknecht
spelers zitten
zitten nog
het eind
eind hunner
hunner
tusschen
tusschenhen
henin,
in, maar
maar het
het isis duidelijk,
duidelijk, dat
dat zij
zij aan het
krachten zijn.
zijn. Casanova
is bleek,
zijn toilet
zijn pruik
pruik zit
Casanova is
bleek, zijn
toilet slordig,
slordig, zijn
zit
krachten
scheef, zijn
zijn jabot en hemd
scheef,
hemd zijn
zijnop
opdedeborst
borstgeopend.
geopend. Toch
Tochspeelt
speelthij
hij
nog met geestkracht
nog
geestkracht en als Hope en Esther komen, verzorgt
verzorgt hij
hijijlings
ijlings
zijn toilet.
toilet. Floris
Floris is echter
echter op.
op. Zijn
Zijngezicht
gezichtisisverstijfd
verstiJfdvan
vanslaapbeslaapbehoefte. Hij
Hij kan
kan zijn
zijnroode
roodeoogleden
oogleden haast
haastniet
nietmeer
meeropenhouden,
openhouden,
hoefte.
spreekt moeilijk
moeilijk en
en het
het laat
laat zich
zich aanzien, dat hij
zalmoeten
moeten
spreekt
hij het
het weldra
weldra zal
opgeven.
Trenti zit
zit op
op een
een afstand
afstandvan
vandedespeeltafel
speeltafel bij
bijhet
het
opgeven.Mme
Mme Trenti
zij zenuwachtig
zenuwachtig
haardvuur, maar volgt
volgt het spel met aandacht, terwijl
terwijl zij
haar waaiertje
wuift. Prinses
Piccolomini
zit achter
achter Casanova
Casanova en
en
haar
waaiertje wuift.
Prinses Piccolo
mini zit
kijkt in
in zijn kaart. Ook
Ookzij
zijisiseen
eenen
enalalopmerkzaamheid
opmerkzaamheidvoor
voor het
hetspel.
spel.
groote stappen
vertrek .oP
neer, met
met de
de
Piccolomini loopt
Piccolomini
loopt met
met groote
stappen het vertrek
,op en neer,
handen in de
handen
de vestzakken.
vestzakken. Juffrouw
JuffrouwVerhoeven
Verhoeven staat
staatachter
achterFloris
Floris
kijkthoof
hoofdschuddende
toe, terwijl
terwijlVerhoeven
Verhoevenhet
hetspel
spelenendedespelers
spelers
en kijkt
dschuddende toe,
bezorgd aanziet achter het
het stommeknechtje.
stommeknechtje. Dirk
Dirkzit
zit bij de middendeur
middendeur
heeft twee
twee nachten
nachtenbij
bijdedespelers
spelers
onverschillig, kwaad
onverschillig,
kwaad geluimd.
geluimd. Hij heeft
moeten
slapen. Nu
Nuvreest
vreest
moeten oppassen,
oppassen, ofschoon
ofschoon hij
hij overdag
overdag heeft
heeft kunnen slapen.
een derden nacht zal
zal kosten.
kosten.
hem een
hij, dat het hem
le
re TOONEEL.
TOONEEL.

CASANOVA, F
FLORIS,
MMETRENTI,
PRINS
CASANOVA,
LORIS, MME
TRENTI, PRINS

PRINSESPICCOLOMINI,
en PRINSES
PICCOLOMINI,
en zijn vrouw.
vrouw. DIRK.
DIRK.
JUFFROUW VERHOEVEN.
VERHOEVEN. U bent niet
niet wel, mtnheer Gravius,
Gravius, schei
schei
JUFFROUW
er toch mee
mee uit!
VERHOEVEN. Je kan
kan je
je oogen niet meer openhouën
openhouën van de
de slaap.
VERHOEVEN.
PRINSPIC.
ingehouden kwaadheid
kwaadheid voor
voor zich
zichuit
uitmompelende).
mompelende).
PRINs
Pic. (met ingehouden
VERHOEVEN
VERHOEVEN
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Twee
vijftig uur,
nouduurt!
duurt!Maar
Maardie
dielui
luizijn
zijnbezeten!
bezt:ten!
Twee en
en vijftig
uur, dat 't't nou
En graaf
graaf Zintzendorf,
Zintzendorf,die
diemet
metzijn
zijnmillioenen
millioenenvoor
voorde
dekeizerin
keizerinisisafgeafgereisd!
JUFFROUW VERHOEVEN.
Hier, m'nheer, ruikt uu 'es
JUFFROUW
VERHOEVEN. Hier,
'es 'an
'an m'n lodderijndoosie.
rij ndoosie.
(stamelend met
met het laatst van
FLORIS (stamelend
van zijn
zijn drift).
drift). Loop-jelui toch
voor mijn part
part naar
naar den
den duivel!
duivel!
CASANOVA .(nadat hij
hij de
de kaarten,
kaarten, die
die Floris
Floris hem
hem gaf,
gaf, heeft
heeftverbeverbede twee
tweehoopjes,
hoopjes, met
metzekerheid
zekerheidvan
vanoverwinning).
overwinning). "Kapotltt
terd uit
uit de
„Kapot!"
FLORIS (stamelend). Kapot? Hij valt
valt plotseling
plotseling in slaap
slaap en
en dreigt
dreigt
zijn stoel
stoel tete vallen,
vallen,zoodat
zoodatjuffrouw
juffrouwVerhoeven
Verhoevenhem
hemmoet
moetvastvastvan zijn
houden.
MME TRENTI
TRENTI (medelijdend). De arme jongen
jongen is
is zelf
zelf kapot.
kapot.
CASANOVA (opstaande). Is-ie?
Zooveel te beter!
beter! (Zijn beenen
beenen uituitIs-ie? Zooveel
mezelf te
te twijfelen.
twijfelen. (strijkt
(strijkt zijn
zijn geld
geld bijeen
bijeen
strekkende) Ik begon aan mezelf
strekkende)
en steekt het in
in den
den zak)
zak) Wat is zoo'n Hollander
Hollander taai!
taai!
PRINSES PIC. (met
PRINSESPIC.
de ingenomenheid
ingenomenheid van
van het
hetwiffie
wiJÏjevoor
voorhet
hetoverover(met de
En uu dan?
dan?
winnende mannetje).
mannetje). En
CASANOVA. 0,
ik? Ik
Ikoverwin,
overwin, natuurlijk!
natuurlijk!
0, ik?
PRINSES
gaat uu zeker
zeker slapen,
slapen, na
na'n'nkaartspelletje
kaartspelletjevan
van
PRINSES PICo
PIC. En nu gaat
52 uur.
52
CASANOVA (veel beteekenend).
beteekenend). Slapen?
begin
Slapen? Ik
ik denk er niet aan.Ik begin
pas
leven. Misschien
Misschien ga
ga ik nog
nog naar
naar een
een of
ofandere
andere „musicp".
"music9".
pas te leven.
Slapen
kan ik morgen
morgen doen
doen (fluisterend,
zijn vinger
vingerwijzende)
wijzende)
Slapen kan
(fluisterend, op zijn
Kom je straks den
den „solitaire"
"solitaire"bij
bijme
mehalen,
halen,belle
belleprincesse?
princesse?
PRINSES
hier donker
donker is.
is. (Zetten
het
Ssst! Als
Als 't hier
PRINSES PICo
PIC. Ssst!
(Zetten fluisterend het
gesprek voort).
voort).
lntusschen
heeft juffrouw
juffrouwVerhoeven
Verhoevengetracht
getrachtFloris
Florisweer
weerbij
bijkennis
kennis
Intusschen heeft
door
hem
te
laten
ruiken
aan
haar
lodderijndoosje
en
te brengen
brengen door hem te laten
haar lodderijndoosje Mme
Trenti bet
bet hem
hem het
hetgezicht
gezichtmet
metwater.
water.Alles
Allesvergeefs.
vergeefs.
JUFFROUW VERHOEVEN.
VERHOEVEN. Hij slaapt.
PRINS PICo
nachtwacht.
PIC. Hij slaapt als een nachtwacht.
VERHOEVEN. Hij moet
moet naar
naar bed
bedgebracht
gebracht warden.
worden. (roepende)
M'nheer Gravius!
Gravius! Hé, m'nheer
m'nheer Gravius!
Gravius!
CASANOVA (met
het oog
oog op
opPiccolomini
Piccolo mini tot
totVerhoeven).
Verhoeven). Zorgt
Zorgt u
(met het
voor
dat m'nheer
m'nheer Gravius
Graviusdaar
daarop
optafel
tafelheeft
heeftlaten
latenliggen?
liggen?
voor het geld, dat
~- PRINS
PRINS PIC.
PICo Het moet eerst geteld
geteld worden.
worden. (Hij maakt
maakteen
eenbeweging
beweging
naar de speeltafel).
CASANOVA (beleefd
beslist). Niemand anders dan
dan de
de eigenaar
eigenaar
(beleefd maar beslist).
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van het hotel
hotel mag
mag er
er aan
aan komen.
komen. Hij
Hij isis er
ervoor
voorverantwoordelijk.
verantwoordelijk.
VERHOEVEN (tot zijn
zijn vrouw).
vrouw). Vrouw,
maar voor,
voor.
Vrouw, zorg
zorg jij
jij er dan maar
JUFFROUWVERHOEVEN.
mijn zakzakJUFFROUW VERHOEVEN. Ik zal
zal het,
het, zooals
zooals het
het daar leit, in mijn
doek knoopen. (Zij doet
doet dit).
dit).
2E TOONEEL.
TOONEEL.
DEZELFDEN, HOPE, ESTHER
DEZELFDEN,
ESTHER en TONIA.

Terwijl Verhoeven
Verhoeven en Dirk
Dirk Floris
Floris trachten
trachten op
op tete heffen,
heffen,wat
watslechts
slechts
met moeite
moeite gaat,
zijhem
hemieder
iederonder
ondereen
eenarm
armen
enbewegen
bewegen hem
hem
gaat, nemen zij
voort
de deur
deur rechts.
rechts. Op
Op dit
ditoogenblik
oogenblik opent Tonia
Tonia
voort in de richting van de
de
de middendeur en Hope en Esther treden binnen.
TONIA. Ja,
meheir, de
de heiren
heiren sein
sein nog....
nog .... (zij zwijgt
zwijgt als
(lIs zij
zij de
de
Ja, meheir,
groep,
naar rechts
rechts voorbeweegt,
voorbeweeg( ziet).
groep, die
die zich naar
!3sTHER
binnenkomende en
en op
op Floris
Floris toesneliende).
toesnellende). Wat
ESTHER (verschrikt binnenkomende
is dat?
is
dat? Wat
Wat is
is erergebeurd?
gebeurd? Floris!
Floris! (zij grijpt
grijpt angstig
angstig zijn hand).
hand).
FLORIS (alsof hij droomt, glimlacht
glimlacht en
en zegt
zegt zacht),
zacht). Hessie.
ESTHER:
.
ESTHER: Floris!
MME TRENTI
TRENTI (op
niets, mademoiselle,
mademoiselle,
(op Esther toetredende). Het is niets,
monsieur
oververmoeid. Hij
spel in
in slaap
slaap gegemonsieur Gravius
Gravius is
is oververrnoeid.
Hij is
is bij het spel
vallen.
ESTHER
Trenti. (Zij spreken
spreken met
met elkaar).
elkaar).
Mme Trenti.
ESTHER (geruststellend). Mme
HOPE. Geen
'''onder. Hoelang
Is nu
nu
Geen wonder,
Hoelang heeft
heeft dat
dat spel
spel geduurd?
geduurd? 't't Is
kwart
voor tienen,
tienen,geloof
geloofik.
ik.Zorg
Zorggoed
goedvoor
voorintnheer
m'n heerGravius,
Gravics,
kwart voor
Verhoeven.Laat
Laathem
hem maar
maar uitslapen.
uitslapen. Ik
Ik maak
Verhoeven.
maak me
me niets
nietsongentst
ongerust
over hem. (tot Casanova,
Casanova, die
die naderbij
naderbij gekomen
gekomen is)
dusover-overbent dus
is) U
U bent
winnaar, chevalier.
chevalier.
CASANOVA.
Niets te beteekenen,
beteekenen, monsieur
mop.sieur Hope.
wel vrienvrienHope. 't IsIswel
CASANOVA. Niets
delijk
van uuen
enmademoiselle
mademoisclle (galante
buiging) dat u nog
nog even
even is
is
(galante buiging)
delijk van
komen kijken.
HOPE. Hessie
geen rust,
rust, juist
juistomdat
omdatikikgeen
geengelegenheid
gelegenheid
Hessie had
had geen
heb gehad vandaag nog even te komen, en
en we
we noch
noch van
van uu noch
nochvan
van
Floris wat
wat hoorden.
hoorden. Ben
Ben je
je nu
nuook
ookniet
nietmoe,
moe,chevalier?
chevalier?
CASANOVA.
ja. Maar dat is
is over
over op
op het
het oogenoogenCASANOVA. Stijf van het zitten, ja.
blik, dat ik u zie.
HOPE
vijftig uur.
uur.
Maar twee en vijftig
HOPE (ongeloovig). Maar
vriend
Casanova
heeft
in Venetië
PRINS
PICo
(nader
Mijn
vriend
Casanova
hedtin
komende).
PRINS PIC.
onder„LDak"wlngerd52kztn.
onder de "Looden Daken" wel langer dan 52 weken geze-ten.
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HOPE (knikt prins
prins Piccolomini
Piccolomini genadig
genadig toe,
zich dan
dan tot
tot
toe, en
en wendt zich
HOPE
is in
in orde.
orde.
Casanova, fluisterend). Het is
CASANOVA (geruststellend). Natuurlijk
Natuurlijk is
is het
het in
in orde.
orde.
CASANOVA
HOPE. Dat wist
wist ik
ik ook
ook wel.
wel. Waarom
Waarom heeft
heeft uu Paralis
Para lis dan
dan eerst
eerst gegeHOPE.
wantrouwd.
wantrouwd.
Paralis?!
(verbaasd). Paralis?!
HOPE.
Ja,
met
den
raad
omde
deassurantie
assurantievoor
voormijn
mijnrekening
rekening tete
ja,
met
den
raad
om
HOPE.
nemen?
CASANOVA (verschrikt). Heeft uu dat
dat dan
dantoch
tochgedaan?
gedaan?
CASANOVA
HOPE (wat luider). En waarom
waarom niet,
als er drie
drie millioen
millioen bij
bij te
te
niet, als
HOPE
is?
winnen is?
CASANOVA
CASANOVA

gesprek heeft
heeft de
de aandacht
aandacht van
van prins
prins enenprinses
prinsesPiccoloPiccoloHun gesprek
mini getrokken,
getrokken, die
die eerst
eerst hebben
hebben toegezien
toegezien hoe
hoe Floris
Floris werd
werd weg
weggeleid.
geleid.
mini
PRINS PIC.
PIC. (tot de
de prinses
prinses zacht). Drie millioen,
millioen, hoor je dat?
dat?
PRINS
CASANOVA. Maar drie honderd
honderd duizend
duizend gulden
gulden teteverliezen!
verliezen! Het
Het
CASANOVA.
orakel van Paralis zei
zei uu juist om niet te „gelooven"
"gelooven" maar
maar te
te „beven".
"beven".
toch gezegd,
gezegd, dat
dat Paralis....
Paralis ....
Bovendien, ik had u toch
HOPE (tevreden). Niet altijd te
te vertrouwen
vertrouwen was.
was. Daarom
Daarom heb
heb ik
ik
HOPE
m'n dochter
dochtergevolgd.
gevolgd. Misschien
Misschien heeft
heeft zij
zij dit
ditkeer
keerParaParaden raad van m'n
u.
lis beter begrepen dan u.
PRINS
PIC.
(zacht
tot
de
dat zijn?
zijn?
tot
de
Prinses). Paralis, wie zou dat
PRINS PIC.
PRINSES
PICCOLOMINI. Een bankier,
bankier, waarschijnlijk.
waarschijnlijk.
PRINSES PICCOLOMINI.
HOPE.
risico moet
moet een
een koopman
koopman voor
voor een
een goede
goede zaak
zaak over
over
HOPE. Zoo'n risico
hebben.
Ik begreep
begreep ook
ook niet
niet waarom
waarom uu zei
zei geen
geen vertrouwen
vertrouwen tete
hebben. ik
hebben in Paralis.
Paralis. (koeltjes) Is
misschien politick?
politiek? Dat u zelf
zdf de
de
Is dat misschien
assurantie
wou
nemen.
(Zij
t'ervolgden
hun
gesprek
op
zachteren
vervolgden
hun
gesprek
op
zachteren
assurantie wou nemen.

toon).
ESTHER
op den
den achtergrond
achtergrond met
met bezorgdheid
bezorgdheid Floris
Floris heeft
heeft zien
zien
(die op
ESTHER (die
wegleiden,
Trenti). Die arme jongen:
jongen:hij
hij isis doodop,
doodop, en
en CasaCasawegleiden, tot
tot Mme Trenti).
haast niets
niets aan
aan hem
hem zien!
zien!
nova
.... (verbaasd)
je kunt haast
(verbaasd) je
nova....
MME
TRENTI. Had
niet gezegd,
gezegd, dat
dat hij
hij anders
anders is
is dan
dan alle
alle
Had ik
ik u niet
MME TRENTI.
hem op.
op.
andere? Niemand kan tégen hem
PRINSES
reverentie voor Esther). Ieder
Ieder ander dan
(met statige reverentie
PRINSES PICo
PIC. (met
monsieur Gravius had
had het
het al
allang
opgegeven.
lang opgegeven.
ESTHER
beleefd maar
koel den
den groet
groet van
van dedeprinses
prinsesheeft
heeftbebe(die beleefd
maar koel
ESTHER (die
antwoord).
Vindt
u?
(Zij
groep
van
haar
vader
en
Casanova,
gaat
naar
de
groep
van
haar
vader
en
Casanova,
antwoor d).Vindt
wacht om
waarbij
Pico heeft
heeftgevoegd,
gevoegd, die
die de
degelegenheid
gelegenheid af
afwacht
waarbij zich Prins Pic,

zich in
in het
hetgesprek
gesprek tete mengen).
mengen).
PRINS
Zintzendorf, de ambassadeur
ambassadeur van
van de
de keizerin
keizerin
Graaf Zintzendorf,
PRINS PICo
PIC, Graaf
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bij de koningen van de Amsterdamsche Beurs,
Beurs, is
is vandaag vertrokken.
vertrokken.
HOPE (verwonderd, hoog).
hoog). Het is me bekend,
bekend, prins.
(insirtueerend). Is 't't waar,
Plc (insinueerend).
PRINS PIC
waar, zooais
zooals m
m'nn vriend
vriend Casanova
Casanova
zei,
er hier
hierdagelijks
dagelijks aan
aande
deBeurs
Beursmillioenen
millioenenworden
wordengewonnen
gewonnen
zei, dat er
en verloren?
verloren?
„Vriend"!
CASANOVA (protesteerend). "Vriend"!
HOPE. Door eenvoudige
eenvoudige kooplui
kooplui soms. Door
Door prinsen
prinsen zelden.
zelden.
PRINS
speler.
PRINS PICo
PIC. U
U is zeker een gepassionneerd speler.
-prins, ik moet erkennen, dat ik er haast
HOPE. Het spel, prins,
haast aan
aan verslaafd ben. Daarom doe
slaafd
doe ik het
het ook
ook bijna
bijna nooit.
nooit.
PRINS PIC.
PRINS
PICo Ik ben voornemens,
voornemens, hier in het
het hotel,
hotel, 'n pharao-bank
te houden,
houden, morgenavond.
morgenavond. Zou
me het
hetgenoegen
genoegen willen
willen doen....
doen ••••
Zou u me
er komen ook
ook 'n paar
paar andere
andere heeren,
heeren, vrienden
vrienden mag
mag ik
ik zeggen.
zeggen. CaCasanova komt ook.
CASANOVA. Pardon, ik kom niet.
HOPE (verbaasd
voorstel). Hier in „De
"De Bijbel"?
Bijbel"? Met
Met onon(verbaasd over het voorstel).
bekenden?
waar denkt uu aan?
aan? Ik
Ik speel
speel alleen
alleen bij
bij me
me
bekenden? Ik?
Ik? M'nheer,
M'nheer, waar
vrienden in
in besloten
besloten kring,
kring, 'n'neenvoudig
eenvoudig hombre-tje,
hombre-tje,
t'huis,ofbij
t'huis, of bij m'p
m'n vrienden
maar nooit hoog.
hoog.
PRINS PIC.
PICo Een louis het
het fiche?
fièhe?
HOPE. 'n Louis d'or? Maar,
Maar, prins,
prins, ziet
ziet uume
meaan
aanvoor
voor een
een beroepsberoepsCasanova) Is m'nheer 'n
'n vriend
vriend van
van u?
u?
speler? (tot Casanova)
CASANOVA (koel).
prins heeft
heeft eens
eens de
de eer
eer gehad
gehad kennis
kennis te
te
(k od). De
De prins
n degen.
m'n
degen. Sedert dien
dien tijd doet hij mij „de
"de eer"
eer" aan
aan
maken
maken met m
"vriend" te
te noemen.
noemen.
mij
mij „vriend"
HOPE.
waarde prins Piccolomini,
Piccolomini, laat
mi; uu dan
danzeggen
zeggen
Welnu, waarde
laat mij
HOPE. Welnu,
dat ik nooit hooger speel dan
dan 'n oortje den punt.
PRINS
PICo (ongeloovig). Och kom.
PRINS PIC.
HOPE. Ik verzeker het u.
U.
PRINS
beneden uw
uw waardigheid,
waardigheid, monsieur
monsieur Hope,
Hope,
PRINS PICo
PIC. Maar dat is beneden
Oortje? Minder
Minder
u, de
de voornaamste
voornaamste bankier
bankier van
vanAmsterdam!
Amsterdam! 'n Oortje?
kan
haast niet.
niet.
kan het haast
ergste
ESTHER (meer
tot prins
prins Piccolomini).
Piccolomini). En 't'tergste
(meer tot Casanova dan tot
is, dat papa niet
niet tegen
tegen z'n
z'nverlies
verlieskan.
kan.Als
Als hij
hij meer
meerdan
daneen
eenschelling
schelling
verliest, is hij uit zijn humeur.
humeur.
CASANOVA.
spreekt zoo
zoo luchthartig
luchthartigover
overeen
eenmogelijk
mogelijkverlies
verlies
CASANOVA. En u spreekt
van 300.00o
300.000 gulden?
PRINS
PICo (eerbiedig). En over millioenen.
millioenen.
PRINS PIC.
HOPE
ende
dedoos
doos presenteerend).
presenteerend). Heel wat anders, heeren,
heeren,
(snuivend en
HOPE (snuivend
'

'
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Beurs ben
ben ik
ik op
op bekend
bekend terrein.
terrein.De
DeBeurs
Beurs
heel wat anders. Aan de Beurs
m'n werkplaats,
werkplaats, waar
waar ik
ik m'n beroep, m'n
m'n kunst,
kunst, m'n
m'nwetenschap,
wetenschap,
is m'n
wat u wil,
er de
de elementen
elementen van
van het
hetspel
spelin.
in.
wil, beoefen.
beoefen. ik
Ik beheersch
beheersch er
Maar de speeltafel
speeltafel geeft
geeft me
me teveel....
teveel.. .. hoe
hoezal
zalikikhet
hetzeggen?
zeggen?Teveel
Teveel
emotie. Ik
Ik kan
kan er
er niet
niettegen.
tegen.Het
Hetisisme
meals
alseen
eentetezware
zware
extract van emotie.
hoofd.
wijn en stijgt me naar het hoofd.
(zerzijde tot Prinses).
PRINS PIC.
PICo (!,erzijde
Prinses). Niets aan hem
hem te
te verdienen.
verdienen.
PRINS
PRINSES PICo
PRINSES
PIC. (als boven). Hij is je te slim af.
PRINS Pic.
PICo (als boven).
boven). Maar
Maar die
die verduivelde
v·erduivelde Casanova
Casanova schijnt
schijnt
PRINS
den pas
pas te
tegaan.
gaan. Hoe
Hoelegt
legthij
hijhet
hetaan?
aan? (luid)
goed bij hem in den
toch goed
Monsieur Hope, de prinses
prinses en
en ik,
ik, we
we hebben
hebben de
deeer.
eer. (Beide maken
maken
Monsieur

plichtstatige
plichtstatige buigingen,
buigingen, die
die even plechtstatig maar ietwat
ietwat koeler,
koeler, door
door
çn Esther worden
worden beantwoord).
beantwoord).
Hope en
HOPE (begeleidt
hun verver(begeleidthet
hetechtpaar
echtpaartot
totaan
aan de
de deur
deur links
links van
van hun
HOPE
trekken).
de eer,
eer, prins.
prins. (tot de
de prinses)
primes) Uw nederige
nederige dienaar,
dienaar,
trekken). Tot de
mevrouw.
PRINSES
haar innemendsten
innemendstenglimlach).
glimlach). Ik hoop
hoop u toch
toch
PRINSES PICo
PIC. (met haar
nog eens bij ons te zien, monsieur
monsieur Hope.
Hope.
(11ij kust
kust haar hoffelijk de
HOPE.
groot zijn.
zijn. (Hij
de hand).
hand).
HOPE. De eer zou te groot
PRINS
Hope, wat
wat 'n'nnederigheid
nederigheidvoor
vooreen
eengebiegebiePRINS PIC.IQ,
PICA), m'nheer Hope,
mi11ioenen!
der van zooveel millioenen!
HOPE.
heel aardig!
aardig! 'n Gebieder
van millioenen,
millioenen,
Gebieder van
Aardig, prins, heel
HOPE. Aardig,
het minste
minste gevaar
gevaar
zegt u. Maar m'n leger
leger bestaat uit lafaards, die bij het
zich verschuilen.
verschuilen. (buigend) Prins! Prinses!
Prinses! (Het tweetal
tweetal verdwii
verdwijnt).
nt).
HOPE
wezenlijk een prins?
HOPE (terugkeerend). Is dat nu wezenlijk
CASANOVA.
Authentieke, voor
voor zoover
zoover ik
ik kan nagaan. Maar 'u'11
CASANOVA. 'n Authentieke,
Siciliaansche. Op Sicilië is de helft van de bevolking prins
prins en
en prinses,
prinses,
wat niet verhindert, dat
dat zij
....
zij....
HOPE.
de graaf
graaf de
Geen .chemise
chemise aan
aan het
het lijf hebben. Weet u dat de
HOPE. Geen
Saint-Germain
ook vertrokken
\'ertrokken is?
is?
Saint-Germain ook
CASANOVA.
dc Fransche
Fransche kroonjuweelen?
kroonjuwee1en? Hij
kwam hier om
om
En de
Hij kwam
CASANOVA. En
ze te beleenen.
Hier is
HOPE
halende). Hier
is er
er
(een paar
paar flonkersteenen
flonkersteenenuit
uit den
den zak halende).
HOPE (een
een paar van. Ze
Ze zijn
zijn valsch.
valseh.
ESTHER.
interessant man.
man. Volgens
Volgens zijn
zijn zeggen
zeggen was
was hij
hij
ESTHER. Toch een interessant
'n
paar
eeuwen
oud.
al
al paar eeuwen oud.
MME
TRENTI (bescheiden
hetgesprek
gesprek mengende).
mengende). De in(bescheiden zich
zich in het
MME TRENTI
t~ressante
zijn juist
juisthet
hetgevaarlijkste,
gevaarlijkste,mademoiselle.
mademoiselle.Vooral
Vooral
tFessan,te mannen zijn
wanneer zij niet zoo oud zijn.
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ESTHER (de bedoeling
bedoeling wel
wel begrijpende).
begrijpende). Vader,
wou
Vader, Mme
Mme Trenti wou
afscheid van ons nemen.
nelllen.
MME TRENTI
TRENTI (haastig).
(haasiig). Niet z;oo,
zoo, niet hier, niet nu, mtnheer
m'nheer Hope.
U bent
bent allebei
allebei zoo
z;oo goed
goed voor
voor mij
mij geweest.
geweest.
HOPE (hartelijk
en beleefd).
beleefd). Maar,
charmante madame
madame Trenti.
Trenti.
Maar, charmante
(hartelijk en
U heeft
heeft ons
ons zooveel
z;ooveel te
te genieten
genieten gegeven
gegeven door uw
uw mooie
mooie stem.
stem. En
En
wil
midden in
in den
den winter,
winter,oversteken
oversteken naar
naarEngeland?
Engeland?
wil u nu, midden
MME TRENTI.
TRENTI. Graaf Zintzendorf
Zintzendorfisis zoo
z;oo goed
goed geweest
geweest me
me een
een aanaanbeveling te
Londen, heel
heel invioedrijk,
invloedrijk, maar
maar
beveling
te geven
geven voor
voor een milort
milor' in Londen,
die gauw naar het Vasteland
Vasteland oversteekt.
oversteekt. U
U begrijpt
begrijpt dus,...
dus ....
HOPE. Goed,
goed, madame
z;al tiu er
ereen
eengeveri
geven voor
voor
Goed, goecl,
madame Trent!,
Trenti, ik zal
mtn
agent in
m'n agent
in de
de City.
City. Kom
Kom hem
hemmorgen
morgen halen
halen als
als uu wil.
wil. Neen,
Neen,
overmorgen!
CASANOVA (genadig). En ik zal
z;al er
er uueen
eengeven
geven voor
voor een
een vriend
vriend
van mij, den hertog van Sutherland.
MME
TRENTI. Milort
juist de
de naam
naam
Milor' Sutherland?
Sutherland? Maar
Maar dat
dat is juist
MME TRENTI.
van den milor'
milort aan
aan wien
wien graaf
graafZintzendorf
Zintzendorfmij
mijheeft
heeftaanbevolen.
aanbevolen.
CASANOVA (niet zonder
zonder zelfingenomenheid).
zelfingenomenheid). Milort
Sutherland is
Milor' Sutherland
een van mtn
vrienden, waar
waar ik
ik in
in Parijs
Parijs 'tttmeest
meestmee
mee omga.
omga. Met
Meteen
een
m'n vrienden,
briefje van graaf
graaf Zintzendorf
Zintzendorfen
eneen
eenvan
vanmij
mijisisuuzeker
z;ekervan
vanuw
uwsucces.
succes.
Maar ik z;ie
zie u nog wel, madame
madame Trenti.
Trenti.

Mme Trenti
Trenti maakt
maakteen
eeneerbiedige
eerbiedigebuiging
buigingvoor
voor Hope
Hope en
en Esther,
Esther,
een
glimlachende hoofdknik
door de
de
een glimlachende
hoofdknik voor
voor CÇlsanova
Casanovaen
en gaat
gaat dan
dan door
middendeur heen.
heen.
ESTHER (ondeugend). Uw
compatriote is
heel lief,
lief, chevalier.
chevalier. U
U
Uw compatriote
is heel
heeft haar in Venetië
Venetië goed gekend,
gekend, nietwaar?
nietwaar?
CASANOVA (met een bedwongen
bedwongen geeuwtje,
zonder luchtige
luchtige
geeuwtje, maar niet zonder
heb de
de liefste
liefste herinneringen
herinneringen van haar
haar uit
uit Venetië.
Venetië.
snedigheid). Ik
Ik heb
ESTHER (koel). Zij van u ook?
ook?
CASANOVA.
z;eker, dat zij
!?;ij er
er tenminste
tenminste een
een heeft,
heeft,
CASANOVA. (ernstig) Ik weet zeker,
die zij
z;ij beweert voor geen
geen schatten
schatten te
te willen
willenmissen.
missen.
HOPE. En dat is?
is?
ESTHER
hem uit den
den brand
brand tete helpen).
helpen). Een kostbaar
kostbaar juweel.
juweel.
(om hem
ESTHER (om
Madame
heeft het
het mij
mij laten
laten zien.
z;ien.
Madame Trenti heeft
3E TOONEEL.
TOONEEL.
DE VORIGEN,
VORIGEN, DIRK.
DIRK
dtr is
is m'neer
mtneer Woudheuis,
Woudheuis, die UE
UE noodnoodM'neer, d'r
DIRK (tot Hope). Mtneer,
sakelijk
spreken.
sakelijk mot spreken.
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HOPE. Een van rn'n
m'n boekhouders.
boekhouders. Wat
Watheeft-ie?
heeft-ie? (verklarend
(verklarend tot
Casanova), Ik la
at altijd
altijd het
het adres achter, waar
Casanova).
laat
waar ik
ik te
te vinden
vinden ben.
ben.
Zou er wat wezen over den vrede
vrede van
van Frankrijk?
Frankrijk?
CASANOVA (verheugd). Dan
zouden mijn
mijn 20 millioen
loskomen
Dan zouden
millioen loskomen
tegen 8 %?
HOPE. In dat geval,
geval, misschien. Anders zeker
zeker niet
niet., aIkkom
komdadelijk
dadelijk
terug:
(gaat met Dirk heen).
terug (gaat
smalend). Dus u heeft
ESTHER (een beetje smalend).
heeft opnieuw
opnieuw een overwinning
overwinning
op m'n armen
armen neef
neef behaald?
behaald? Eerst in het duel,
duel, en
en nu
nu in
inhet
hetpiket?
piket?
Is u er
er erg
erg trotsch
trotsch op....
op .... op
op uw
uw overwinningen?
in den
den
overwinningen?(zij
(zij zet zich in
leuningstoel
leuningstoel bij
bij den
den haard).
CASANOVA (die
op een
een stoel
stoel tegenover
tegenover haar
haar plaatst). Je bent
(die zich op
zoo
Esther, het
het isisnet
netofofiets
ietsjejehindert.
hinäert.Mtn
M'noveroverzoo koel
koel tegen
tegen me, Esther,
winning? Wat
Wat kan die
winning?
die me
me schelen?
schelen? Je
Je neef
neef tartte
tartte me,
me, en
en dat
dat doet
doet
niemand ongestraft. Dat
Dat isisalles.
alles.
(overgaande naar
naar de
de andere
andere zijde,
zijde, waar zij
ESTHER (overgaande
zij zich
zich een
een oogenoogenblik
de sofa
sofa zet).
zet). Soms
nederlaag mooier
mooier dan een
een overoverblik op de
Soms is een nederlaag
winning.
CASANOVA (geestdriftig). In de liefde bijvoorbeeld.
bijvoorbeeld.
ESTHER
zichzelfglimlachend,
glimlachend, terwijl
terwijl zij
zij den
den punt
punt van
van
(ondanks zichzelf
ESTHER (ondanks
haar schoentje bekijkt).
Ik
stel
mij
de
liefde
voor
als
een
wisselwerking
liefde voor als een wisselwerking
bekijkt).
van nederlaag en
en overwinning.
overwinning.
CASANOVA (met
vuur). De groote, de mooie
mooie liefde
liefde is zelfs
zelfs in
in de
de
(met vuur).
nederlaag een overwinning!
overwinning!
ESTHER. Voor den man?
CASANOVA,
Heb jeje ooit
ooitwerkelijk
werkelijk heel
heel veel,
veel,
Voor de
de vrouw ook. Heb
CASANOVA. Voor
maar hartstochtelijk
hartstochtelijk veel
veel van
van een
een man
man gehouden?
ESTHER (naief). Ja
Ja zeker....
zeker .... van
van m
m'n
vader.
'n vader.
CASANOVA.
nietbegrijpen.
begrijpen.Dat
Datis
niet'deware
ware liefde.
liefde.
is nieede
CASANOVA. Och, je wil me niet
ESTB~R
ware liefde?
liefde? Is
dat dan
dan altijd
altijd zoo'n
zoo'n
De ware
Is dat
ESTHER (nadenkend). De
liefde! En
En hangt
hangt het van ons zelf
groot
geluk? De ware lief4e!
zelf af
af die
die te
te
groot geluk?
kennen?
iemand, wij
wij hooren
hooren iemand
iemand spreken,
spreken, door
door onze
onze
kennen? Wij
Wij zien
zien iemand,
oogen
de liefde
liefde ons
ons hart
hartbinnen
binnenen...+
en .... we
we zijn
zijn
oogen en onze ooren dringt de
verloren.
n heerlijkheid,
CASANOVA.
verloren nooit!
nooit! Toe,
Toe, m
m'n
heerlijkheid,
Neen, Esther, verloren
CASANOVA. Neen,
laat me je
je leeren
leer en wat
wat liefde
liefde is.
is. (Hij zet zich
zich naast
naast haar
haar op
op de
de sofa).
sofa).
ESTHER (lachend). Ik ben bang,
duur zouden
zouden
bang, dat je lessen
lessen me
me te
te duur
komen.
bovendien .... Ik
Ikbegin
be$injejetetekennen:
kennen:vandaag
vandaagik,
ik,morgen
morgen
komen. En bovendien....
'n ander.
'
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je miskent
miskent me.
me. Ik
Ik zweer
zweer je,
je, dat
dat wanwan(oprecht). Esther, je
om van
van jejetetemogen
mogenhouden,
houden,zoo
zoo
me het
het geluk
geluk waard
waard vind
vind om
neer je me
hopen mag
mag op
op dat
datnog
nog veel
veel grootere
grootere geluk,
geluk, dat
dat jejein
instaat
staatbent
bent
dat ik hopen
dat ik
ik je
je dan
dan altijd,
altijd,altijd
altijdzal
zalblijven
blijvenliefhebben,
liefhebben,onverzwakt.
onverzwakt.
te geven, dat
de oogen
oogen van
van welgevallen,
dan staat zij
ESTHER (sluit een oogenblik
oogenblik de
welgevallen, dan
zij
ESTHER
op, spijtig). Ja, wie
wie weet aan
aan hoeveel
hoeveel meisjes
meisjes je dat al
al beloofd
beloofd hebt.
hebt.
op,
daarna? Daarna
Daarna hebt
hebtjejeze
zeuitgelachen.
uitgelachen.
En daarna?
CASANOVA (verontwaardigd). Uitgelachen?!
Uitgelachen?! Maar
ik een
een
Maar dan zou ik
CASANOVA
•••• ik erken,
erken, dat
dat ik
ikzwak
zwak ben
ben
ellendeling wezen.
ellendeling
wezen. Nee,
Nee, nee,
nee, Esther
Esther...,
Dat ik
ik die
die wensch
wenschtete bezitten:
zooals ••••
geweest voor mooie vrouwen. Dat
bezitten, zooals....
ESTHER. Zooals
Zooals een
speelgoed.... om
stuk te
te
een kind
kind een
een stuk speelgoed....
om het stuk
maken
verder niet
niet naar
naarom
omtetezien.
zien.
maken en er dan verder
CASANOVA. 0, Esther!
CASANOVA.
ESTHER.
ESTHER. Dank je,
je, chevalier,
chevalier, het geluk
geluk van
van je
je liefde
liefde weegt
weegt niet
niet op
op
ongeluk er
er van.
van.
tegen het ongeluk
CASANOVA. Maar hoe
hoe kun-je
kun-je zoo
zoo iets
iets zeggen?
zeggen? Ik
Ikgeloof
geloofwaarachtig,
waarachtig,
dat je
je nooit
nooit hebt
hebt lief
lief gehad.
gehad.
ESTHER (nadenkend). Ik weet
weet het
het niet.
niet. Misschien
Misschien ja,
ja, misschien
misschien
neen.
Kan me
me niet
niet schelen
schelen ook.
ook. Is
Is het
het dan
danzo°'n
zoo'ngroot
grootongeluk
ongeluk
neen. 't Kan
om niet lief te hebben? Ik
Ik zie
zie dat
dat heelemaal
heelemaal niet
niet in.
in.
CASANOVA
gevoel). Dat zul-je inzien op
op het
het oogenblik,
oogenblik, dat
dat jeje
CASANOVA (met
(met gevoel).
de liefde leert kennen.
kennen. Zooveel
Zooveel kostbaren
kostbaren tijd
tijd te
te hebben
hebbenverloren!
verloren!
(vleiend). Maar hou-je dan
dan wezenlijk
wezenlijk niet
niet van
van iemand,
iemand, mooie
mooie Esther?
ESJher?
ESTHER.
je al
al gezegd
gezegd:: van m'n vader houd ik
ik heel
heel veel.
veel.
ESTHER. Ik heb je
CASANOVA.
Dat
mee
door
als
kinderwerk.
Maar
van
je
neef?
kan
er
mee
door
als
kinderwerk.
Maar
van
je
neef?
CASANOVA.
ESTHER
zeg niet, dat ik niet van hem houd.
ESTHER (nadenkend). Ik zeg
CASANOVA
grijpende). Dat is een
een onbepaald
onbepaald antwoord.
antwoord.
CASANOVA (haar
(haar hand grijpende).
Hou je van hem?
hem?
ESTHER.Als
EsTHER.Alsjijjijm'n
m'nbiechtvader
biechtvader was
was zou
zou ik
ikhet
het jejemisschien
misschien zeggen.N
zeggen.Nuu
toch geen
geen doodzonde,
doodzonde, hoop
hoop ik, van Floris te houden?
niet. Maar....
Maar .... 't is toch
CÀsANOVA
overtuiging). Het is nooit
nooit zonde
zonde van
van iemand
iemand te
te
CASANOVA (met overtuiging).
houden.
Zonde is een
een bedenksel
bedenksel van
van afgeleefde
afgeleefde oude
oude heeren
heeren en
en
houden. Zonde
dames,
ze niet
niet meer
meerwillen,
willen,als
alsze
zeniet
nietmeer
meerkunnen;
kunnen;
dames, die zeggen, dat ze
die levensgenot
omdathet
hetvoor
voor hun
hun niet
niet meer
meer bestaat.
bestaat.
levensgenot "zonde"noemen
„zonde" noemen omdat
ideé van je,
nou weer
weer zoo
zoo 'n echt angstvallig
angstvallig ideé
je, om
om
Zonde??
Zonde?? Dat
Dat is nou
daaraan te denken.
ESTHER
Waarom? Wat bedoel-je?
ESTHER (naief). Waarom?
Dat je bang
CASANOVA.
bang bent
bent om
om iets
iets te
te doen,
doen, dat
datmisschien
misschien in
in
CASANOVA. Dat
den
onschuldig is.
den grond heel onschuldig
CASANOVA
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ESTHER (glimlachend). In den
den grond?
grond? Ja,
Ja,maar
maarzoo
2;00diep
diepgaat
gaatliz-1
het
leven meestal
leven
meestal niet.
voor haar dialectiek).
CASANOVA (met bewondering voor
dialectiek). Esther, er
er is
is een
een
advocaat in je
je verloren gegaan.
gegaan. Hoe
Hoe meer
meerikikmet
metjejespreek,
spreek,hoe
hoemeer
meer
ik van je houd
houd met
meteen
eeninnigheid,
innigheid,die
dieikikvroeger
vroegerniet
nietzoo
zoogekend
gekendheb....
heb •.••
ESTHER (door
bewering toch
toch wel
welingenomen).
ingenomen). Nu ja.
(door deze bewering
CASANOVA,
wantrouw me
me nu
nu niet.
niet.Ja,
Ja,ik
ikheb
hebveel
veel vrouwen
vrouwen
CASANOVA. Nee, toe, wantrouw
van liefde gesproken,
gesproken, en ze
ze hebben
hebben me
me geloofd.
geloofd. Maar
Maarwas
was her
het dan
dan
nièt waar, dat
dat ik
ik van
van ze
ie hield?
hield? Was
Wasdat
datdan
dangelogen?
gelogen?Ik
Ikwas
was oprecht.
oprecht.
Esther, en
en ik ben
ben oprecht,
oprecht, als
als ik
ik je
je zeg,
zeg, dat
dat ik
ik onstuimig
onstuimig van
van je
je houd,
houd,
dat ik alles, alles, alles
álles voor je
je zou willen
willen opofferen.
opofferen.
ESTHER. Ook je vrijheid?
CASANOVA. Zelfs
vrijheid.
Zelfs mijn vrijheid.
ESTHER (verrukt),
(verrukt). En
En je
je zoudt
zoudt voor
voor mij
mij hier
hier willen
willen blijven,
blijven, altijd
altijd
nooit berouw
berouw hebben?
hebben?
hier?
hier? Zou je nooit
(haar in de
CASANOVA (haar
de armen
armen nemende).
nemende). Je
Je bent
bent elk
elk offer
offer waard!
waard!
dan waarachtig
waarachtig waar,
waar, dat
dat je
je van
van me
me houdt,
houdt,Esther?
Esther?
Is het dan
ESTHER (weifelend).
graag willen, van je
ie houden. Maar
Maar
(weifelend). Ik zou het graag
ik durf niet. Ik
Ik durf
durfniet
nietgelukkig
gelukkig te
te wezen,
wezen, met jou,
jou,"Jacques.
Zou
Jacques. 't't Zou
me
tranen kosten.
kosten.
me misschien teveel tranen
CASANOVA (onstuimig). Esther,
wees niet
niet.zoo
zoo bang
bang voor
voor me,
me. Je
Je
Esther, wees
denkt verkeerd over me. Ik zal je zoo gelukkig maken, dat je alleendenktvrom.Izaljegukimn,datjel
maar tranen zult
zult kennen
kennen van
van blijdschap
blijdschap en
en dankbaarheid.
dankbaarheid. (Hij kust

haar
toe).
haar en
en zij laat dit toe).
ESTHE:R
blij zijn,
zijn, als
als hij
hij hoort,
hoort,dat
datwij
wij het
het
(verheugd). Wat zal papa blij
ESTHER (perheugd).
eens zijn geworden.
geworden.
CASANOVA (teleurgesteld). Maar ga
ga je
je dat
datdan
dandadelijk
dadelijk aan
aan je
je vader
vade ...
over vertellen?
ESTHER.
Natuurlijk. Hij
heel erg
erg met
met jeje ingenomen
ingenomen en
en wil
wil jeje
Hij is heel
ESTHER. Natuurlijk.
heel graag tot
tot schoonzoon hebben.
hebben.
CASANOVA
schoonzoon? Hier in
in Amsterdam?
Amsterdam?
(als voren). Tot schoonzoon?
CASANOVA (als
ESTHER.
papa je
je deelgenoot
deelgenoot in zijn
zijn zaak
zaak maakt,
maakt, natuurlijk.
natuurlijk.
Als papa
ESTHER. Als
Maar we zouden wel
wel heel dikwijls naar Parijs kunnen
kunnen gaan.
gaan. Heerlijk,
Heerlijk,
met jou in Parijs!
4E TOONEEL.
TOONEEL.
DE VORIGEN,
VORIGEN, HOPE.
HOPE.
HOPE
binnenkomende). Goed nieuws!
nieuws!
HOPE (verheugd binnenkomende).
CASANOVA
tegemoet tredende).
tredende). De vrede
vrede met
met Frankrijk?!
Frankrijk?!
CASANOVA (hem tegemoet
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HOPE. Och wat, Frankrijk?!
Frankrijk?!
ESTHER. Wat dan,
dan, vader
vader?
HOPE. Paralis heeft gelijk
gelijk gehad.
gehad.
CASANOVA. Paralis?
Leve Paralis!
HOPE.
Paralis! Leve
Leve het kabalistische
kabalistische orakel!
orakel! Het schip
schip isis
HOPE, Leve
behouden
behouden op de
de reede
reede van
van Texel
Texelaangekomen.
aangekomen. De
Dedrie
driemillioen,
millioen,
minus de drie
drie ton
ton van
van mijn
mijnassurantie,
assurantie,de
detwee
tweemillioen
mi11ioenzeven
zevenmaal
maal
honderd duizend
honderd
dui.zend gulden,
gulden, zijn
zijn mijn,
mijn, zijn
zijn ons!
ons! Voor
Voor jelui
jelui ieder
ieder drie
drie
ton, kinderen!
ton,
kinderen! -— Ik zeg
zeg „kinderen"
"kinderen" tegen
tegen jelui,
jelui} dat
dat komt
komt omdat
omdat
ik je zoo vertrouwelijk
vertrouwelijk bij
.... Ik zou je
je graag
graag tot schoonschoonbij mekaar
mekaar zag
zag....
zoon
chevalier. Weet
Weet je wel,
wel, dat
zoon hebben, chevalier.
dochter en ik,
dat wij,
wij, m'n
m'n dochter
ik,
Och kom,
(tot Esther).
heel
veel van je
je houden?
houden? (tot
Esther). Oc4
kom, Hessie,
Hessie, dat heeft
heeft
heel veel
Casanova
Casanova allang
al lang gemerkt.
CASANOVA. Maar ik houd
Hope.
houd heel
heel veel
veelvan
vanuw
uwdochter,
dochter,monsieur
monsieur Hope.
HOPE. Natuurlijk. Wie
Wie zou
zou niet
niet van
van Hessie
HeSSlè houden?
houden? Maar
Maarjejezegt
zegt
er niets van, dat m'n schip zoo behouden is
is gearriveerd.
gearriveerd. Als
Als Paralis
Paralis
me eens
eens niet geraden had het te assureeren,
assureeren, en
en Esther
Esther zijn
zijn raad
raad niet
niet
zoo goed
ons een aardige
aardige winst
winst ontgaan
ontgaan zijn.
zijn.
goed had begrepen, zou ons
CASANOVA (ongeloovig). En u geeft
geeft mij
mij driemaal
driemaal honderd
honderd duizend
duizend
gulden, mij,
mij, Jacques
Jacques Casanova?
Casanova?
HOPE. In wissels
wissels op
huis Hope
Hope &
& Co.
Co. Je hebt ze
ze maar te prepreop het huis
senteeren om ze
.ze overal
overal gehonoreerd
gehonoreerd te
te zien.
zien.En
En}Jessie
Hessiekrijgt
krijgtevenevenveel
haat spaarpot.
spaarpot.
veel in haar
CASANOVA (hem
hand drukkende).
drukkende). Maar,
waarde heer, zoo'n
zoo'n
Maar, waarde
(hem de hand
gift geeft zelfs de koning van Frankrijk
Frankrijk nooit.
nooit.
HOPE. De koning
koning van Frankrijk
Frankrijk is
is een
een machtig
machtig heer,
heer, maar
maar als
als
hij geld wil hebben, neemt
neemt hij
hij zijn
zijn hoed
hoedafafvoor
voorde
dekoningen
koningenvan
vande
de
Amsterdamsche
met den
den
Amsterdamsche Beurs.
Beurs. Waarvoor
Waarvoor ben-je
ben-je anders
anders hier dan met
hoed van de Allerchristelijkste majesteit in
in je
je hand?
hand?
CASANOVA (niet zonder
zonder vieierij).
vleierij). Als
Als u wil kunt uu heel
heel geestig
geestig zijn,
zijn,
monsieur Hope.
HOPE (goed
niet altijd
altijd
(goed gehllmeurd).
gehumeurd). Je bedoelt te zeggen, dat ik dat niet
wil. Goed! Goed!
ESTHER
omhelzende). Als
dan niet
niet altijd
altijd geestig
geestig wil
wil zijn,
zijn,
ESTHER, (hem omhelzende).
Als u dan
u wil toch wel altijd een snoes van 'n
'nvadertje
vadertjewezen.
wezen.
HOPE. Kind, steek me niet zoo in de hoogte. Meer dan tien procent
procent
makelaarsloon
geloof, dat je
je met
met die
die
makelaarsloonkrijg
krijgjejetoch
toch niet
niet van
van me.
me. Ik geloof,
beschermgeest van
van Casanova,
Casanova, met
met Paralis,
beschermgeest
Paralis, op goeden
goeden voet
voet staat.
staat.
Maar we moeten heen. Het
Het isis 'n'ndag
dagvol
volemotie
emotievoor
voorons
onsgeweest,
geweest,
?
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en Casanova (hem aankijkende)
aankîjkende) ik wou zeggen, dat je wel rust
noodig
rust noodig
spelletje piket
piket met
met Floris.
Floris. Maar, drommelsche
zoudt hebben, na dat spelletje
drommelsche
kerel, ik kan niets aan
aan je
je zien.
zien. Terwijl
Terwijl die arme
arme neef
neef van
van me
me snurkt
snurkt
als 'n os. Ik
Ik ben in
in zijn
zijn kamer
kamer geweest.
geweest.
CASANOVA. Rust? Waarom zou ik rust noodig hebben? Uw
Uw dochter
dochter
alleen zou
zou 'n stervende
alleen
stervende in leven
leven houden
houden door
door haar
haar charmes,
charmes, en
en uu
houdt mij op door
door mij
mij driemaal
driemaal honderd
honderd duizend
duizend gulden
gulden te
te geven.
geven.
Ik voel
voel me
me zoo
zoo frisch
frisch als
als een
eenpas
pasgeborene.
geborene. (helpt
Hope
(helpt Esther en Hope
hun pelsen aandoen, die
die zij
zijininden
denloop
loopvan
vanhet
hetspel
spelhebben
hebbenafgelegd),
afgelegd).
HOPE. Niet kwaad!
kwaad! Maar
ook niet
niet te
te ververMaar een beetje nachtrust is ook
smaden. Allerminst voor een Amsterdamsch bankier. Goeden
Goeden nacht,
nacht,
chevalier.
CASANOVA
Esthers pels
pels over
over haar
haar schouders
schouders hangt,
(terwijl hij Esthers
hangt, kust
CASANOVA (terwijl
hij haar
haar in
in den
den nek.
nek. Zij
Zijwendt
wendthet
hethoofd
hoofdom
omenenbedreigt
bedreigthem
hemmet
met
den vinger).
Gelegenheid maakt den dief.
CASANOVA. Gelegenheid
dief.
ESTHER (fluisterend). Mag men u dan
dan nooit
nooit uit
uithet
hetoog
oogverliezen?
verliezen?
Dit wordt gedaan terwijl Hope
Hope zich naar
naar de
de deur
deur begeeft.
begeeft.
CASANOVA. Goeden
monsieur Hope.
Hope.
Goeden nacht dan, monsieur
ESTHER
afscheid nemende).
nemende). Goeden
nacht, chevalier.
chevalier.
Goeden nacht,
(vroolijk afscheid
ESTHER (vroolijk
CASANOVA
(kust
haar
de
hand).
Slaap
mademoiselle
Esther.
wel,
mademoiselle
Esther.
CASANOVA (kust haar de
(Wil hen
hen verder
verder uitgeleide
uitgeleide doen).
doen).
Blijf toch
toch binnen, m'n
HOPE.
m'n waarde.
waarde.
HOPE. Blijf
CASANOVA
uitgeleid tot
totaan
aan hun
hun koets:
koets!
CASANOVA (beleefd).
(beleef d). Koningen worden uitgeleid
HOPE.
Maar wij zijn maar met onze draagstoelen
gekomen.
draagstoelen gekomen.
HOPE. Mogelijk. Maar
M'n perden
perden zijn
zijnnog
nogniet
nietvoor
voorden
denwinter
winterbeslagen.
beslagen.Goeden
Goeden nacht.
nacht.
ESTHER. Goeden nacht.
(sluit achter
CASANOVA.
dan! (sluit
achter hen de
de middendeur).
middendeur).
Goeden nacht dan!
CASANOVA. Goeden
5E TOONEEL.
TOONEEL.
CASANOVA
alleen, dan
dan VERHOEVEN.
CASANOVA alleen,
CASANOVA
in den
den grooten
grooten armstoel
armstoel bij
waarin
bij den haard, waarin
CASANOVA (zet zich in
hij eerst
eerst het
het vuur aanport.
aanport. Dan met
met de
de handen
handen in
inde
debroekzakken,
broekzakken,
Zes maal
strak, beide
beide beenen
beenen lang
lang uit,
uit, glimlacht
glimlacht hij
hijvergenoegd).
vergenoegd). Zes
maal
strak,
honderdduizend
francs. Dank
Dankzij
zijParalis!
Paralis!Maar
Maarzooveel
zooveelheeft
heeftParalis
Paralis
honderdduizend francs.
beschermers mee
n beschermers
mij zelfs
zelfs niet opgebracht, toen
toen ik
ik er
er in
inVenetië
Venetië m
m'n
mee
beschermde. Zesmaal
Zesmaal honderd
honderdduizend
duizendfrancs!
francs!Voor
Voorzesmaal
zesmaal honderd
honderd
beschermde.
duizend
francs is heel
heel wat
wat pleizier
pleizier te
te koop....
koop .... in
inParijs.
Parijs. (Hij
(Hij neemt
neemt
duizend francs
vergenoegd een snuifje)
snuifje) Die
Die 52
52 uur
uur zitten
zitten me
me anders
anders toch
toch niet
niet in
in de
de
'
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kleeren. (Opstaande
uitrekkende). Gekheid!
Gekheid! Als
Als de
de mooie
mooie
(Opstaande en
en zich uitrekkende)+
prinses komt, zal die
die me
me wel
wel wakker
wakker houden.
houden.
VERHOEVEN
binnen om de
de kaarsen
kaarsen uit
uit tete doen),
doen). Vreseti.us!
Vresdf.us!
(komt binnen
VERHOEVEN (komt
M'nheer
Casanova. Ik
Ik dacht,
dacht,dat
datjejealalnaar
naarbed
bedwas.
was.
M'nheer Casanova.
CASANOVA (spottend). Maar waarom
waarom zou ik
ik naar
nan bed
bed gaan?
gaan? Een
Een
winternacht in Amsterdam
is zoo opwekkend!
Ga jij
jij noar
winternacht
Amsterdam is
opwekkend! Ga
naar bed.
bp.d. jJo;
bekoorlijke
je.
bekoorlijke wederhelft
wederhelft wacht je.
(die intusschen
VERHOEVEN
intusschen reeds
reeds een
een gedeelte
gedeelte der
der kaarsen
kaarsen heeft
heeft
VERHOEVEN (die
„M'n bekoorlijke
uitgedaan,
bekoorlijke wederhelft?!"
wederhelft?!" Dat moest
moest de
de
uitgedaan, lachend). "M'n
ouwe es hooren.
ouwe
CASANOVA.
nou, Verhoeven,
Verhoeven, zoo
nog niet.
niet. ik
Ik
Nou, nou,
zoooud
oudisis ze
ze nog
CASANOVA. Nou,
geef haar 'n goeie
goeie dertig.
VERHOEVEN
het ze
zeniet
nietgenog
ge nogaan,
aan,monsieur.
monsieur.Zeg
Zegliever
liever
Daar het
VERHOEVEN.• Daar
'n kleine
kleine veertig.
veertig.
Vrouw is altijd zoo
is haar
CASANOVA. Doet er niet
niet toe.
toe. 'n Vrouw
2;00 oud
ouel aals
h:t2.r
man haar weet
man
weet te
te maken.
maken. Jou
Jou vrouw,
vrouw, Verhoeven,
Verhoeven, ziet er
er lang
lang niet
niet
kwaad
man als
als. jij.
jij. ik
Ik maak
maak je
je rren
m'n compliment.
complirr:.ent.
kwaad uit voor 'n man
(op anderen toon)
VERHOEVEN
man als
als ik?!
ik?! (op
Voor tn
n man
VERHOEVEN (gepikeerd). Voor
Monsieur Casanova....
Casanova ....
CASANOVA (onverschillig, geeuwende).
geeuwende). Ja.
VERHOEVEN (weifelend).
zeggen .... dat je....
je .... 'n'nvaischen
valschen naam
naam
Ze zeggen....
(weifelend). Ze
draagt. Waarom doe-je
doe-je dat?
dat?
CASANOVA (is
door die
die naief
naïefonbescheiden
onbescheiden vraag
vraag plotseling
plotseling geheel
geheel
(is door

wakker. Toch wriJft hij zich even de oogen uit om te zien of hij nietwaker.Tochijftzvendoguitmzfhjne
He?!...
meet hij
hijVerhoeven
Verhoevenvan
vanhoof
hoofd
totvoeten
voetenen
enlacht)
lacht) He.?!
...
droomt). Dan
Dan meet
d tot
Wat
een kostelijke
kostelijke kok
toch. Zoo'
Zoo' type
type als
als jij
jij heb
heb ik
ik nog
nog
Wat een
kok ben
ben je
je toch.
nooit
gezien! A
la bonne
bonne heure!
heure! (ernstig) Waarde
Verhoev.:.n, ik
ik
Waarde Verhoeven,
nooit gezien!
A la
zou
kunnen antwoorden,
antwoorden, dat je
je er
ermee
meetevreden
tevredenmoest
moestwezen
wezen
zou je kunnen
om je rekeningen dubbel en dwars
dwars te
te peperen,
peperen,en
enjejegasten
gastentetesnijden
snijden
zonder
vragen naar
naam, als je
je hun
hun ook
ook niet
niet vraagt
vraagt of
of het
het
zonder te vragen
naar hun naam,
hun zeer doet,
doet, dat
dat je
je ze
ze vat.
vilt.Maar
Maarikikwil
wiljejewel
welantwoorden,
antwoorden,dat
dat
mijn
heelemaal niet valsch
valsch is. Monsieur
Monsieur Hope
Hope zal
zal jeje dat
datwel
wel
mijn naam heeleinaal
willen verzekeren.
verzekeren.
VERHOEVEN
uit het
hetveld
veldgeslagen).
geslagen). Maar et
u heet Casanova
CaS2110va en
en
7vrERHOEVEN (niet uit
niet Seingalt.
Seingalt.
CASANOVA (lachend). Je
Je treft het,
het, m'n waarde,
\vaarde, dat ik
ik op
op ha
hetoogenoogenblik
bijzonder goed
humeur ben.
ben. (een beetje dreigend) Maar
blik bijzonder
goed in
in m'n humeur
dan ook
ook heel
humeur, anders....
anders .... (kalm) bie
'Die flri:lm
naam van
heel goed
goed in
in m'n humeur,
Seingalt
wettig eigendom,
eigendom, wi'irt..,
w;cn .... ik
ik heb
heb hem
hem zelf
zelfbedacht.
bedacht.
Seingalt is
is m'n wettig

LXXXIV
LXXX IV

25

386

DE FORTUINTJES
FORTUINTJES VAN
VAN CASANOVA
CASANOVA

VERHOEVEN (als voren).
voren). Dus je
je bekent,
bekent,monsieur
monsieurCasanova,
Casanova,c!,!:
d.'tt
de Seingalt niet je
je eigen
eigen naam
naam is.
is.
(ongeduldig). Maar
CASANOVA (ongeduldig).
... hotelhouder.
4eg
Maar driedubbele
driedubbele...
hotelhouder. Ik
ik zeg
dat ik 'em
'em zelf
zelf bedacht
bedacht heb.
heb. Ik
Ik heb
heb 88letters
letters genomen
genomf'n tit
uit
je toch, dat
het A.B.
A. B.C.,
C.,dat
dathet
heteigendom
eigendomisisvan
vaniedereen,
iedereen,en
endaarvan
daarvanSeingalt
Seingê.lt
gemaakt. Kan
Kan het eenvoudiger?
eenvoudiger? Die naam
naam wordt
wordt door
door niemand
niemand
gemaakt.
anders
mij wil
wil betwisten
betwisten zal
zal rereanders gedragen
gedragen dan
dan door
door mij,
mij, en
en die hem mij
den punt
puntvan
vanmijn
mijndegen.
degen.Kom
Komop
op
kening
houden met
met den
kening hebben
hebben te houden
met je lange mes,
mes, kok!
kok! Een duel
duel tusschen
tusschen mij en jou!
jou! 0,
0,ja,
ja,ik
ikvergat,
vergat,
dat
heb afgedaan.
afgedaan. Het
Het isis jejegeluk.
geluk.
dat ik m'n degen heb
VERHOEVEN (angstig terug
terug deinzende).
deinzende). Al goed, m'nheer,
m'nheer, al
al goed,
goed,
chevalier de Seingalt.
chevalier
Seingalt.
CASANOVA.
Ben
je jeovertuigd
recht?
CASANOVA.
Ben
overtuigdvan
vanmtn
m'n goed recht?
VERHOEVEN.
Ja, Ja,
ja, ja,
chevalier
dedeSeingalt
.... volkomen
overtuigd..
VERHOEVEN.
chevalier
Seingalt....
volkomen overtuigd
Casanova breekt
breekt in
ineen
eenschaterlach
schaterlachuit.
uit.
VERHOEVEN (naderbij
(naderbij komende,
komende, gerustgesteld).
gerustgesteld). Aan
C.
Aan het
het A.
A. B. C.
had
gedacht, mot-je
mot-je weten.
weten.
had ik nog niet gedacht,
CASANOVA (vroolijk).
de eerste
eerste plaats
plaats aan
a.:n
(vroolijk). Maar
Maar daar
daar had
had je
je in de
er nog
nog iets
iets eenvoudigers
eenvoudigers dan
dan dat?
dat? Ezel!
Ezel! (goedig)
moeten denken. Is er
Ik
"ezel". zooals
zooals ikik- zou zeggen:
zeggen: „waarde
"waarde vrind",
vrind", begrijp
begrijp je?
je?
Ik zeg „ezel".
Aan
B. C.
C. had
had je
je moeten
moeten denken.
denken. IsIsjouw
jouwnaam
naam dan
dan niet
niet geAan het A. B.
maakt uit
uit letters van het A. B.
maakt
B. C?
VERHOEVEN
hij een
een ontdekking
ontdekkingdoet).
doet). Ik
er om
om de
de waarwaarik heb er
VERHOEVEN (alsof hij
med'r
d tl'opmerkzaam
opmerkzaamop
op
heid te
te zeggen
zeggennooit
nooitaan
aangedacht,
gedacht,maar
maarnou
noujejeme
maah:
is waarachtig
waarachtig waar
waar ook.
ook. „Verhoeven!"
"Verhoeven!tt Allemaal
Allemaal letters
letters
maakt: 't is
uit het A. B.
B. C.
C. Aardig!
Aardig!
CASANOVA.
NuNu
dan.
EnEn
denk
CASANOVA.
dan.
denkjejedat
datAdam
Adamininhet
hetParadijs
Paradijs"Ve'hoe„Ver50ven
heeft geheeten?
geheeten?
ven"tt heeft
VERHOEVEN (lacht),
(lacht). Verduiveld
Verduiveld aardig,
aardig, chevalier...,
chevalier .... de
de Seingalt.
Seingalt.
"Adam
Verhoeven"; Hij is goed!
goed!
„Adam Verhoeven";
CASANOVA (ernstig).
hebt voorvaders
voorvaders gehad,
gehad, ontken
(ernstig). Verhoeven, je hebt
het niet.
VERHOEVEN.
Ik laat
meme
hangen
alsalsikikooit
gehoord
VERHOEVEN.
Ik laat
hangen
ooitveel
veel van
van ze gehoord
of gezien heb.
CASANOVA.
Doet
er er
niet
gehad. Iedereen
Iedereen heeft
heeft
CASANOVA.
Doet
niettoe:
toe:jejehebt
hebt ze
ze gehad.
voorvaders
een van
van die
dievoorvaders
voorvaders van
van
voorvaders gehad,
gehad, Verhoeven.
Verhoeven. Nou,
Nou, een
die nog
nogniet
nietVerhoeven
Verhoevenheette,
heette,
heeft
zich
Verhoevengenoemd
genoemd
jou, die
heeft
zich
Verhoeven
of zich zoo laten
laten noemen
noemen uit letters,
letters, die
uit het
hetA.B.
A. B.C.
C.genomen
genomen
die uit
waren,
B. C.
C.
waren, uit
uit het
het A. B.
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VERHOEVEN (met zekerheid).
zekerheid). Toch zou ik
ik durven
durven zeggen,
zeggen, dat
dat ze
ze
altijd goeie
christenen zijn
zijn geweest,
geweest, anders
anders wil
wil ik
ik niets
niets met ze
altijd
goeie christenen
ze te
te
maken hebben.
jij dus het recht hebt
CASANOVA.
hebt om
om je
je Verhoeven
Verhoeven te
te noemen....
noemen ....
CASANOVA. Als jij
VERHOEVEN. Dat heb
heb ik,
ik, chevalier.
chevalier.
CASANOVA. Dan heb ik
ik het
het recht
recht om
om me
meSeingalt
Seingalt tetenoemen.
noemen.
VERHOEVEN. Bij
heb-je.
Bij mtn
m'n ziel en zaligheid, dat recht heb-je.
(terwijl hij
hij zich in
CASANOVA (terwijl
in zijn
zijnkamer
kamer terug
terug trekt).
trekt). Blaas
Blaas dan
maar
uit, Verhoeven,
Verhoeven, en
en twijfel
twijfel nooit
nooit meer
meer aan
aan m'n
mtn recht
recht
maar je licht uit,
om een naam
naam te
te dragen,
dragen, dien
dieni*~kheelemaal
heelemaal aan
aanmezelf
mezelftetedanken
danken
heb, of....
of.... ik zal je licht uitblazen.
uitblazen. (zingende in
in zif
zijn
kamer) .•..•• "Buona
n kamer)
„Buona
notte, tesoro
tesoro mio!"
mio!tt
6E TOONEEL.
TOONEEL.
VERHOEVEN alleen.
VERHOEVEN
(terwijl hij
hij de
dekaarsen
kaarsen uitdoet).
uitdoet). Toch wel
wel tn
VERHOEVEN (terwijl
'n lollige
kerel, maar je weet
weet nooit
nooit wat
wat jejeaan
aan'em
temhebt,
hebt,of
ofie
ie tt
ernstig
meent
of
't
of
niet. Enfin....
Enfin .... hij betaalt prompt z'n
ztn rekening....
rekening .... gelardeerd....
gelardeerd .... terwijl
die prins en prinses .... Verhoeven •••• ik geloof waarachtig, dat che-dieprns .Vhoevnikglfwarcht,devalier de Seingalt
Seingalt gelijk
gelijk heeft
heeft jeje 'n ezel te noemen. (gaat hoof
hoofdschuddschudde hand.
hand. Het
Het tooneel
tooneel bliJft
dend heen,
heen, een
een kandelaar
kandelaar met
met licht
licht in de
blijft dan
hoort juist den
den torenwachter,
torenwachter, die
die op
op den
den
een
oogenblik donker.
een oogenblik
donker. Men
Men hoort
oude-kerks-toren
blaast, dat alles
alles veilig
veilig is,
is, en
eneen
een
oude-kerks-toren viermaal
viermaal het
het sein
sein blaast,
oogenbliklater,
later,in
in de
de verte
verte de
de zwakke stem
stem van
van den
den nachtwacht,
nachtwacht, die
die
oogenblik
„bewoar je fuur en
roept: "bewoar
en koarslicht
koarslicht wel, de klok
klok heit...."
heit .... tt
Dan komt
komt Casanova
Casanova zonder
zonderpruik,
pruik,gehuld
gehuldinineen
eengebloemde
gebloemde kamerkamerden tast naar
naar een
een der
der
japon, zonder vest,
vest, voorzichtig
voorzichtig op,
japon,
op, en
en gaat
gaat op
op den
deuren
voorzichtig aankrabt.
blijft even
even midden
midden
deuren links,
links, waar
waar hij voorzichtig
aankrabt. Hij
Hij blijft
in de kamer wachten.
deur dicht bliJft,
hij zijn
zijnkrabben
krabben
wachten. Als de deur
blijft, herhaalt hij
prinses steekt
hoofdd door
deurkier en
en
en wacht
wacht opnieuw.
opnieuw. De prinses
steekt het hoof
door de
de deurkier
is
reeds
in
elegant
nachtgewaad.
Even
wachten!tt
Zij
is
reeds
in
elegant
nàchtgewaad.
zegt: "sssst!
„sssst! Even wachten!"
Onmiddellijk
wordt de
de deur
deur gesloten.
gesloten. Casanova
Casanova gaat
gaat op
op de
de teenen
teenen
Onmiddellijk wordt
kamer, waarvan
waarvan hij
hij de
de deur
deur open
open laat
laat staan,
vergenoegd
vergenoegdnaar
naarzijn
zijn kamer,
zoodat een lichtschemer
lichtschemer te
is, die
die echter
echter het
hettooneel
tooneel donker
donker laat.
laat.
te zien is,
7E TOONEEL.
JUFFROUW
VERHOEVEN, CASANOVA,
CASANOVA, later
DIRK,VERHOEVEN
VERHOEVEN
JUFFROUW VERHOEVEN,
later TONIA, DIRK,
PRINS
PRINSES PICCOLOMINI.
PICCOLOMINI.
PRINS en PRINSES
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Juffrouw
een licht
lichtenenluchtig
luchtignachtgewaad,
nachtgewaad,
Verhoeven komt
komt in een
Juffrouw Verhoeven
met een
door de
demiddendeur
middendeur
met
een kanten
kantennachtmutje
nachtmutjeop,
op,behoedzaam
behoedzaam door
binnen. Als zij
binnen.
zijtegen
tegeneen
eenstoel
stoelaanloopt
aanloopt blijft
bliJÏt zij
zij even
even stilstaan.
stilstaan. Op
Op
zijnkamer.
kamer.
dit gerucht komt Casanova uit zijn
(zacht, maar
fluisterend).
CASANOVA (zacht,
maar niet fl
uisterend). Ben je daar
schat?
daar eindelijk,
eindelijk, schat?
JUFFROUW VERHOEVEN
(hem de
de hand
JUFFROUW
VERHOEVEN (hem
hand op
op den
den mond
mond leggende).
Ssssst! Ssst!
Ssst! Om Godswil!
CASANOVA (drukt
haar tegen
tegen zich
kust haar).
haar). Heerlijke
(drukt haar
zich aan
aan en kust
vrouw, kom mee in m
n kamer?
m'n
JUFFROUW VERHOEVEN.
VERHOEVEN. Nee, nee, dat
dat licht!
licht! Hier!
Hier!
CASANOVA.
Iri 't donker?!
kan ik
ik jeje heelemaal
heelemaal
CASANOVA, Hier?!
Hier?! In
donker?! Maar
Maar dan kan
niet zien, aangebedene!
aangebedene!
(kwijnend). Hoeft ook niet, Jacques.
JUFFROUW VERHOEVEN.
VERHOEVEN. (kwijnend).
Jacques.
CASANOVA (zacht
(zacht protesteerend). Maar kom dan toch mee, lieveling.
(onstuimig).
in het
het volle
volle licht
licht bewonderen!
bewonderen!
(onstuimig), Laat me je toch in
JUFFROUW
VERHOEVEN (weer
haar hand
hand voor
voor zijn
zijn mond),
mond),
JUFFROUW VERHOEVEN
(weer met
met haar
(fluisteren~).
mocht je
je hooren.
hooren.
(fluisterend). Spreek
Spreek niet zoo luid!
luid! Mijn man mocht
CASANOVA. Piccolomini? Wat kan me
me dat
datschelen?
schelen?
Zij zijn
zijnde
desofa
sofabij
bijdedetwee
tweedeuren
deurengenaderd,
genaderd,juffrouw
juffrouwVerhoeven
Verhoeven
dwingt hem daarop naast haar plaats te
te nemen.
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN. Jacques!
Jacques!
CASANOVA (haar
hartstochtelijk omhelzende).
omhelzende). Je
bent 'n'nengel!
engel!
(haar hartstochtelijk
je bent
hoort het
het geroep
geroep van
Diefà!
Men hoort
van Tonia: Diefà! Diefà! Diefà!
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (opstaande). Heere God! Wat
Wat is
is dat?
dat?
TONIA
Diefà! Diea!
Diefà!
TONIA (buiten). Diea!
Die ellendige
meid. Ze
JUFFROUW
VERHOEVEN (angstig). Die
ellendige meid.
Ze komt
komt
JUFFROUW VERHOEVEN
hier!
zal ik
ik blijven?
blijven?
hier! Waar zal
CASANOVA.
mijn kamer!
kamer!
CASANOVA. In mijn
JUFFROUW
VERHOEVEN. Nee, nee, dat kan
kan niet!
niet! Ga
Ga jij
jij in
in jeje kamer,
kamer,
JUFFROUW VERHOEVEN.
verbergt zich).
zich).
gauw.
achter de
de sofa.
sofa. (Zij verbergt
gauw. Ik hier achter
Casanova
Casanova gaat
gaat snel
snel zijn
zijn kamer binnen.
Diefil Dirrek!
TONIA
Dirrek!Hellep!
Heller!D'r
D'rsein
seindiefe!
diefe!
dichterbij). Diefà!
TONIA (buiten maar dichterbij).
Zij komen door
door de
de middendeur
middendëur binnen.
binnen.
in blauwen
blauwen onderbroek
onderbroek met slaapmuts,
slaapmuts, op
op zijn
zijn kousen.
kousen. Hij
Hij
Dirk is in
is gewapend met een
een porijzer.
porijzer. Woar zijnne ze nou? De
De diefe?
diefe?
zij dragen
dragen ieder
ieder een kaarslicht.
Het tooneel wordt verlicht: zij
TONIA.
hier weise,
weise, ik heb
heb se
se hier
hier gehaurd!
gehaurd!
TONIA. Se motte hier
VERHOEVEN
op met
met getrokken
getrokken mes,
mes, zonder
zonderpruik,
pruik,een
eenkaarskaarsVERHOEVEN (komt op
de hand). Waar zijn ze? Laat
Laat ze
ze opkommen!
opkommen!
licht in de
'
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PRINS PIC. (in nachtgewaad, in de eene
eene hand
hand zijn
zijn degen,
PRINSPIC.
degen, in
in de
de andere
een kaarslicht). Is er een dief?
dief? Waar?
PRINSES PIC. (onder het opkomen).
PRINSES
opkomen). Mon dieu!
dieu! Mon dien!
dieu! wat
wat ben
ben

ik geschrokken!
geschrokken!
PRINS PIC.
PIC. Ze zeggen, dat er hier dieven
dieven zijn.
zijn.

Verhoeven
zijnvrouw
vrouwtetevoorvoorVerhoeven heeft overal
overal rond
rond gekeken
gekeken en
en haalt nu zijn
schijn.
CASANOVA (opkomende).
dat toch
toch voor
voor'n'nlawaai?!
lawaai?!
(opkomende). Wat is dat
VERHOEVEN. Naatje, wat doe
hier? ••• In 't'tdonker?
donker?
doe jij hier?....
(tot Tonia).
Akelig dier
dier van 'n
JUFFROUW VERHOEVEN
VERHOEVEN (tot
Tonia). Akelig
'n meid!
meid!
TONIA (lachend). Ja, he?
he? Lekker!
Lekker! (tot Verhoeven).
Verhoeven). En
tente d'r
En tente
moessie sit op de lip van
van meheir
meheirKesenofe!
Kesenofe! (zij schatert).
VERHOEVEN (verbaasd,
geêrgerd). Waaratje!
(verbaasd, geêrgerd).
PRINS PIC. Ze hebben
hebben mekaar
mekaar gezoend!
gezoend!
CASANOVA (haalt verwonderd en geergerd
geergerd het
zijn lip).
lip).
het mouche
mouche van zijn
Ik
die •••• vrouw....
vrouw.... gezoend?
gezoend? (kijkt de
de prinses
prinses aan).
ik heb die....
VERHOEVEN
VER
HOEVEN (kwaad). Monsieur Casanova, monsieur de
de Seingalt,
Seingalt,
m n vrouw is gèèn
m'n
gèèn letter
letter van
van het
hetA.B.
A.B.C.
Watdenk-je
denk-jewel?
wel? (tot zijn
C. Wat
jij je
je zoenen
zoenen door
door een
een ander?
ander?
vrouw). Laat jij
PRINSES
Casanova). Hadt je
je met
met dat
dat magere
magere varken
varken
PRINSES PIC. (zacht tot Casanova).
ook al 'n afspraakje?
CASANOVA (zacht). 't Was
•••• ik dacht,
dacht, dat
dat jij
jij het
hetwas!
was!
Was donker
donker en
en....
PRINSES
wordt het
het nog
nog mooier!
mooier!
PRINSES PIC. Wel,
Wel, nu wordt
CASANOVA. Ik was dol verliefd....
verliefd •••• op jou.
jou.
PRINSES
verontwaardigd van
hem af).
af). 't Is
Is me
me
PRINSES PIC. (wendt
(wendt zich verontwaardigd
van hem
wat moois.
moois.
VERHOEVEN. Monsieur
Casanova, dat gaat
gaat zoo
zoo niet!
niet! Neem
Neemvoor
voor
Monsieur Casanova,
mijn part het
het heele
hee1e A.B.
A. B.C.,
C., maar
maar van
van m
m'n
Als je
je
n vrouw blijf je af. Als
d'r zoo
zoozoent,
zoent,dat
dathaar
haarmouche
moucheop
opjou
joulip
lipkomt
komttetezitten,
zitten,dan
danneem
neem
d'r in
in beslag.
beslag. Van
Van haar
haarisisalles
allesvan
vanmij!
mij!
je teveel van d'r
CASANOVA. Je kunt haar
haar voor
voor mijn
mijn part
part houden.
houden. Als
Als je
je vrouw
vrouw het
het
uithangteeken
Oosten" op
op haar
haar lip
lip draagt,
draagt,
uithangteekenvan
van"De
„De Ster
Ster van
van het Oosten"
dan
neem ik daar
daar morgen
morgen mijn
mijn intrek.
intrek. Ik
Ik heb
hebgenoeg
genoeg van
van je
je
dan neem
"„Bijbel"!
Bij bel" !
VERHOEVEN (woedend). Vrouw,
nou andoet!
andoet! Op
Op
Vrouw, dat
dat je
je me
me dat
dat nou
dag!
je ouwen dag!
'

'

Juffrouw Verhoeven
Ver hoeven valt
valt flauw
flauw in
inde
de armen
armen van
van haar
haar man.
man.
juffrouw
PRINSES
Casanova). Daar hoor je het! En je
je dacht
dacht dat
dat ik
PRINSES PIC.
PIC. (tot Casanova).
het was!
was!
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donker zijn
zijn alle
alle katten
katten grauw,
grauw, en
en dan....
dan ....na
naeen
een
CASANOVA. In 't't donker
uur.
piket spelletje van 52 uur.
PRINSES PIC.
PICo (vinnig). je
Je hadt
hadt beter
betergedaan
gedaan tetegaan
gaanslapen.
slapen.Te
Je
PRINSES
geen ouwe vrouw meer
meer van
van een
een jonge
jonge onderscheiden.
onderscheiden.
kunt geen

VIERDE BEDRIJF.
BEDRIJF.
voornaam rococo-gestyleerd
rococo-gestyleerd en
gemeubeld vertrek
vertrek ten
ten huize
huize
Een voornaam
en gemeubeld
van den
den bankier
bankier Hope.
Hope. Een
Een dubbele
dubbele middendeur
middendeur op
op den
den achtergrond,
achtergrond,
waarvan slechts een vleugel telkens wordt geopend.
geopend. Een
Een enkele
enkele zijdeur
zijdeur
links. Boven
Boven de
detwee
tweedeuren
deuren„witjes".
"witjes".Rechts
Rechtstwee
tweevensters
venstersmet
metzware
zware
gordijnen van
van damast
damast in de
in ronde
ronde golvingen opgenomen
opgenomen gordijnen
de kleur
kleur van
van
het ameublement
ameublement afhangende
ronde baldakijnen.
baldakijnen. Aan
Aan eiken
eiken
het
afhangende uit
uit ronde
vensterbankjes met
met kussens
kussens er
er op.
op. Tusschen
Tusschenmiddendeur
middendeuren
en
kant vensterbankjes
zijdeur een
een geopend
geopend clavecimbaal,
clavecïmbaal, half verscholen
verscholen achter een
zijdeur
eenjÇlpansch
japansch
kamerschut. Naast
Naast dedezijdeur
zijdeureen
een
rococo-schoorsteenmet
metgeopenderz
geopenden
rococo-schoorsteen
haard,
waarin een
hoog opvlammend
haardstel en
haard, waarin
een hoog
opvlammend turfvuur
turfvuur brand:
brand: haardstel
en
doofpot. Op den schoorsteenmantel een pendule in stijl
stijl met
metkandelabers
kandelabers
en spiegel.
met voetbankje
voetbankje bij
bij het
hetvuur.
vuur.Een
Eenrococo-tafeltje
rococo-tafeltje
spiegel. Een
Een fauteuil
fauteuil met
NI' de
in het
het midden,
midden, daarbij
daarbij een
een paar stoelen.
stf)elen. Op den
den achtergrond,
achtergrond, bij
vensters,
japansch kabinet,
kabinet, of kast
kast met
metJapansc
japansehof
hofChineesch
Chineesch
vensters, een
een Japansch
porselein. Aan
de wanden
wanden familieportretten
Bijden
den
porselein.
Aan de
familieportretten uit
uit het
het tijdvak. Bij
haard
een
ander
tafeltje
met
borduurraam
er
op.
Op
den
parketvloer
haard
ander tafeltje met borduurraam op. Op den parketvloer
tapijtjes.
IE TOONEEL.
TOONEEL.
MME
TRENTI,
MME TRENTI,

later
later

CASANOVA,

huisknecht.

MME TRENTI (zit op een der vensterbankjes
vensterbankjes naar de
de schaatsenrijders
schaatsenrijders
te kijken, die
die in
in de
de Amsterdamsche
Amsterdamschestadsgracht
stadsgracht hun
hunvermaak
vermaakvinden.
vinden.
„Leggereis 'an!
Telkens
men het
hetgeroep:.
geroep:, "Leggereis
'anI —
- Leggereis
Leggere!s 'an!"
'an!"
Telkens hoort men
Zij is ook nu in het zwart
zwartgekleed,
gekleed, en
en heeft
heefthaar
haarpelsmantelaan,
pelsmantel aan,geopend,
geopend,
en een
Toch isis het
hetwaaiertje
waaiertje voortdurend
z;oortdurend
een fluweelen
fiuweelen hoed
hoed op,
op, handmof. Toch
in beweging.
beweging. Zij draagt
draagt mitaines.
mitaines. Als
AlsCasanova
Casanovawordt
wordtbinnengeleid
binnengeleid
staat zij
zij op.
op. Huisknecht
Huisknecht in
indeftig
deftigzwart,
zwart,lage
lageschoenen,
schoenen, witte
wittekousen,
kousen,
Als m'nheer
m'nheer
poederpruikje, laat Casanova door
door de
de middendeur
middendeur binnen.
binnen. Als
maar
m'nheer zal
zal dadelijk
dadelijk komen.
komen.
oogenblik wil
wil wachten: m'nheer
maar hier 'n oogenblik
CASANOVA (is
nu
eenvoudiger
gekleed,
heeft
pels,
stok
en
handmof
(is eenvoudiger gekleed,
pels,
en handmof
in de gang
gang gelaten,
gelaten, maar
maar draagt
draagt het
het steekje
steekjeininde
de hand.
hand. Als
Als hij Mme
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ziet wil
wil hij
hijongedwongen
ongedwongen op haar toe gaan, maar blijft
blijft dan
dan even
even
Trenti ziet
pijnlijk van
van gezicht
gezicht stilstaan,
stilstaan, terwijl
terwijl hij
hij zekere
zekere plaats
plaats wrijft.)
wriJ1t.) Ha.
Ha.
Teresa! Au!
Teresa!
MME TRENTI.
TRENTI. Wat
Wat is er?
MME
CASANOVA (nader
komende om met
met haar
haar door
door het
hetvenster
venstertetezien).
zien).
(nader komende
CASANOVA
den Amstel.
Amstel.
Gisterenmiddag schaatsengereden, op den
MME TRENTI.
TRENTI. Jij?! Ken-je dat
datook
ookal?!
al?!
MME
CASANOVA. Dat is te
te zeggen:
zeggen: ik
ik heb
heb het
hetwillen
willen leeren.
leeren. Ik
Ikwas
was in
in
CASANOVA.
gezelschap van
mademoiselle Esther,
andere jongelui....
jongelui •••• hum!
hum!
gezelschap
van mademoiselle
Esther, en andere
monsieur Gravius
Gravius was
was er ook
ook bij.
bij. Maar,
Maar, cospetto!
cospetto! Dat
Dat isisnog
nog
Die monsieur
moeilijker dan paardrijden voor iemand, die
die het
hetnooit
nooitgeleerd
geleerdheeft.
heeft.
moeilijker
MME
MME TRENTI.
TRENTI. Maar hoe laat ben
ben jejedan
dangisteren
gisterenopgestaan?
opgestaan?
CASANOVA. Ik heb, na m'n
m'n spelletje
spelletje piket,
piket, en....
en ••••wat
watdaarop
daaropgevolgd
gevolgd
CASANOVA.
IS
....
is.14
MME TRENTI
TRENTI (spottend
verrassend tête-5,-tête
tête-a-tête met
met
MME
(spottend lachend). Je verrassend
de hotelhoudster,
hotelhoudster, die
die zeker
zeker de
de mooie
mooie Locandiera wil navolgen van
onzen dichterlijken vriend papa Goldoni....
Goldoni ••••
Maar ik
ik ben er
CASANOVA. Was 't maar waar!
waar! (verontwaardigd). Maar
er
:n geloopen!
dat .... jij
jij het
het was.
was.
geloopen! Ik dacht, dat,...
MME TRENTI
TRENTI (uiterst verbaasd). Ik???!!!
CASANOVA (lachend). Ja jij.
MME
TRENTI. Maar hoe kon je dat
dat denken?
denken? Alles
Alles is toch
toch tusschen
tusschen
MME TRENTI.
ons
ons uit.
CASANOVA
ja. De
De oude
oude liefde,
liefde, die
die nooit
nooit roest....
roest ....
Nu ja.
CASANOVA (verliefd). Nu
Kortom
of....
Kortom jij of....
MME
TRENTI. De prinses?
prinses?
MME TRENTI.
CASANOVA.
gaan: ik heb
heb daarna
daarna een
een ongestoord
ongestoord slaapje
slaapje
CASANOVA. Om kort te gaan:
gedaan
men noemt:
noemt: „de
"deslaap
slaap van
van den
den
gedaan van
van een
een uur of veertien. Wat men
rechtvaardige.
Mme Trenti
Trentilacht
lachtveelbeteekenend.
veelbeteekenend.
gedaan. Toen heb ik m'n
CASANOVA.
goed gedaan.
m'n
CASANOVA. Wat-blief? 't Heeft me goed
voetknecht laten pakken, en ben tot
tot groote
groote ergernis
ergernis van
van de
de Bijbelsche
Bijbelsche
per::onen
Ster van
van het
hetOosten"
Oosten gegaan,
gegaan,waarvan
waarvan die
die
personen naar
naar "De
„De Ster
tt

madame
....
madame....
„La bella
MME
TRENTI. "La
bella Locandiera"!
Locandiera tt !
MME TRENT'.
CASANOVA.
uithangteeken, mag
mag je
je wel
wel zeggen, had ....
Mij het uithangteeken,
CASANOVA. Mij
MME
TRENTI. Had aangezoend.
aangezoend.
'
MME TRENTI.
CASANOVA.
Zonderlinge
manier
om
reclame
te
maken voor
voor jeje
Zonderlinge
manier
om
reclame
te maken
CASANOVA.
Kijk, die daar eens
concurrent. Ik
Ik had
had haar
haarwel
wel kunnen
kunnenworgen!
worgen! - Kijk,
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vallen!!!! Cospetto!
op het
het
vallen!!!!
Cospetto!Wat
Wat kun-je
kun-je -je
,je zeer
zeer doen,
doen, als
als je zoo valt op
ijs! En die
die Hollanders,
Hollanders, he?
he? Je
Je moet
moet ze
ze op
op schaatsen
schaatsen gezien
gezien hebben
hebben
ijs!
weten wat
wat ze
ze waard
waard zijn
zijn aan
aanvroolijkheid
vroolijkheid en
en lenigheid.
lenigheid. Heel
Heel
om te weten
menschen. (pijnlijk) La bella
bella cosa!
cosa! 't Lijkt zoo
zoo gemakkelijk
gemakkelijk
andere menschen.
zoomoeielijk.
moeie1ijk. (Doet
(Doet het schaatsenrijden
schaatsenrijden na)
na) zoo!
zoo! zoo!
zoo! Maar
Maar
en 't't isiszoo
jawel! Per bacco! Waarom is er geen
geen ijs
ijs op
op onze
onzekanalen
kanalenin
inVenetië,
Venetië,
jawel!
's winters?
MME TRENTI.
TRENTI. Er is
is daarentegen
daarentegen heerlijk
heerlijk vanille-ijs
vanille-ijs bij
bij Florian
Florian
MME
op het Sint-Marcusplein,
Sint-Marcusplein, 's zomers.
CASANOVA (zuchtend).
(~uchtend). Ja, Venetië!
Venetië! Zal
Zal ik er
er ooit
ooit terug
terugkomen?
komen?
CASANOVA
(vroolijker, terwijl
terwijl hij haar
haar hand vat)
wat korn
kom je
je hier
hier eigenlijk
eigenlijk
vat) Maar wat
(Hij kust
kust haar
de hand
hand en
en leidt
leidt haar
haar dan
dan naar
naar
doen, Teresina
Teresina mia?
mia? (Hij
haar de
den haard, waar
waar hij galant den
den fauteil voor
voor haar
den
haar bij
bij het
het vuur
vuur schuift,
schuift,
en het
het voetbankje
voetbankje klaar
klaar zet).
zet). Wil-je niet je
je mantel
mantel afleggen,
afleggen, schat?
schat?
MME TRENTI.
TRENTI. Dank-je. Afscheid
Afscheid nemen,
nemen.
(ongedwongen tegen
tegen het tafeltje
CASANOVA (ongedwongen
tafeltje leunende).
leunende). 't Is
Is waar.
waar.
CASANOVA
Je
gaat heen.
heen. Ben je tevreden over je séjour hier
hier in
in Holland?
Holland?
je gaat
MME TRENTI.
TRENTI. 't Is prachtig gegaan.
gegaan. Holland
Holland is
is een
een paradijs
paradijs voor
voor
vreemde
vreemde artisten.
CASANOVA.
voor geheime
geheime politieke
politieke agenten,
voor hun
hun
En voor
agenten, die
die voor
CASANOVA. En
koning geld komen leenen.
MME
TRENTI. Dat schijnt. Ze
Ze zeggen,
zeggen, dat
dat je
je hier
hier vijftig
vijftig millioen
millioen
MME TRENTI.
er
zelfsalal
francs
komt
leenen
voor
den
koning
van
Frankrijk,
en
francs komt leenen voor
koning van Frankrijk, en er zelfs
een millioen aan verdiend hebt.
hebt.
CASANOVA
terwijl hij
hij een
een snuifje
snuifje neemt,
neemt, nadat
nadat hij
hij eerst
eerst
CASANOVA (lachend, terwijl
Mme
Trentieen
eenprise
prisegepresenteerd
gepresenteerd heeft).
heeft). 't Mocht
Mocht wat!
wat! Ik
Ik persoonpersoonMme Trenti
lijk heb alle reden om
om tevreden
tevreden te
te wezen,
wezen, maar
maar de
de koning
koning nog
nog niet.
niet.
Zoolang
"pour le
Ie roy
roy de
de
Zoolang Frederik
Frederik geen
geen vrede
vrede sluit,
sluit, werk
werk ik
ik hier
hier „pour
"pour Louis
Louis le
Ie Bien-Aimé".
Bien-Aimé H •
Prusse
Prusse"H en niet „pour
„Bien Aimé"
MME
TRENTI. "Bien
Aimé H net
net als
als Jacques
Jacques Casanova.
Casanova. Maar
Maar is
is
MME TRENTI.
't dan
dan niet
niet waar,
waar, dat
datjejevan
vanmonsieur
monsieurHope
Hopeeen
eenmillioen
millioengekregen
gekregen
behebt? Piccolomini
Piccolomini vertelde
kon zijn
zijn hotelrekening
hotelrekening niet
niet bevertelde het. Die kon
talen, en zegt
zegt dat
dat *jij
'jij hem
van je,
je, dat
datzoo
zoolang
langgegehem door
door dat kaartspel van
duurd heeft, hebt geruineerd.
Alsof er
er wat
CASANOVA
wat aan
aan hem
hem tete ruineeren
ruineeren was!
-was!
CASANOVA (lachend). Alsof
Maar hoe weet die
die escroc
escroc van
van mijn
mijn geval
geval met
met Hope?
Hope?
MME
TRENTI. Het is dus
dus toch
toch waar
waar van
van dat
datmillioen?
millioen? (zij staat
MME TRENTI.
verrast op).
Waar, en niet
CASANOVA
terwijl hij
hij haar
haar hand
hand neemt).
neemt). Waar,
CASANOVA (lachend, terwijl
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waar. Lichtelijk overdreven.
overdreven. (Hij
neemt den
densolitaire
solitaire van
van zijn
zijnvinger
vinger
(Ilij neemt
der hare).
hare). Hier, lieve Teresa, dat
dat is
is voor
voor jou.
jou.
en schuift dien
dien aan
aan een
een der
'n Herinnering te meer
meer aan
aan onze
onze liefde
liefde van
van voorheen,.
voorheen, en onze ontontmoeting van nu
nu op
op een
eenvoor
voormij
mijzoo
zoogelukkigen
gelukkigen tijd.
tijd.
MME TRENTI
TRENTI (verrast). Voor
diamant?
Voor mij?
mij? Die prachtige diamant?
CASANOVA. Voor
rolletje goud
zijn vestzakje)
vestzakje)
goud uit zijn
Voor jou en (haalt een rolletje
dit voor de opvoeding in den eersten
eersten tijd
tijd voor
voor die
die andere
andereherinnering
herinnering
van onze liefde, voor Sophie.
MME TRENTI,
TRENTI. Goud! Voor Sophie?!
Sophie?! (omarmt
(omarmt hem aangedaan) 0,
O.
Jacques,
langen tijd
'n vrouw
vrouw kon
kon houden,
houden, wat
wat zou
zou die
die
Jacques, als
als je
je langen
tijd van 'n
dan gelukkig wezen,
wezen, want wat ben-je
ben-je toch
toch lief,
lief, en
enaltijd
altijdzoo
zooroyaal!
royaal!
(droogt
oogen en
in haar
haar réticule).
réticule).
(droogt zich de oogen
en steekt het goud in
CASANOVA (onverschillig,
naar het
hetclavecimbel
clavecimbel
(onverschillig,luchtig,
luchtig, terwijl
terwijl hij naar
door een reetje
gaat, en dan door
reetje van
van de
de zijdeur
zijdeur spiedt). Nu ja.
MME TRENTI.
TRENTJ. Maar je trouwt
trouwt nu
nuzeker
zekermet
metmademoiselle
mademoiselle Hope,
Hope,
geluksvogel,
bent!
geluksvogel, die
die je bent!
CASANOVA (verschrikt). Trouwen?!
MME TRENTI.
TRENTI. Ja, natuurlijk.
natuurlijk. Een
Eenvan
vande
demooiste
mooisteen
enliefste
liefstemeisjes,
meisjes,
die ik in dit land gezien heb. Ze houdt
houdt van
van je,
je, Jacques.
Jacques.
CASANOVA. En ik van haar. Ik
Ik ben
ben eenvoudig
eenvoudig dol
dol verliefd
verliefd op
op haar.
haar.
MME TRENTI.
TRENTI. Eenige dochter van den rijksten bankier in Holland,
die met je
je wegloopt.
wegloopt. Wat
Wat wil
wil jeje meer?
meer?
CASANOVA. Ik wil niets meer. ik
Ik heb
heb alles!
alles! Behalve,
BehalVt::, dat ik nog niet
geslaagd
naar m'n
m'n
geslaagd ben
ben met
met mijn
mijn leening.
leening. Ik keer naar Parijs terug, naar
n
zoete
Manon Baletti,
Bal~tti, naar m'n
m'n fabriek
fabriek van
van gedrukte
gedrukte zijde
zijde en
en m
m'n
zoete Manon
twintig snoezen van meisjes, naar het pleiziert naar het licht, naartwingsoezvamj,nrhtpleiza c,nr
de liefde!
MME TRENTI
TRENTI (hoofdschuddend).
mademoiselle Hope?
Hope?
(hoofdschuddend). En mademoiselle
CASANOVA (nadenkend, spijtig).
spijtig). Ik zal ha
haar
moeten
ar tot mijn spijt moeten
opgeven.
MME TRENTI
TRENTI (verontwaardigd). Je bent
bent gek!
gek! Je verspeelt 'n
'n gelegelegenheid,
krijgt. Dat
Dat meisje
meisje is
is alles
alles en
en
genheid, zooals
zooals jeje er
er nooit weer een krijgt.
heeft alles.
alles.
wel. Maar wat wil-je,
CASANOVA
wil-je, Teresa?
Teresa?
CASANOVA (nadenkend). Ik weet 't wel.
't Is
Is m'n
m'n bestemming
bestemming niet
niet te
te trouwen.
trouwen. Ik
Ikben
benniet
nietvoor
voor het
hethuwelijk,
huwelijk,
en het huwelijk
huwelijk is
zoudedevrouw,
vrouw,die
dieikiktrouwde,
trouwde,
is niet voor mij. aIkzou
ongelukkig
maken,
en
daar
is
mademoiselle
Hope
me
te
lief
voor ....
ongeltikkig
en daar is mademoiselle Hope me te lief voor....
Ja, juist, daarom! Ik trouw nièt....
nièt •••• uit
uit liefde.
liefde.
MME TRENTE
TRENTE (met warmte).
warmte). Wat 'n redeneering!
'
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CASANOVA (luchtiger). Maar
dat mijn
mijn ziel
ziel is
is als
als
Maar begrijp dan toch, dat
die van de vogels: ik fladder, ik vlieg, ik zet me hier,
hier, ik
ik zet
zet me
me daar,
daar,
ben
ik ben weg
weg voor dat de
de menschen
menschen erkend
erkend hebben,
hebben, dat
datikikwaard
waardben
om naar te luisteren.
luisteren. Ik
Ikvolg
volg den
den inval
inval van
van het
hetoogenblik.
oogenblik.Een
Eenhoogere
hoogere
Godof....
of.... Paralis.
kracht doet
doet me
me leven,
leven, zooals
zooals ik leef:
leef: God
MME TRENTE
TRENTE (haar ooren
ooren dicht stoppende). Heiden!
CASANOVA (ernstig). Ik ben Christen,
Christen, maar
maar versterkt
versterkt door
door de
de filosofilosofie.
MME TRENTE.
TRENTE. Zonder
leven naar te
te richten.
richten.
Zonder principes
principes om
om er je leven
CASANOVA. Mijn
eenig principe
principe is om
om geen
geen principes
principes te
te hebben.
hebben.
Mijn eenig
op den
den wind?
wind?
Heeft de vogel principes, die voortsnelt
voortsnelt op
MME TRENTI.
TRENTI. Naar den ouderdom,
ouderdom, naar
naar het
het gebrek.
gebrek.
CASANOVA. Foei!
van ouderdom,
ouderdom, van
vangebrek?
gebrek?Zie
Zie
Foci! Wie
Wie spreekt er van
en
dertig
jaar
(lachend)
ik
heb
pas
me
eens
aan
Teresa,
ik
ben
vijf
me eens aan
ben vijf en dertig jaar
pas
'n partijtje
partijtje piket
piket gespeeld
gespeeld van 52 uur, ben
ben 20 maal
maal gevallen
gevallen op het
ijs,
jou.... ja, op jou,
jou, nog
nog altijd!....
altijd!. ... op
op die
die charmante
charmante
ijs, ben verliefd op jou....
••• op....
op .... op
op alle
alle mooie
mooie vrouwen
vrouwen en
enmeisjes,
meisjes,
prinses Piccolomini,
Piccolomini, op:
op....
en alle mooie vrouwen en meisjes
meisjes zijn verliefd op
op mij....
mij ....en
enjejespreekt
spreekt
me
ouderdom en gebrek?
gebrek? Maar Teresa, ik voel
voel me
me de
de koning
koning
me van ouderdom
van
rijk en
en vol
vol in
in me
me opstuwt,
opstuwt, en
enme
mebezielt,
bezielt,en
enme
me
van het leven, dat rijk
gelukkig maakt!
MME
TRENTI (innig, terwijl
terwijl zij
zij zijn
zijnhand
handneemt).
neemt). Zal het altijd
altijd
MME TRENT'
dat je
je om
om jejeheen
heen
zoo
komen, dat
zoo blijven,
blijven, Jacques?
Jacques? Zal
Zal er
er niet een tijd komen,
enjejejejeeenzaam
eenzaamzult
zultvoelen,
voelen,
zult zien naar
naar een
een vrouw,
vrouw, naar
naar een
eenkind,
kind,en
en koud?
koud? Van
je lief
lief hebben
hebben gehad,
gehad, en
en die
die jij....
jij .. ..
Van al de vrouwen, die je
ik weet het, op jou manier, ook lief hebt gehad....
gehad .... voor
voor 'n
'noogenblik....
oogenblik .. ..
zal
niet een
een bij
bij jejezijn
zijnom
omde
deverlatenheid
verlatenheid van
van jejeleven
leventete
zal er dan niet
vullen door een liefkozing, die troost over
over wat
wat voorbij
voorbij en
en verloren
verlorenis.
is.
en ze zullen niet
Je zult kinderen
kinderen hebben....
hebben .... Sophie
Sophie bijvoorbeeld....
bijvoorbeeld .... en
bij je zijn, je zult zelfs
zelfs niet
niet weten
weten waar
waar ze
ze zijn,
zijn, je
je zult
zult aan
aanze
zedenken
denken
maar
jou .... Denk
Denk je
je daar
daar nooit
nooit aan,
aan, Jacques?
Jacques? Denk
Denk jeje
maar zij
zij niet aan jou....
nooit aan de
de mogelijkheid
mogelijkheid van
van tegenspoed?
tegenspoed?
CASANOVA (ondanks
zichzelf ontroerd).
ontroerd). Och kom.
(ondanks zichzelf
MME TRENTI.
TRENTI. Maar je
j~ hebt toch
toch al
al tegenspoed
tegenspoed in
in jejeleven
levenleeren
leeren
je onder de „Looden
"LoodenDaken"
Daken"gevangen
gevangenzat.
zat.
kennen. In Venetië,
Venetië, toen je
CASANOVA. Onschuldig
gevangen! Vervolgd
Vervolgd door
door laaghartigheid
laaghartigheid
Onschuldig gevangen!
en kleinzielige
kleinzielige Inquisitie!
MME
TRENTI. Maar de
de laaghartigheid,
laaghartigheid, maar
maar de
dekleinzieligheid
kleinzieligheid
MME TRENTI.
machtig worden,
worden, Jacques.
Jacque-s. Denk
Denk daaraan!
daaraan! 't'tGaat
Gaat
kunnen je weer te machtig
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goed in het
het leven.
leven. Hier
Hier ligt
ligt jejegeluk
geluk maar
maar voor
voor het
het
ons niet altijd goed
grijpen: 'n
'n mooi
mooi lief
lief meisje,
meisje, dat schatrijk
schatrijk is, en
en van
van je
je houdt...
houdt •••• hoe
hoe
het Gods
Gods mogelijk,
mogelijk, dat
dat jejeniet
nietdadelijk
dadelijkneemt
neemtwat
watjejeaangeboden
aangeboden
is het
wordt?
(weifelend). Maar dan zou
CASANOVA (weifelend).
zou ik
ik moeten
moeten trouwen!
trouwen!
CASANOVA
MME TRENTI.
TRENTI. Maar trouw dan! Iedereen
Iedereen doet
doet dat
dattoch!
toch!
MME
CASANOVA (luchtig
(luchtig nadenkend).
nadenkend). Casanova
Casanova getrouwd?
dat?
CASANOVA
getrouwd? Kan dat?
Nenni! Dat kan niet! Dat
Dat bestaat
bestaat niet!
niet! Dat
Datzou
zoude
deververBestaat dat?
dat? Nenni!
loochening
zijn van
van mijn
mijn goed
goed gesternte.
gesternte. Ik mag het niet
loochening zijn
niet doen.
doen. Het
Het
in de
de heele
heele wereld.
wereld. Ik
Ikga
gawaar
waarhet
hetgeluk
gelukmij
mijlokt:
lokt:
geluk lacht mij toe in
„sequere
"sequere Deum"!
Deum"!
MME TRENTI.
TRENTI. Hier
Hier lokt
lokt het
geluk je,
je wilt
wilt het
het achter
achter jeje
het geluk
je, en
en je
MME
gaan. (ziet Esther van
van links
linksbinnenkomen).
binnenkomen). Mademoilaten, en heen gaan.
selle Hope!
+

2E TOONEEL.
TOONEEL.
CASANOVA,
TRENTI, ESTHER,
ESTHER, later HOPE.
CASANOVA,MME
MME TRENTI,
ESTHER
fluwee(is gekleed
gekleed om
om schaatsen
schaatsenteterijden:
rijden: een
eenkort
kort zwart
zwart fluwee
ESTHER (is
len costuum
costuum en hooge
hooge rijlaarzen). Mme Trenti,
Trenti, wil
wil u me
me excuseeren?
excuseeren?-len
chevalier, uitgerust van uw
(lachend) chevalier,
uw schaatsenrijden
schaatsenrijden van
van gisteren?
gisteren?
CASANOVA
haar bewonderend
(ziet haar
bewonderendaan
aanenenbrengt
brengthaar
haarhand
handnaar
naar
CASANOVA (ziet
ziet er weer
uit, mademoiselle.
Of ik
zijn lippen).
lippen). U ziet
weer verrukkelijk
verrukkelijk uit,
mademoiselle. Of
ik
uitgerust ben?
ben? Natuurlijk!!!
Natuurlijk!!!
Dan gaat
ESTHER.
gaat uu weer
weer met
metons
onsschaatsenrijden?
schaatsenrijden? Ik
Ik wacht
wacht
ESTHER. Dan
Floris ook.
MME
TRENTI. Het spelletje
spelletje piket schijnt monsieur
monsieur Gravius
Gravius dus
dus
MME TRENTI.
geen
hebben gedaan.
gedaan.
geen kwaad
kwaad te hebben
ESTHER
heeft hem
hem goed
goed gedaan.
gedaan. Toen
Toen vader
vader
Het heeft
ESTHER (opgeruimd). Het
hem
nieuwe uitdaging aan
aan den
den chevalierdeSeinchevalierdeSeinhem gisteren over deze nieuwe
„ik
galt
onder handen
handen nam,
nam, zei hij:
hij: (tot
Casanova, glimlachend)
glimlachend) "ik
(tot Casanova,
galt onder
moet
m'nheer Casanova
Casanova me
me in
in alles
alles de
de baas
baas is".
is".
moet wel
wel erkennen,
erkennen, dat m'nheer
Mme Trenti, ga toch zitten.
De goeie jongen toch. (tot
Trentt) Mme
(tot Mme Trenti)
(wijst
terwijl zij
zij de
de bezoekster
bezoekster van
van
(wijst haar
haar den
den stoel
stoelaan
aanbij
bij den
den haard,
haard,terwijl
sofa legt.
legt. Dan, na
na een
een blik
blik
haar
haar bontmantel
bontmantel ontdoet,
ontdoet, dien
dien zij
zij op een sofa
plaats bij
bij het
hettafeltje
tafeltje
geworpen
hebben door
geworpen te
te hebben
door het
het venster,
venster, neemt zij
zij plaats
denkt
u
te
vertrekken?
in het
het midden).
midden). Wanneer
Wanneer
te vertrekken?
MME
TRENTI. Morgenochtend,
trekschuit. Morgenavond
Morgenavond
Morgenochtend, met de trekschuit.
MME TRENTI.
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heb ik
ik 'n concert
heb
concert in Haarlem,
Haarlem, dan een
een in Den
Den Haag,
Haagt en
en dan
dan (met
een
lichte
zucht)
addio,t lief Holland!
een lichte
addio
ESTHER. Ik
Ik vrees,
vrees, dat mijn vader u niet zal kunnen ontvangen. Er
is een
aangekomen.Er
Erschijnt
schijntgroot
grootnieuws
nieuwstetezijn.
zijn.
een post uit
uit Duitschland
Duitschiand aangekomen.
CASANOVA. Misschien
Frankrijk!
Misschien de
de vrede met Frankrijk!
ESTHER (glimlachend),
(glimlachend). Wie weet?
weet?
MME TRENTI. Ik
MME
monsieur Hope
Hop..: zoo
zoo graag
graag nog
nog eens
eens willen
willen
Ik had monsieur
ontmoeten.
Hij is
is zoo
zoo goed
goed voor
voor mij
mij geweest,
geweest, net
net als
als u,
u,mademoiselle.
mademoiselle.
ontmoeten. Hij
zal altijd
altijd in dankbaarheid
dankbaarheid aan
Ik zal
aan uu tweeën
tweeën denken.
denken.
ESTHER. Denk
ons in
in vriendschap,
vriendschap, madame
madame Trenti,
Trenti,zooals
zooals
Denk aan ons
wij het
het aan uu zullen
zuHen doen.
doen. En
En uw
uw dochtertje?
dochtertje? (ziet daarbij
daarbij veelbeveelbeteekenend Casanova
teekenend
Casanova aan).
MME TRENTI,
MME
TRENTI. M'n lieve
lieve kind gaat
gaat natuurlijk
natuurlijk mee.
mee. Ik
Ik heb
heb een
een
voor haar gekregen.
kostbaar cadeau 'voor
(als voren) van den vader?
Esther (als
MME TRENTI.
MME
TRENTI. Van
iemand, die
van haar
haar houdt,
houdt, en
en die
die
Van iem.and,
die veel
veel van
verdient,
menschen veel
veel van hem houden,
houden, al doet
dcet hij
hij soms
soms
verdient, dat de menschen
rare dingen
dingen (opstaande) Dan zal
zal ik
ik maar
maar niet
nietop
opmonsieur
monsieur Hope
Hope
wachten, mademoiselle.
goed zijn hem mijn
mijn dank
dank
wachten,
mademoiselle.UU wilt
wilt wel
wel zoo
zoo goed
over te brengen.
brengen.
HOPE
HOPE (opgeruimd binnenkomende).
binnenkomende). Dat is
is niet
niet noodig,
noodig, Madame
Madame
Trenti, hier ben
ben ik
ik zelf
zelf om
om uu tetedienen.
dienen. (reikt
haar de
de hand, die
die
Trenti,
(reikt haar
madame Trenti met
met een
een buiging
buiging aanvaardt.
aanvaardt. Tot
Tot Casanova).
Casanova). Goed
madame
nieuws, chevalier!
chevalier!
CASANOVA. De vrede?
vrede?
HOPE. Nog niet, maar wel in uitzicht. De
De Fransche
Fransche koersen
koersen stijgen.
stijgen.
CASANOVA,
CASANOVA. En....
En ....
HOPE
HOPE (lachend). Daar spreken
spreken we
we straks
straks wel
wel over.
over. (tot
(tot Mme
Mme
Trenti). Dus uu gaat
gaat ons
ons verlaten,
verlaten, madame
madame Trenti?
Trenti?
MME TRENTI.
TRENTI. Niet zonder spijt en
en niet
niet zonder
zonder dankbare
dankbareherinneherinnering, monsieur
monsieur Hope.
Hope.
HOPE.
HOPE. Al wel!
wel! Al
Al wel!
wel! Waar
(Haar zijn
zijnsnuifdoos
snuifdoospresenteerende,
presenteerende, waaruit
waaruit
meteen
eendienaresse
dienaresse een
een prise
prise neemt,
neemt,vervolgens
vervolgenshoudt
houdtHope
Hopedededoos
doos
zij met
zij
Casanova
voor. Tot
Casanova voor.
Tot Esther).
Esther). Hadt jij
jij niet
niet aan
aan madame
madame Trenti
Trenti een
een
opheldering tete vragen?
vragen?
ESTHER.
ESTHER. Over die melodie
melodie van
van Scarlatti.
Scarlatti.
HOPE. Goed kind,
madame even
even met
met je
je mee,
mee, naar
naar je
je
HOPE.
kind, neem dan madame
salet,
salet, en laat
laat ons
ons een
een oogenblik
oogenblik alleen.
alleen.
ESTHER
ESTHER (tot madame
madame Trenti).
Trenti). Heeft uu nog
nog even
even tijd?
tijd?
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MME TRENTI.
Dienaresse, mademoiselle.
MME
TRENTI. Dienaresse,
mademoiselle. (Zij
buigt voor
voor Hope
Hope
(Zij buigt
en gaat
gaat met
met haar
haar mantel óver
over den
den arm,
arm, heen,
heen, terwijl Esther
en
Esther haar
haar den
den
arm biedt).
HOPE, (terwijl
(terwijl hij
hij het
hettweetal
tweetal welgevallig
welgevallig even
naziet en nu
nu zelf
zelf
even naziet
een prise
prise neemt). tn.
een
'n Charmante
vrouw! Neen, chevalier,
chevalier, de koning
koning
Charmante vrouw!

van Pruisen
Pruisen denkt
denkt nog
van
nog niet aan
aan vrede,
vrede, naar
naar het
het schijnt,
schijnt, maar
maar de
de
kansen er
er op
op verbeteren,
kansen
verbeteren, en meer om uu genoegen
genoegE'n te doen
doen dan
dan om
om
den
Allerchriste1ijksten koning
te dienen....
dienen ....
den Allerchristelijksten
koning van
van Frankrijk te
CASANOVA (verrukt). Wel verplicht,
verplicht, monsieur
monsieur Hope.
Hope.
HOPE. Hebben
besloten, m'n
vriend Pels,
Pels, en
en Boaz
Boaz in
in Den
Den
Hebben we
we besloten,
m'n vriend
Haag, en
en nog 'n
Haag,
'n paar
paar andere
andere handelsvrienden,
hande1svrienden, om
om die
die 20 millioen
Fransche staatspapieren te
te accepteeren.
accepteeren.
Tegen....?
CASANOVA. Tegen
....?
2oo.000 francs
HOPE. Tegen 18
18 millioen
millioep 200.000
.... maar zonder commiscommisfrancs....
sieloon voor den makelaar.
makelaar.
CASANOVA. Dat valt niet
niet mee.
mee.
HOPE (hem
goedmoedig op den
den schouder
schouder kloppende).
kloppende). Als
ze in
in
(hem goedmoedig
Als ze
Parijs verstandig
verstandig zijn,
zijn, zullen
zullen ze
ze je
je voor
voor dit
ditgemis
gemiswel
welschadeloos
schadeloos
Parijs
stellen.
CASANOVA. Maar zoo verstandig zijn ze niet in Parijs.
Parijs.
HOPE. Wat? Niet verstandig
verstandig in
in Parijs?
Parijs?
CASANOVA. De Parijzenaars
Parijzenaa:rs zijn soms
soms geestig,
geestig, maar
maar verstandig
verstandig
nooit.
HOPE. Zouden ze niet
niet verstandig
verstandig genoeg
genoeg wezen
wezen om
om je
je naar
naar waarde
waarde
te schatten? Ik
Ik kan
kan het
het haast
haast niet
niet denken.
denken. M'n
M'n waarde, als monsieur
monsieur
Boulogne je
blijI'.! te
tewaardeeren,
waardeeren, denk
denkererdan
dana,an,
aan,dat
datikik
de Boulogne
je niet blijkt
je graag tot compagnon in m'n bankiershuis
bankiershuis heb.
heb.
CASANOVA (gevleid,
(gevleid, glimlachend).
glimlachend). Dank u,
u, monsieur
monsieur Hope.
Hope.
HOPE (opgeruimd). He, wat
wat denk-je?
denk-je? Zou het
het de
de firma
firma worden:
worden:
Hope, Casanova
Casanova en
en Paralis?
Para lis?
CASANOVA (alsvoren). Ik ben bang,
bang, dat Casanova
Casanova en
niet
en Paralis
Paralis niet
zoo soliede zouden wezen
wezen als Hope.
Hope.
HOPE.
HOPE. We zullen
zullen zien.
zien. Dus
Dus die
die18
18millioen
millioen200.000
200.000 francs?
francs?
CASANOVA.
CASANOVA. Ik zal
zal er dadelijk
dadelijk voor naar Den
Den Haag
Haag moeten
moeten om
om met
met
den ambassadeur,
ambassadeur, te
te spreken,
spreken, en
endan
dannaar
naarParijs.
Parijs.
graaf d'Affri, den
HOPE.
HOPE. In ieder
ieder geval
geval is
is het
het geld
geld beschikbaar.
beschikbaar. Ik
Ikga
gaeven
evenheen
heenom
om
Boaz te schrijven wat hier op
op de
de Beurs
Beurs besloten
besloten is.
is. Sta
Stame
mE'een
een
aan Boaz
oogenblik toe
toe (gaat door de middendeur heen).
heen).
CASANOVA
CASANOVA (met een
een buiging).
buiging). Ik blijf
blijf hier
hier tot
tot uw
uw dienst.
dienst. (Mgt
(blijft
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venster
enen
kijkt
glimeven na denkend
denkend staan,
staan, dan
dangaat
gaathijhijnaar
naarhethet
venster
kijkt
glimharpmuziek).
lachend naar
naar buiten.
buiten. Er
Erklinkt
klinktininhet
hethuis
huiseen
eenzachte
zachte
harpmuziek).

3E TOONEEL.
TOONEEL.
CASANOVA,
CASANOVA, ESTHER.
ESTHER (komt haastig
haastigop).
op). Is vader hier niet?
niet?
CASANOVA (zich omkeerende
omkeerende en
enhaar
haarnaderende).
naderende). Monsieur Hope
is op z'n
z'n kantoor.
kantoor. Hij
Hij komt
komt dadelijk
dadelijk terug.
terug.
Esther maakt
maakteen
eenbeweging
bewegingom
omheen
heentetegaan.
gaan.
CASANOVA.
CASANOVA.Esther!
Esther!
ESTHER.
hoe
ESTHER.IkIkkan
kanmadame
madameTrenti
Trentiniet
nietalleen
alleen laten.
laten. Hoor eens hoe
Een sonate
sonate van
van Domenico
DomenicoScarlatti,
Scarlatti.
mooi ze speelt. Een
CASANOVA.
AlleAlle
sonates
van
mij
CASANOVA,
sonates
vanDomenico
DomenicoScarlatti
Scarlatti zijn
zijn voor mij
haar hand).
hand).
niet zoo mooi als
als jou
jou stem.
stem. (neemt haar
ESTHER.
Neen,Jacques,
Jacques,toe,
toe,ikik mag
mag madame
madame Trenti
Trenti niet
ESTHER.
Neen,
niet alleen
alleen
laten.
(teeder), Esther, ik bid je,
CASANOVA. (teeder).
je, ga
ga niet
nietzoo
zoogauw
gauwheen.
heen.La
Laten
ten
we dan
dan samen
samen luisteren
luisteren naar
naar het mooie
mooie spel
spel van
van la Trenti, hoofd
hoofd
aan
aan hoofd.
ESTHER (lachend). Hoofd
aan hoofd,
hoofd, chevalier,
chevalier, je wordt
wordt sentisentiHoofd aan
menteel.
dat onder
onder den
den invloed
invloed van
van wat
wat uw
uw Theresa
Theresa uu zei,
zei,toen
toen
menteel. Is dat
daar straks
straks binnenkwam?
binnenkwam?
ik daar
CASANOVA (luchthartig).
Ja, wat
wat was
was dat
dat ook
ook weer?
weer?
(luchthartig). Ja,
ESTHER.
geluk.
ESTHER.Zij
Zijsprak
sprakover
over uw
uw geluk.
CASANOVA.
0 0ja,ja,zezesprak
ze sprak
sprak
CASANOVA.
sprakover
overmijn
mijngeluk,
geluk,dat
dat wil
wil zeggen:
zeggen: ze
over u.
ESTHER (een
beetje gepikeerd).
gepikeerd). Dus uu heeft
heefteen
eenrecommandatie
recommandltie
(een beetje
noodig om
om aan
aan mij
mij te
te denken?
denken?
CASANOVA (geestdriftig).
weet je
je wel
wel beter!
beter! (nadenkend)
(nadenkend) Teresa
(geestdriftig). Dat weet
had
Mijn verlangen
verlangen drijft
drijft me
me naar
naar Parijs,
Parijs, morgen
morgen misschien
misschien
had gelijk. Mijn
al moet ik vertrekken....
vertrekken ....
ESTHER (ontsteld).
al?!
(ontsteld). Morgen al?!
CASANOVA.
EnEn
mijn
bij jou,
jou,bij
bijmijn
mijnbebeCASANOVA.
mijnverlangen
verlangenhoudt
houdt me
me hier, bij
schermengel in Holland.
Holland.
ESTHER (die zichzelf
zichzelfweer
weermeester
meesteris,is,niet
nietzonder
zonder
ontroering
toch).
ontroering
toch).
De plaatsvervangster
plaatsvervangster van Paralis
Paralis dus.
dus. (met gewilde
gewilde ondeugendheid)
ondeugendheid)
Maar
Parijs gesproken.
gesproken. (terwijl
(terwijl zij
zijzich
zichbij
bijhet
hetvuur
vuurzet)
zet) Hoe
Maar van Parijs
heet ze ook
ook weer,
weer, die
die daar
daar je
je hart
hart bezit?
bezit?
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CASANOVA (haastig).
Marion!
(haastig). Manon!
CASANOVA
ESTHER (spijtig).
(spijtig). Ah
Ah zoo!
zoo!
ESTHER
CASANOVA (heeft
(heeft berouw
over zijn
CASANOVA
berouw over
zijn ondoordachte
ondoordachte bekentenis
bekentenis en
en
werpt zich
zich voor
voor haar
haar op
opeen
eenknie
knieen
envat
vat haar
haar hand).
hand). Esther,
werpt
Esther, waarom
vroeg jeje me
me dat?
dat? Je
Je hadt het
vroeg
het niet
niet moeten
moeten vragen.
vragen. Wat
Wat komt
komt het er op
op
aan
in Parijs,
Parijs,ofofwaar
waarook,
ook,'ntnvrouw
vrouwofofmeisje
meisjehet
hethof
hofmaak
maaken....?
en ....?
aan of ik in
ESTHER.
zegtdat
datjejevan
vanhaar
haar houdt
houdt,..
ESTHER.
EnEnzegt
...., en haar
haar bedriegt.
bedriegt.
CASANOVA.
Is dat
dandan
niet
waar,
het
CASANOVA.
Is dat
niet
waar,alsalsikikdat
datzeg,
zeg, Esther?
Esther? Is
is het
nooit waar geweest?
Het
is
waar.
Het
is
geweest?
waar.
waar
waar als
als ik
ik jou
jou zeg:
zeg: "Esther
„Esther
ik hou zooveel
heerlijkheid,
zooveel van
van je,
je, dat
dat ik mezelf gevleugeld
gevleugeld voel
voelvan
van heerlijkheid,
en
leven neer
neer zie
zie als
als op
op een
eenbeloofd
beloofdland
landvan
vangeluk."
geluk." Esther
en op het leven
dat is waar,
waar, waarachtig
waarachtig waar!
waar! Ik
Ik ken
ken mezelf
mezelf niet!
niet! Zoo,
Zoo, Esther,
Esther,als
als
heb ik
ik nog
nog nooit
nooit iemand
iemandanders
anderslief
liefgehad!
gehad!
ik jou lief heb, heb
Esther
het hoofd
hoofd hangen,
hangen, terwijl
terwijl zij aan
aan de
de franje
franje
Esther zwijgt
zwijgt en
en laat het
van haar
van
haar stoel plukt.
CASANOVA. Toe, zeg wat. Zeg dat je
je me
me gelooft.
gelooft. Want het
het is
is waarwaarachtig waar,
waar, Esther,
Esther, jou
jou liefde
hefde geeft
geeft me
me iets rustigs,
rustigs, dat
dat ik
ik nooit
nooit
achtig
gekend heb. tn
'n Bevrediging
gekend
levensdoel bereikt beb
heb en
en
Bevrediging alsof
alsof ik
ik mijn levensdoel
Er is
is iets
iets in
in me,
me, dat
datme
me zegt,
zegt, dat
datik
ik hier
hierin
inHolland
Holland
niets meer verlang.
verlang. Er
bij jou, bij je
je vader
vader het
het hoogtepunt
hoogtepunt van
van mijn
mijn leven
leven vind.
vind. Dat
Dat ik
ik het
het
geluk moet
aangrijpen en
vasthouden, dat
ik hier
hier gevonden
gevonden heb.
heb.
geluk
moet aangrijpen
en vasthouden,
dat ik
Teresa heeft
heeft gelijk:
gelijk: nu
nu ben
ben ik
ik nog
nogjong,
jong, nu
nuben
benikiknog
nogmeester
meester
Want Teresa
van mijn leven,
leven, van het leven
leven om
om mij
mij heen.
heen. Maar
Maar wat
wat zal
zal het
hetzijn
zijn
van
oud ben?
ben? Ja,
Ja, ja,
ja, Teresa
Teresa heeft
heeft gelijk.
gelijle Er
Er moet
moet een
eenvrouw
vrouw in
in
als ik oud
als
leven zijn,
zijn,die
diemet
met
toekomst
tegemoetgaat.
gaat.Ben
Benjijjijdat
dat
mijn leven
mijmijdede
toekomst
tegemoet
dan niet,
niet, Esther?
Esther? IsIsde
deliefde,
liefde,die
dieik
ikvoor
voorjeje voel,
voelt dan
dan niet
nietmachtig
machtiggegenoeg om mijn heele
hee1e leven
leven te
tevullen?
vullen?Toe
Toczcgwat;
mijnzoete
zoetelieveling.
lieveling.
zeg wat, mijn
Esther laat
Zaat het
het hoofd
hoofd op
op zijn
zijnschouder
schouderrusten
rustenen
enomheist
omhelsthem.
hem.
CASANOVA (kust haar
haar onstuimig).
onstuimig). Je
Je beheerscht
beheerscht me,
me, je
je temt
temt me,
me,
me volkomen.
volkomen. Jij
Jij geeft
geeft me
mealles,
alles,Esther!
Esther!Voortaan
Voortaanzal
zal
bevredigt me
je bevredigt
jou wezen.
wezen. Want er
er is
is nu
nugeen
geenandere
anderevrouw
vrouw
mijn leven alleen voor jou
meer voor me.
me. Jou
Jou alleen
alleen heb
heb ik
iklief,
lief,en
enniemand
niemandanders!
anders!
ESTHER
ESTHER (blij uitroepend).
uitroepend). Jacques!
Jacques!
4E TOONEEL.
TOONEEL.
4E

CASANOVA,
ESTHER, HOPE,
CASANOVA, ESTHER,
HOPE, later PRINSES
PRINSES PICCOLOMINI.
PICCOLOMINI.
(onder
(onder het
het binnentreden).
binnentreden). Maar
Maar dat
dat isis'n'nverliefd
verliefdtete-A-téte
tête-à-tête
in den
den trant
trantvan
van„la
"lanouvelle
nouvelleHéloise",
Héloise",als
alsikikme
meniet
nietvergis!
vergisl (Zich
(Zich
in
HOPE
HOPE
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de handen wrzjvende,
en daarna
de
wrijvende, en
daarna zijn dochter
dochter bij
bij de
de kin
kinnemende).
nemende).
Heel goed Hessie,
Hessie, neem
neem jij
jij onzen
onzen chevalier
chevalier maar
maargevangen.
gevangen.
ESTHER (is
verlegen opgestaan
(is verlegen
opgestaan en
en bloost,
bloost, het
het harpspel
harpspel is
is geeindigd).
Ik moet weg. Ik
Ik was
was hier
hier gekomen
gekomen om
om uu te
tezoeken.
zoeken.
HOPE. En je hebt Casanova
Casanova gevonden.
niet
gevonden,De
De ruil
ruil is,
is, dunkt
dunkt me,
me, niet
kwaad.
Esther gaat beschaanzd
beschaamd heen.
HOPE (opgeruimd, terwijl hij
hij zijn
zijndochter
dochter naziet).
naziet). M'n
M'n waarde
vinden, dan
danzullen
zullenwij
wij
Casanova,
Casanova, als
als Hessie
Hessie en
en jij
jij het samen kunnen vinden,
het ook wel eens worden.
worden.
CASANOVA (ontroerd). Monsieur
Hope, telkens
telkens wanneer
wanneer ik met
met
Monsieur Hope,
en
u of
of met
met mademoiselle
mademoiselle uw
voel ik me een beter
beter en
uw dochter spreek voel
ernstiger mensal..
menseh.
Dank-je voor het compliment,
HOPE. Dank-je
compliment, maar
maar ernst....?
ernst ••••? Die
Die hebben
hebben
we
Holland genoeg.
genoeg. Een
Een beetje
beetjezuidelijke
zuidelijke luchthartigheid
luchthartigheid zal
zal
we in Holland
toon) De brief
brief aan
aan Boaz
Boaz is gegeons geen kwaad
kwaad doen. (op
(op anderen toon)
met een
een expres
expres verzonden.
verzonden. Wanneer
Wanneer wil-je
wil-je met
metzijn
zijn
schreven,
schreven, en met
Excellentie d'Affri
d'Affri gaan
gaan spreken?
spreken?
CASANOVA. Zoo gauw mogelijk.
mogelijk.
HOPE.
naar Parijs?
Parijs?
HOPE. En dan naar
CASANOVA. En dan
dan met
met monsieur
monsieur de
deBoulogne,
Boulogne t den
den controleurcontroleurgénéral.
De huisknecht
huisknecht komt
komt door
door de
demiddendeur
middendeurbinnen
binnenenenpresenteert
presenteert
De
op een zilveren blaadje een kaartje.
HOPE
Piccolomini? (verwonderd opziende).
opziende). Wat
HOPE (lezende).
(lezende). Prinses Piccolomini?
te vertellen
vertellen hebben?
hebben? (tot huisknecht)
huisknecht) Verzoek mevrouw
kan die me te
hier te
te komen.
komen.
CASANOVA.
prins ook
ook een
een leening
leening sluiten
sluiten aan
aan
Misschien wil
wil de
de prins
CASANOVA. Misschien
de Amsterdamsche
Amsterdamsche Beurs.
Beurs.
HOPE,
onderpand?
HOPE. En het onderpand?
CASANOVA.
CASANOVA. De juweelen van de prinses.
Als ze
ze niet meer waard zijn dan die de graaf
HOPE.
graaf de
de Saint-GerSaint-GerHOPE. Als
main wou laten doorgaan
doorgaan voor Fransche
Fransche kroonjuweelen....
kroonjuweelen ••••
Prinses Pico
komt door
door den
den huisknecht
huisknecht binnengelaten
binnengelaten op
een
Prinses
Pic. komt
op in een
elegant
pelerine, handmof. Zij
Zij maakt
maakt
elegant wintercostuum
wintercostuum met
met mantel en pelerine,
aan de deur een
een statige
statige buiging.
buiging.
HOPE
Wat ververHOPE (haar buigend tegemoet gaande). Dienaar madame. Wat
schaft
de eer?
eer?
schaft mij de
PRINSES
hoop, dat
dat ik
ik uuniet
nietongelegen
ongelegen
Monsieur Hope,
Hope, ik hoop,
Pic. Monsieur
PRINSES PICo
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kom.
bijzijnvan
vanCasanova).
Casanova). Ik
(onaangenaam getroffen
getroffen door
door het bijzijn
korn. (onaangenaam
wist niet, dat u gezelschap
gezelschap had....
had ....
Wil u niet
(haar den stoel
HOPE (haar
stoel bij
bij den
denhaard
haardwifzende).
wijzende). Wil
niet plaats
plaats
nemen prinses?
prinses?
dknikje.
Princes Pic gaat zitten
zittenmet
meteen
eenlief
liefhoof
hoofdknikje.
tafel
Casanova
stoel
Hope, terwijl
terwijl hij
hij gaat
gaat zitten
zittenbijbijdedetafel
enen
Casanova
eeneen
stoel
denabijheid.
nabijheid. Een landgenoot van u, en
en een
een bewonderaar,
bewonderaar,
aanwijst
in de
aanwijst in
geloof ik, de chevalier de Seingalt.
Seingalt.
PRINSES
PIC.
(minachtend).
Casanova bewondert
PRINSES Pic. (minachtend). Monsieur
Monsieur Casanova
bewondert gemakkelijk.
tt Is
HOPE. 't
Is waar,
waar, U
U ziet
zietelkaar
elkaar dagelijks
dagelijks in „De
"De Bijbel".
Bijbel".
PRINSESPIC.
PIC.De
Dechevalier
chevalierisis daar
daar niet meer.
PRINSES
meer.
(verwonderd). Niet
Niet meer
HOPE (verwonderd).
meer in „De
"DeBijber?
Bijbèl"?Waarom
Waarom niet?
niet?
CASANOVA.
Niet
dede
moeite
Beviel
CASANOVA.
Niet
moeitewaard,
waard,beste
bestemonsieur
monsieurHope.
Hope. 't Beviel
langer. Ik ben nu in „De
er mij
mij niet langer.
"De Ster
Stervan
van het
hetOosten"!
Oosten"!
PRINSESPIC.
Pic. (scherp).
(scherp). Monsieur Casanova is ook
PRINSES
ook 'n
'n bewonderaar
bewonderaar
van sterren.
sterren.
CASANOVA (luchtig). Ja,
prinses, haast
haast een
eensterrenwichelaar,
sterrenwichelaar, als
als
ja, prinses,
de nachten onbewolkt zijn.
zijn.
HOPE (beleefd).
dienen?
(beleefd). Maar
Maar waarmee
waarmee kan
kan ik u dienen?
PRINSES
verlegen). De zaak
zaak is, dat
dat ik
ik uu gaarne
gaarne een
een
PRINSES PIC. (gemaakt verlegen).
oogenblik had willen spreken, alleen
....
alleen....
HOPE (goedig). Laat
Laat het bijzijn
bijzijn van
van den chevalier
chevalier de Seingalt
Seingalt uu
m'nvertrouwdste
vertrouwdstevrienden.
vrienden.
toch niet
niet hinderen.
hinderen. Hij
Hij isiseen
eenvan
vanm'n
Casanov(l
buigt.
Casanova buigt.
PRINSES
PRINSES PIC. (aarzelend).
Hope .... (met een blik
blik op
op CaCa(aarzelend). Monsieur
Monsieur Hope....
sanova). prins Piccolomini is
.... hoe
hoe zal
zal ik
ik het
het zeggen?....
zeggen? .... door
door moeimoeiis...,
lijke omstandigheden
oorlog .... momenteel....
momenteel .... zijn
zijn goederen
goederen
lijke
omstandigheden van
van den
den oorlog....
in Italië,
Italië, weet
weet u?....
u? ....en
ende
depostverbindingen
postverbindingen zijn
zijn tegenwoordig
tegenwoordig zoo
zoo
moeilijk, enfin
.... in
in geld
geld verlegenheid.
verlegenheid.
moeilijk,
enfin...
HOPE (buigend).
(buigend). En uu komt
komt mij
mij de
de eer
eer aan
aan doen
doentetevragen
vragendaarin
daarin
willen voorzien.
voorzien.
te willen
Casanova staat
staat op,
op, gaat
gaatnaar
naarhet
hetvenster
vensterenenzietziet
naar
buiten.
naar
buiten.
PRINSES
PRINSES Pic.
PIC. (haastig). Ik
Ik sta
sta uu er
er borg
borg voor...
voor .... met
metm'n
m'n jujuweelen.
HOPE (galant). Nooit zou
zou ik
ik 'n
'ncharmante
charmante prinses als u van
van haar
wij aan de AmsterAmsterberooven. Zoo
Zoobarbaarsch
barbaars eh zijn
zijn wij
juweelen willen berooven.
damsche Beurs niet.
niet.
damsche
PRINSES PIC. (koket).
(koket). Ik zou u er zeer dankbaar
dankbaar voor
voor zijn,
ziin, monsieur
monsieur
,

,

,
Lx
kx i v
LXXXIV
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Hope, en uu dit
Hope,
ditgaarne
gaarnewillen
willen bewijzen.
bewijzen. (met neergeslagen
neergeslagen oogen).
oogen).
Verlang
tot uw
uw dienst.
dienst.
Verlang van mij
mij wat u wil: ik ben tot
(alsof hij
hij haar
HOPE (alsof
haar niet
niet begrijpt).
begrijpt). Op
Op wat
watvoor
voormanier:"
manier:' l'vI<.al'
dat
immers niet
niet mogelijk.
mogelijk. Neen,
Neen, Princesse,
Princesse, integendeel,
dat is immers
integendeel,ikik b.::n
bn
uw dienaar, maar...
maar ••••, niet
niet om
om met
met prins
prinsPiccolomini
Piccolomini een
een leening
leeningê.an
an
te gaan.
gaan.
PRINSES
had zoo
zoo gedacht....
gedacht ....
PRINSES PICo
PIC. (verleidelijk). Monsieur Hope, ik had
zou zijn
zijn voor
voor uw
uw schoonheid?
HOPE (opstaande). Dat ik gevoelig
gevoelig zou
schoonheid?
Mevrouw
prinses, ik ben dat
dat bijzonder,
bijzonder, en
en zal
zal het
hetuubewijzen.
bewijzen.
Mevrouw de
de prinses,
Permitteer me
me een
eeJ:? oogenblik.
oogenblik. Ik
Ik laat
laat uu met
metmijn
mijnvriend
vriendden
den chevalier
de Seingalt
Seingalt alleen. Hij zal
zal verlangend
verlangend wezen
wezen uu opnieuw
opnieuw zijn
z;ijn hulde
te bewijzen.
bewijzen. (verlaat
een beleefde
beleefde buiging
buiging het
het vertrek
vertrek door
door de
(verlaat met een

middendeur).
CASANOVA (komt
haar hand).
(komt nader
nader en
en vat
vat haar
hand). Verrukkelijke prinses,
ben-je weer uit
uit op
op verovering?
verovering?
PRINSES
hand terug).
terug). Chevalier,
recht
Chevalier, wat geeft uu recht
(stoot zijn
zijn hand
PRINSES PICo
PIC. (stoot
op die toon tot mij te spreken?
opdietnmjsrk?
CASANOVA (galant).
vereering, die
die ik
ik voor
voor je
je schoonheid
schoonheid koester,
(galant). De vereering,
ma toute belie!
belle!

Esther komt ongemerkt
ongemerkt binnen,
dat Casanova
Casanara.
binnen, maar
maar als
als zij
zij ontdekt, dat
in gesprek
gesprek isis met de prinses
prinses bliJft
zij verschrikt
verschrikt stil
stilstaan
staanen
enverschuilt
verschuilt
blijft zij
zich achter
achter het
het kamerschut).
kamerschut).
PRINSES
.... van u....
ti .•••
compliment....
PRINSES PICo
PIC. (geringschattend). Nog al 'n compliment
Maar monsieur
monsieur Casanova....
Casanova.... 't is
je al
al genoeg
genoeg om
om 'n
'n vrouwenrok
vrouwenrok
is je
te zien om dadelijk in verrukking te wezen!
tezinomdaljkvruingtewz!
CASANOVA. Is dat een
een verwijt?
verwijt?
PRINSES
Natuurlijk. Maar
Maar 'n man als
als u is
is daar
daar niet
niet gevochg
gevcé'l:g
Pic. Natuurlijk.
PRINSES PICo
voor.
CASANOVA
gevoelig? Ik? Voor
Voor een
een verwijt yen
vz.n
CASANOVA (opdringend). Niet gevoelig?
vrotiv, -,:n
'n mooie vrouw? Maar als het
het waar
waar is wat je zegt, dan
dan zijn
zijn de
de vrOUW~~1
daar schuld aan!
aan!
PRINSES
PRINSES PICo
PIC. Onze schuld?!
verleidelijk7
CASANOVA.
zeker. Waarom
Waarom zijn
zijn ze
ze ook
ook zoo
zoo verleidelijk?
Wis en zeker.
CASANOVA. Wis
Als
alle vrouwen
vrouwen hetzelfde
hetzelfde gezicht,
gezicht, hetzelfde
hetzelfde karakter,
karakter, hetzelfde
Als alle
tempérament
zouden wij,
wij, mannen,
mannen, nooit
nooit ontrouw
tempérarnent hadden,
hadden, dan
dan zouden
wezen, en zelfs
verliefd.
zelfs nooit verliefd.
PRINSES
PICo (ondanks
zich-zelf lachend).
lachend). Dat zou
zou een mooi
l1".ooi~
(ondanks zich-zelf
PRINSES PIC.
wereld wezen.
wezen.
CASANOVA.
Ja! Omdat
het geval
geval is,
is, 0r:,é.:~:
Omdat het gelukkig niet het
CASANOVA. Juist! Jai!
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alle jonge vrouwen zoo verschillend
verschillend zijn, en elke
elke jonge
jonge vrouw
vrouw wat
wat
alle
daarom is
is het
anders is, daarom
hetleven
leven waard
waardom
omgeleefd
geleefdteteworden!
worden!Iedere
Iedere
nieuwe wereld om
om te
te ontdekken
ontdekken en
en ik
ikwensch
wensch
vrouw is voor mij een nieuwe
de gelukkige
gelukkige bezitter van
van te
te zijn.
zijn. Iedere
Iederemooie
mooieen
enjonge
jongevrouw
vrouw
er de
allemaal op één na, dan
dan zou
zou
maakt me nieuwsgierig. Al
Al kende ik ze allemaal
rust hebben
hebbenvoor
voorikikdie
dieeene
eeneook
ooknog
nogkende.
kende.
geen rust
ik toch geen
valt op
op een
een stoel
stoel neder.
neder.
Esther valt
Maar het hof
PRINSES PIC.
PICo (lachend). Gulzigaard!
Gulzigaard! Maar
hof maken
maken aan
aan
PRINSES
die madame van het hotel,
hotel, met
met haar
haar betrapt
betraptteteworden....!
worden .... !
CASANOVA (woedend). Cospato!
Cospe.tto! Maar
Maar ik
ik dacht,
dacht, dat
dat jij
jij het
hetwas!
was!
CASANOVA
PRINSES PICo
is een
een beleediging!
beleediging! Ik?!....
Ik?!.. .. Ken
het verver~
Ken je dan het
PRINSES
PIC. Dat is
zoo'n magere
magere tang
tang en
en mij?
mij?
schil niet tusschen zoo'n
CASANOVA. 't Was zoo donker.
PRINSES
bent niet
niet wijs!
wijs!
PRINSES PICo
PIC. Je bent
CASANOVA.
was gek
gek van liefde
liefde voor
voor je, en omdat
omdat ik
ik met
met jou
jou
CASANOVA. Ik was
had afgesproken en niet met haar....
haar ....
heeft laten
laten zinken
zinkenschreit
schreit
Esther die bedroefd het hoofd op den arm heeft
en snikt. Door dit geluid ontdekt Casanova haar tegenwoordigheid.ensikt.DordgluneCasovhrtgnwdie.
toe, maar
maar zij staat
Hij treedt
treedt op
op het
het scherm
scherm toe,
staat dadeltjk
dadelijk op
op en verlaat
verlaat
haastig
door de
de opengelaten
opengelaten deur links).
haastig het vertrek door
CASANOVA
(teleurgesteld). Zij heeft ons gehoord!
CASANOVA (verschrikt). Esther! (teleurgestéld).
Waarom ben
ben je
je ook
ook hier
hier gekomen?
gekomen?
k omen
PRINSES
PICo Nu
wordt het nog
nog mooier!
mooier! ik
Ik ben
ben niet
niet g komen
Nu wordt
PRINSES PIC.
Sssst! Monsieur Hope.
om jou!
jou! (Zij ziet
zietHope
Hopebinnenkomen)
binnenkomen) Sssst!
Hope.
HOPE.
weer om
om uu eerbiedig
eerbiedig teteverzoeken
verzoeken
Mevrouw, hier
hier ben ik weer
HOPE. Mevrouw,
haar een
een rolletje)
rolletje) wel
willen
dit bewijs
bewijs van mijn hulde
hulde (hij geeft haar
wel te willen
aanvaarden
gelooven, dat men
men soms
soms aan
aande
deAmsterdamsche
Amsterdamsche
aanvaarden en
en te gelooven,
Beurs even galant weet
weet te
te zijn
zijn als
als aan
aan het
hethof
hofteteVersailles.
Versailles.
PRINSES
statig buigende).
buigende). De heeren zijn daar
daar
(ingenomen en statig
PRINSES PICo
PIC. (ingenomen
U. Hoe
Hoe kan
kanikikuumijn
mijndankbaarheid
dankbaarheid
op verre na niet
niet zoo
zoo galant
galant als
als u.
bewijzen,
be wiizen, monsieur
monsieur Hope?
HOPE
wanneer ik weer
weer het
hetvoorrecht
voorrecht zal
zal hebben
hebben
HOPE (ernstig). Door, wanneer
;ntmoeten (met
nadruk)
en
ik
hoop,
dat
een
schitterend
u te ontmoeten
en
hoop,
het
in
een
schitterend
(met
paleis.
koopmanswoning, die niet
paleis.moge
mogezijn
zijnen
en niet
niet in
in deze nederige koopmanswoning,
/ op de ontvangst van prinsessen is ingericht....
ingericht ....
PRINSES
PICo (rondziende). 0, monsieur
monsieur Hope,
Hope, uu woont
woont
PRINSES PIC.
vorstelijk.
HOPE.
dan nooit
nooit meer
meer tusschen
tusschenons
onssprake
sprakeisisvan
vandie
die akelige
HOPE. Dat er dan
geldzaken.
gewoonlijk alleen
alleen met
met mannen,
mannen,
geldzaken. Daarover
Daarover spreek
spreek ik gewoonlijk
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al zijn
zijn het
hetprinsen,
prinsen,om
omhun
hunsoms
somstetemoeten
moetenweigeren
weigerenwat
watzijzij
weet u, al
Mevrouw ik
ik heb
heb de
de eer.
eer.
mij vragen. Mevrouw
PRINSES PIC.
PIC. Dus....?
Dus ....?
PRINSES
HOPE. Dus, madame
madame la princesse,
princesse, tot het voorrecht
voorrecht en de
de eer
eer uu
HOPE.
te zien....
zien .... elders.
elders. (Hope schelt).
schelt).
terug te
Prinses Pic,
Pic. maakt
maakt een
een ietwat
ietwatverlegen
verlegen buiging,
buiging, welke
welke door
doorHope
Hope
Prinses
Casanova statig
statig wordt
wordt beantwoord.
beantwoord.
en Casanova
huisknecht verschijnt
verschijnt aan
aan de
demiddendeur,
middendeur,om
omdedeprinses
prinsesuit
uittete
De huisknecht
laten.
(als op een
een invallende
invallende gedachte).
gedachte). Ik zal
zal zelf
zelf mevrouw
mevrouw uituitHOPE (als
laten.
PRINSES PIC. (beduusd). 0,
0, monsieur,
monsieur, uuoverstelpt
overstelptme!
me!
PRINSES
met veel
veel plichtplegingen
plichtplegingen het
hetvertrek.
vertrek.
De twee verlaten met
TOONEEL.
5E TOONEEL.
CASANOVA,

later ESTHER,
ESTHER, HOPE.
HOPE.
later

hen glimlachend
glimlachend na).
na). De duc de
de Choiseul
Choiseul is
is niet
niet
CASANOVA (ziet hen
meer grand
seigneur om
zetten dan
dandeze
deze
meer
grand seigneur
om iemand
iemand op
op zijn
zijn plaats
plaats te
te zetten
Amsterdamsche
intrigante gedaan
gedaan heeft.
heeft.
Amsterdamsche beurskoning
beurskoning het
het die intrigante
verschijnt weer
weer aan
Esther verschijnt
aan de
de zijdeur.
CASANOVA (verblijd). Esther, ben
ben je
je daar
daar gelukkig
gelukkig weer
weer terug?
terug?
ESTHER (hoog
koud). Chevalier,
verzoek u mij
mij voortaan
voortaan
Chevalier, ik
ik verzoek
(hoog en
en koud).
niet meer bij mijn naam
naam te
te noemen.
noemen.
CASANOVA (ontroerd). Maar waarom niet,
niet, zoete
zoete lieveling?
lieveling?
ESTHER
op! Neem me niet langer
langer met
met namen
namen die
die
Houd op!
ESTHER (hevig). Houd
zoete-lievelingenin uw
mond
een
beleediging
zijn!
't
Is
uit!
Uw
zoete-lieve1ingenIs
uit!
uw
een beleediging
oogenblik muziek
Ze zijn
zijn 'n oogenblik
praatjes
praatjes willen
willen er
er niet
niet meer bij me in! Ze
voor
heb gegevoor me
me geweest,
geweest,waar
waarikiktete graag
graagnaar
naar heb
heb geluisterd.
geluisterd. Ik
a heb
ik ben wakker
nu....
droomd. (ontroerd)
.... (hard)
wakker nu
.... en de droom
(hard) ik
Maar....
(ontroerd) Maar
is
foei!
Foci, chevalier, foci!
is uit. (op
(op anderen toon) Foei,
CASANOVA.
Maar
waarom
dan
toch,
Esther?
waarom
CASANOVA.
ESTHER.
je mij
mij van
van je
je eeuwige
eeuwige liefde hebt gegeVijf minuten nadat je
ESTHER. Vijf
sproken
hof, die
die ook
ook al
al door
door jeje
sproken maak
maak je
je die
die vrouw,
vrouw, die prinses, het hof,
teleurgesteld
is ....
teleurgesteld is....
CASANOVA
Piccolo mini door mij teleurgesteld?
teleurgesteld?
CASANOVA (verrast).
(verrast). De prinses Piccolomini
ESTHER.
Ja,
die
je
op
haar
beurt
verwijt,
dat
je
die
hotelhoudster
op haar beurt iverwijt, dat je die hotelhoudster
ESTHER. Ja,
"Bijbel" die
die juffrouw
juffrouw Verhoeven-..
Verhoeven ....
uit
uit den „Bijbel"
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CASANOVA (uitbarstende
woede). Ah,
dat vervloekte
vervloekte serpent!
serpent!
(uitbarstende in woede).
Ah, dat
(teeder) Maar kun-je dat
dat dan
dan gelooven,
gelooven, Esther?
Esther?Het
Hetisisniet
nietwaar!
waar!
.ESTHER.
't niet
niet waar?
waar? En
En wat
wat heb
heb ik
ik gezien
gezien en
en wat
wat heb
heb ik
ik gegeESTHER. Is 't
hoord?
CASANOVA
vol overtuiging).
overtuiging). Dan is het
het nog
nog niet
niet waar!
waar!
(vurig en vol
CASANOVA (vurig
Als
zeggen, dat ik je ontrouw
ontrouw ben,
ben, dan
danmoet
moetjeje je
je oogen
cogen
Als je oogen
oogen je zeggen,
niet gelooven.
ander houd,
houd,dan
dan
gelooven. Als
Als je
je ooren
ooren je
je zeggen,
zeggen, dat
dat ik van 'n ander
is dat gelogen! Ik, ik alleen, mijn
mijn mond
mond alleen,
alleen, die
die den
denjouë
jouëbegoert,
begeert,
je te
te kussen,
kussen, mijn
mijn lippen
lippen alleen
alleen spreken
spreken de
dewaarheid.
waarheid. Esther,
Esther,
om
am je
als ik je zeg, dat ik
als
ik je
je hartstochtelijk
hartstochtelijk lief heb, dol
dol lief
lief heb,
heb, lief
lief heb
heb
zoo als_
als ik nog nooit een
zoo
een andere
andere vrouw
vrouw heb
heblief
liefgehad.
gehad. (Hij
(Hij wil haar
zij weert
weert hem
hem af,
af, en
en ontwijkt
ontwijkthem).
hem).
omarmen, doch zij
ik u niet meer.
ESTHER (met vcistheid).
vástheid). En toch geloof
geloof ik
meer. Toch
Toch ken
ken
beter., ik
Ik weet
weet nu,
nu, dat
dat uunooit
nooitwezenlijk
wezenlijk van 'n
'n vrouw
vrouw hebt
hebt
ik u nu beter
gehouden,
tenminste in het
het opopgehouden, zooals
zooals ik
ik denk,
denk, dat
dat het
het moet, dat is tenminste
rechte
geloof, dat de liefde
liefde het
het geluk
geluk zal
zal zijn
zijn van
vanons
onsheele
heekleven.
leven.
rechte geloof,
Dat is wat
wat uu ontbreekt,
ontbreekt,monsieur
monsieurCasanova.
Casanova.Geloof,
Geloof, geloof
geloof in
in vrouvrougeloof in
in huwelijksliefde,.
huwelijksliefde. Chevalier,
Chevalier, ik
ik zeg
zeg het
het uunog
nogeens:
eens!
wendeugd
wendeugd, geloof
uw
zoete-lievelingen-praatjes, hebben
een oogenblik
oogenblik in
in slaap
slaap
uw zoete-lievelingen-praatjes,
hebben me
me een
gewiegd,
nu klaar
klaar wakker
wakker en
en (hard
gewiegd, ik
ik heb
heb gedroomd,
gedroomd, maar
maar ik ben nu
opnieuw) ik zie nu wie en wat u is en
en heb
heb nu
nu bijna
bijna hekel
hekel aan
aan u.
u.
CASANOVA.
Esther, vergiffenis!
(De handen naar haar
haar uitstrekkende).
uitstrekkende).Esther,
CASANOVA. (De
ESTHER.
ESTHER. Het is uit!
Ellendeling, die
die ik
CASANOVA.
driftig voor
voor het
hethoof
hoofd).
(slaat zich driftig
d). Ellendeling,
CASANOVA. (slaat
ben!
ESTHER
van omgaan
omgaan met
met vrouwen
vrouwen
ESTHER (smalend). Waarom? Uw manier van
Versai11es,
is misschien zeer gewild door de dames
dames aan
aan het
hethof
hofvan
vanVersailles,
maar
in de
de kringen
kringenvan
vande
deArnsterdarnsche
Amsterdamsche Beurs...
Beurs...., wij
wij zijn
zijn
maar hier in
zoo nuchter, waarde
waárde chevalier.
chevalier.
Ha, jongelui,
HOPE
verheugd binnen).
binnen). Ha,
jongelui, daar
daar ben
ben ik
ik weer!
weert
HOPE (komt verheugd
De prinses Piccolomini
Piccolomini zal
vooreerst wel
wel niet meer de
de eer
ee·r aan
aan
zal me
me vooreerst
doen te trachten
....
trachten....
ESTHER
het venster
venster toe).
toe). Ha, daar is
is Floris!
Floris! Wij
Wij hadden
hadden
(snelt op het
ESTHER (snelt
afgesproken, dat hij op
op zijn manier
manier zou
zou waarschuwen
waarschuwen door
door een
eenfluitje.
fluitje.
Bonjour!
élégantie! Wat
Wat 'n vlugheid,
Bonjour! Kijk
Kijk hem
hem daar rijden! Wat 'n'nélégantie!
wat 'n lenighe~d
hij isis mooi,
mooi, zooals
zooals
lenigheid van beweging
beweging en
en van
van houding. 0,
0, hij
lachend) Kijk toch eens,
eens, chevalier!
chevalier! Heel wat
wat
hij daar rijdt! (gemaakt lachend)
anders
u, gisteren.
gisteren. God,
God, wat
wat heb
hebikikgelachen!
gelachen! Het
Het was
was zoo
zoo
anders dan
dan u,
grappig! U weet zelf niet
niet hoe
hoe mal
mal uu er
eruit
uitzag!
zag!
j
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(geraakt). Mademoiselle,
CASANOVA (geraakt).
uw vroolijkheid
vroolijkheid isis krenkend!
krenkend!
Mademoiselle, uw
HOPE (ongerust). Kind, wat scheelt
scheelt je?
je? Je
Je bent
bent zoo
zoo nerveus!
nerveus!
ESTHER (in
hysterische vroolijkheid).
vroolijkheid). God,
God, wat
wat heb
heb ik
ik gege(in hysterische
God, God,
lachen!.
lachen!.UU viel zoo
zoo telkens!
telkens! En
Enmaakte
maakte zulke
zulkegekke
gekketuimelingen.
tuimelingen.
Vooral toen
toen uu achterover
achterover viel.
viel. Dat was zoo dol! Ik
Vooral
Ik had
had zoon
zootnpret!
pret!
CASANOVA (ontroerd).
niet waar.
waar. U schrikte
schrikte en vroeg
vroeg of
of ik
ik
(ontroerd). Dat is niet
me bezeerd had.
ESTHER (alsvoren). Vroeg
meende er niets
niets van!
van! Zooals
Zooals u,
u,
Vroeg ik?
ik? Ik
Ik meende
chevalier, wanneer
wanneer uu....
chevalier,
.... (breekt in snikken
snikkenuit).
uit).
(die haar
HOPE (die
haar ontsteld
ontsteldheeft
heeftgade
gadegeslagen).
geslagen). Hessie,
kind, wat
wat
Hessie, kind,
scheelt er
scheelt
er aan?
aan?
CASANOVA.
Esther
vergeef
waard! (knielt
CASANOVA.
Esther
vergeefme!
me!IkIkben
benjeje tranen
tranen niet waard!
voor haar
mijn knieën
knieën vraag
vraag ik
ik je
je om
omvergiffenis!
vergiffenis! (buigt
voor
haar neer).
neer). Op
Op mijn
nog dieper).
dieper). Hier,
aan je voeten, vraag
vraag ik je om vergiffenis.
vergiffenis. Ik
Ik
zich nog
Hier, aan
leg mijn berouw
berouw aan je voeten
voeten neer,
neer, mijn
mijn berouw
berouwen
mijn liefde!
liefde!
en mijn
6E TOONEEL.
TOONEEL.
DE VORIGEN,
VORIGEN, FLORIS.
FLORIS.

fluweel met
metastrakan
astrakanomzoomd
omzoomd
schaatsenrijders-costuum,
Floris in fluweel
schaatsenrijders-costuum,
zonder schaatsen
schaatsenen
enblootshoofds,
blootshoofds,maar
maarfrisch
frischenenvroolijk
vroolijk
van
gezicht,
zonder
van
gezicht,
opgewekt en
en levendig
levendig binnen.
binnen. Als
Alshijhij
Casanova
geknield
komt opgewekt
Casanova
geknield
zietziet
de voeten
voetenvan
vanEsther
Estherblijft
blijft
verwonderd
bij middendeur
de middendeur
aan de
hijhij
verwonderd
bij de
staan.
.
hem toesnellende).
toesnellende). 0,
Floris,ben
benjejedaar
daareindelijk?
eindelijk?
ESTHER (op hem
0, Floris,
Wat heb ik naar
naar je verlangd!
verlangd! Nooit heb
heb ik
ikzoo
zoonaar
naar jejeverlangd
verlangd als
als
Wat
Kom laat
laat ons
onssamen
samengaan
gaanschaatsenrijden!
schaatsenrijden!
nu. Kom
FLORIS (terwijl hij
hij haar
haarhalf
halfininzijn
zijn
armen
neemt). Hessie, wat
wat
armen
neemt).
scheelt er
er aan?
aan?
scheelt
zijhem
hemteeder
teederglimlachend
glimlachendaanziet).
aanziet). Mij scheelt
scheelt
ESTHER (terwijl zij
jij bij
bij me bent,
bent, Floris.
Floris. ik
Ikhad
hadeen
eenoogenblik
oogenblikvergeten
vergeten
niets meer. Als jij
wat je
je voor
voor me
me geweest
geweest bent,
bent,wat
watwij
wijsamen
samenvoor
voorelkaar
elkaar geweest
geweest
wat
zijn.
(teeder). Hessie, wat
wat altijd,
altijd, altijd
altijd geweest
geweest is,
is, en
enwat
wataltijd,
altijd,
FLORIS (teeder).
blijven,nietwaar?
nietwaar?
altijd zal blijven,
ESTHER. Ja,Ja,jongen,
tusschen ons
ons in.
in.
ESTHER.
jongen,altijd,
altijd,jijjijen
en ik,
ik, en niemand tusschen
opgestaan isisenenzichzelf
zichzelf
weer
beheerscht). Ik
Ik zie
zie
CASANOVA (die opgestaan
weer
beheerscht).
voortaan geen
geenplaats
plaats meer
meer voor
voor me
me is.
is.
dat hier voortaan
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HOPE (goedig). Als handelsvriend toch wel,
wel, waarde
waarde chevalier.
chevalier.
(buigend). Als handelsvriend,
CASANOVA (buigend).
handelsvriend, en agent van den
den koning
koning
van Frankrijk.
Frankrijk.
HOPE.
HOPE. Natuurlijk.
Natuurlijk ,
CASANOVA.
Dan
ga ga
ik ik
dadelijk
opopreis,
CASANOVA.
Dan
dadelijk
reis,eerst
eerstnaar
naarDen
Den Haag,
Haag, en
dan
naar Parijs,
Parijs. 18.2oo.000
18.200.000 francs,
francs, nietwaar?
nietwaar? En
En geen
geen courtage
courtage
dan naar
vormij.
voor mlJ.
HOPE.
Zoo is 't,
chevalier: 18.2oo.000
18.200.000 francs
francs zonder
zonder provisie
provisie
HOPE. ZOO
't, chevalier:
den makelaar.
makelaar.
voor den
CASANOVA (terwijl
(terwijl hij
hij Esther
Esther en
en Floris
Floris aanziet).
aanziet). Dus in dat
dat opzicht
opzicht
ga
weer heen
heen als
als ik
ik gekomen
gekomen ben.
ben. (met een zucht).
zucht). Adieu;
ga ik net zoo weer
Adieu!,
monsieur
hem de
de hand.)
hand.)
monsieur Hope. (reikt hem
HOPE.Adieu,
Adieu, chevalier, goede
HOPE.
goede reis!
reis!
CASANOVA (ontroerd tot
totEsther).
Esther). Adieu, mademoiselle—.
mademoiselle .... Esther!
Esther!
ESTHER (ontroerd).
chevalier, goede
goede reis!
reis!
(ontroerd). Adieu, chevalier,
CASANOVA (gaat langzaam,
langzaam, alsof
alsofhet
hethem
hemzwaar
zwaarval
valt,
midt,. naar
naar de middendeur. Hope heeft
heeft intusschen
intusschen den
denhuisknecht
huisknechtgebeld.
gebeld.Als
Alsdeze
deze
aan
aan
de deur
deur verschijnt,
verschijnt,werpt
werptCasanova
Casanovanog
nogeen
eenblik
blikopop
Esther.
bliJÏt
Esther.
NuNu
blifft
„arme
hij even
even nadenkend
nadenkend stil
stil staan,
staan,schudt
schudthet
hethoofd
hoofdenen prevelt: "arme
Casanova! {Vervolgens
hij het
hethoofd
hoofdop,
op,schokschoudert,
schokschoudert,glimglim(Vervolgens heft hij
„vaart wel dan!
lacht en
en roept:
roept: "vaart
dan!
All e dd rr i e: Adieu,
Adieu, chevalier,
chevalier, goede
góede reis!
reis!
Op het oogenblik
oogenblik dat Casanova
Casanovaverdwijnt,
verdwijnt,valt
valt
Esther
flauw
Esther
flauw
in in de
armen van
van Floris
Florisen
entreedt
treedtHope
Hopeverschrikt
verschrikt
haar
opop
haar
toe.toe.
HOPE.
HOPE. Hessie!
Hessie!
EINDE

GEDICHTEN.

MONSIEUR LE MARQUIS.
MONSIEUR
MARQUIS.
weeke bed,
Hij ligt des morgens lang in 't weeke
Krank van melancholie en vage pijnen.
Het daglicht moet gedempt naar binnen schijnen.
De luiken zijn
ûjn ten smallen kier gezet.
gezet.
Zacht neuriet
neuriet hij
hij een hoofsche menuet
En voelt genietend na dans'lichte
dans' lichte deinen,
En denkt verliefd op 't delicate kwijnen
Van vreugd en droefheid in 't verfijnd salet.
ûj hem
hem een
een roos
roos gereikt,
gereikt t
Stil lachend had
had zij
albasten vaas.
vaas.
Die wiegde op 't water in albasten
Knielend stamelde hij
hij van
van eeuwge min...
min ...

Hij neemt den brief
brief die met haar
haar zegel prijkt.
Hij vindt het smachten van haar woordjes dwaas,
dwaast
Maar drinkt het vreemd parfum met wellust in.
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LE PARFUM
D·AIOL.
PARFUM D'AIOL.
De woestenij is geel als tijgeroogen,
tijgeroogen,
Brandend en trillend,
trillend, of
ofde
de vlammen
vlammen plots
plots
Uit zullen laaien, en de winden
winden Gods
Gods
Doen vreeselijk haar droge koorts verhoogen.
verhoogen.
De kleine oase ligt, een
een ijle
ijle droom,
Koel in den heeten onrust
onrustvan
vanhaar
haarslaap.
slaap.
Murmelt de bron?
bron? de half
half wrsmachte
vl(,rsmachteknaap
knaap
Snuift in den wind zijn nauw te speure'
spwre' aroom.
En zoo is dit parfum,
parfum, dat
dat schriklijk
schriklijk schroeit
schroeit
En als een moeheid door de leden gloeit,
Of schrale winden rilienck
rillend\! ons verzengen.
verzengen.
Dan, zonder overgang, wordt
wordt alles
alles frisch,
frisch,
Of een fontein hoog
hoog opgespoten is,
En wij koud water aan de lippen brengen.
WILLEM DE
DE MÉRODE.
IVHRODE.

Aan
Aan J.
J. D.
D. N.
N.

t/N HELPENDE
HELPENDE HAND”.
HANDtt.
„'N
dag voor
voor de
degroote
gfOotereis
reisnaar
naarHolland
Hollandkreeg
kreegkleine
kleineEdgar,
Edgar,die
die
De dag
was van
van de
de typhus,
typhus,weer
weerkoorts,
koorts,hooge
hooge
nog niet
niet geheel
geheel hersteld
hersteld was
nog
koorts en
en dat
datmaakte
maaktezijn
zijnmoeder
moederniet
nietweinig
weinigzenuwachtig.
zenuwachtig. Ze
Ze
koorts
ge1ed<:!n een broertje
broertje gegeven
gegeven en
envoelde
voelde
had hem
hem nog
nog geen
geen vijf
vijf weken
weken geleden
had
zich
na al het
het beredderen,
beredderen, inpakken,
inpakken, naaien
naaien en
en te
te kort
kort
zich doodmoe
doodmoe na
slaap 's's nachts,
nachts. Overdag
Overdag sliep
sliep kleine
kleine Huib
Huib kostelijk,
kostelijk, dan kon
kon
aan slaap
ze mooi
mooi opschieten
opschieten net
m~t alles,
alles, maar
maar 'st snachts,
nachts,als
alszezezoo
zoodolgraag
dolgraag
zes in één
één stuk
stuk geslapen
geslapen zou
zou hebben,
hebben, dan
dan begon
begon het
het
eens van elf tot zes
lieve leventje.
leventje. Vader
Vader en moeder
moeder lieten
lieten hem
hem altijd
altijd eerst
eersteen
eenpoos
poos
lieve
eens met
met hem
hem tetewiegen
wiegen en
en
schreeuwen, liep~n
schreeuwen,
liepen dan
dan om
om beurten eens
sussen .... Maar
Maar och,
och, dat
dat was
was niet
niet het
het voornaamste
voornaamste om
om zich
zich bebe":
te sussen....
moeheid en
en slapte
slapte en
en een
een onrustige
onrustigebaby.
baby.
zorgd over te maken, eigen moeheid
Maar
ze met
meteen
eenziek
ziekkind
kinddedereis
reismaken?
maken?Als
Alshet
hetvóór
vóór
Maar hoe
hoe zou
zou ze
weg, en
enwat
wat
morgen nog verergerde, konden ze
ze misschien
misschien niet
niet eens
eens weg,
was zooveel aan gelegen
vóór September
Septembergoed
goeden
en
dan? Er was
gelegen dat
dat ze nog vóór
wel geinstalleerd
geïnstalleerd in
Als ze
ze daaraan
daaraan dacht,
dacht, leek
leek dat
dat
wel
in Holland zaten. Als
alles zoo
zoo verschrikkelijk
verschrikkelijk moeilijk
te mooi
mooi
alles
moeilijktete bereiken
bereiken en
en veraf en te
ze nu
nu 's avonds
om ooit
ooit werkelijkheid
werkelijkheid te
kunnen worden.'
worden.' Toen
Toen ze
om
te kunnen
40°0 wees,
wees,
opnam en
en het
het kwik
kwik tot
tot dicht
dichtbij
bijde
de40
nog eens
eens temperatuur opnam
plotseling bewust
bewust dat
dat ze
ze al
al lang
lang in
inspanning
spanningafgewacht
afgewacht
werd ze zich plotseling
laatste nippertje
nippertje zou
zou kunnen
kunnen gebeuren
gebeuren om
om hun
hun
had wat
wàt er nog
nog op 't't laatste
de
reis onmogelijk
onmogelijk te
had je
je het
hetnu!
nu!Als
Alskraamkraamde reis
te maken.
maken. En
En daar had
toch al
al gemakkelijk,
gemakkelijk, maar
maar dit deed
deed haar
haar
vrouw
kwamen de
vrouw kwamen
de tranen toch
gemoed overloopen. Vader Edgar
Edgar telefoneerde
telefoneerdeden
dendokter
dokteren
entroostte
troostte
ze moest
moest zich
zich de
de
ondertusschen
ondertusschen z.ijn
zijn bezorgd
bezorgd vrouwtje.
vrouwtje. Hij
Hij zei,
zei, ze
zelf immers
immers wel
wel dat
dat
dingen niet zoo
zoo vreeselijkvreese1ijk- aantrekken,
aantrekken, ze
ze wist zelf
kinderen
zoo gauw
gauw hooge
hooge koorts
koorts hebben
hebben en
en dat
datdit
ditwaarschijnlijk
waarschijnlijk
kinderen zoo
wel
y zich
had gemaakt
gemaakt vanmorvanmorwel zou
zou komen
komen omdat
omdat Edd
Eddy
zich 2;00
zoo driftig had
gen.
was nou
nou eenmaal
eenmaal om
om zijn
zijn ziekte
ziekte eenige
eenige maanden
maanden ontzien
ontzien
gen. Hij was
en een erg
erg verwend,
verwend, prikkelbaar
prikkelbaar jong
jong geworden.
geworden. ja,
Ja,en
endat
datscènetje
scènetje
vanmorgen
toch zeer
zeer begrijpelijk....
begrijpdijk.... Nou
Nou en
en
vanmorgenwreekte
wreektezich
zich nu,
nu, toch
je moest
moest de
de dingen
dingenfilosofisch
filosofisch beschoubeschouwat
op reisgaan
reis gaan betrof,
betrof, je
wat het op
wen.
Ze begreep toch ook
ook wel,
wel, dat
dat als
als ze
ze werkelijk
werkelijk morgen
morgen niet
niet op
op
wen. Ze
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reis
reis konden
konden gaan,
gaan, dit
diteen
eenvingerwijzing
vingerwijzing was.
was.Misschien
Misschienverging
verging
de Prinz Eitel
Eitel wel!
wel! Ja
sprak echt
echt tot
tot haar
haar hart,
hart, hij
hij had
hadde
de
de
Ja ja, dat sprak
juiste snaar
snaar getroffen.
getroffen. Het was
was haar als
als brak
brak de
de zon
zon ininhaar
haardoor
door
juiste
na een
een regenbui.
regenbui. Ze
Ze droogde
droogde haar
haar tranen
tranen en
en sloeg
sloeg haar
haar armen
armen om
om
vader
Edgar's hals.
hals. Wat was
vader Edgar's
was ze
ze toch
tocheen
eenkleinmoedige
kleinmoedigehuilebalk
huilebalk
tegenwoordig! Meteen
een der
der boeken
boeken van
van
tegenwoordig!
Meteen herinnerde
herinnerde ze
ze zich
zich uit een
Selma Lagerkiff
Lagerlöff die
ze
nog
in
't
ziekenhuis
op
bed
had
gelezen,
de
die
't ziekenhuis op bed had gelezen, de
raad, „Gods
"Gods water
water over
over Gods
Gods akker
akker tc
te laten
laten loopen...."
loopen ...:' Dat
Datmoest
móest
ook maar....
maar ....
dan nu ook
Soemija, de
de kindermeid,
die mee
Soemija,
kindermeid, die
mee zou
zou gaan
gaan naar
naar Holland,
Holland, hield
hield
dez.e
avond natuurlijk
natuurlijk groot
groot afscheidsfeest
afscheidsfeest van
van het
het voorschot
voorschot dat
dat
deze avond
mevrouw haar gegeven
gegeven had, en was
was in
in geen
geen velden
velden of
ofwegen
wegen te
te bebemevrouw
kennen. Toch
Toch stonden
stonden ererdien
dienavond
avondnog
nogeenige
eenigeafscheidsbezoeken
afscheidsbezoeken
op het program
program tusschen
tusschen zeven
zeven en
en negen.
negen. Er
Ermoest
moesteen
eenvertrouwd
vertrouwd
iemand
kinderen blijven
blijven die
die het
het ouderpaar
ouderpaar zou
zou kunnen
kunnenteleteleiemand bij de kinderen
foneeren indien
indien noodig.
noodig. Een
Een kwartiertje
kwartiertjelater
laterkwam
kwamde
dedokter
doktertegelijk
tegelijk
met hun hartelijke
hartelijke buurvrouw,
buurvrouw, die,
die, gaarne
gaarne gehoor
gehoor gevend
gevend aan
aan hun
hun
verzoek,
paar uurtjes
u'urtjes de
de wacht
wacht zou
zou houden
houden bij
bij het
het bedje
bedje van
van
verzoek, een paar
den
kleinen zieke.
ondertusschen ingeslapen
ingeslapen en
en dokter
dokter
den kleinen
zieke. Eddy
Eddy was
was ondertusschen
vond
gewenscht hem te
te laten
laten slapen.
slapen. Deze
Deze laatste
laatstekon
konverder
verder
vond het gewenscht
niet veel
veel anders
anders doen
doendan
dande
degeruststellingen
geruststellingenvan
vanvader
vader Edgar
Edgaronderonderstreepen, wat
wat goede
goede raad
raad geven
geven voor
voor aan
aan boord
boorden
eneen
eencollegialen
collegia1en
brief schrijven
schrijven voor
voor den scheepsdokter
scheepsdokter en quarantaine
quarantaine dokter
dokter om
om
te getuigen
getuigen dat
dat dit
dit koortspatiëntje
koortspatiëntje niet
niet lijdende
lijdende was
was aan
aan cholera,
cholera,
pest of andere besmettelijke ziekten. Hij
Hij nam
nam met
metde
debeste
bestewenschen
wenschen
afscheid van de familie en verklaarde nog
nog dat
dat hij
hij wonderen
wonderenverwachtte
verwachtte
van de zeelucht.
zeelucht.
Baby
dien nacht
nacht vrij
vrij rustig,
rustig, maar
maar zijn
zijn moeder
moeder deed
deedbijna
bijna
Baby sliep
sliep dien
geen
Ze had
had hartkloppingen
hartkloppingen en
envisioenen
visioenen van
van Holland.
Holland.
geen oog
oog dicht. Ze
Dan
weer waren
waren het
het dierbare
dierbare gezichten
gezichten die
die haar
haartoelachten,
toelachten, dan
dan
Dan weer
weer
bovennatuurlijk heerlijke
heerlijke landschappen,
landschappen, meest
meest in
in lentetooi.
lentetooi.
weer bovennatuurlijk
Ze
hoog gras
gras en
enlaag
laagneerhangende,
neerhangende,volbloeiende
volbloeiende takken
takken van
van
Ze zag hoog
vruchtboomen, waar
waar bijen
bijenom
omzoemden.
zoemden.Een
Eenzoet
zoetwelbehagen
welbehagenkwam
kwam
over
al die
die
over haar
haar dat
dat ze
zezich
zichinindat
datgras
grasuit
uitkon
kon strekken,
strekken, languit.
languit. In al
jaren
had ze zich
zich niet
niet languit
languit uit
uit kunnen
kunnen strekken
strekken op
op den
flen grond,
grond,
jaren had
hier, waar het altijd te heet,
heet, te
te nat
natof
ofteteonveilig
onveilig was.
was. Dan
Danplotseling
plotseling
trok
ze het
het licht
licht op,
op, vroeg
vroeg zich
zich met
metschrik
schrikafafwaarom
waarom ze
ze eigenlijk
eigenlijk
trok ze
het bed uit
uit was
was gegaan en ging op de teenen
teenen naar
naarkleinen
kleinen Eddy
Edd)' kijken,
kijken,
die
snel ademhaaide.
ademhaaide. Hij
Hij voelde
voelde ook
ook niet
niet meer
meer zoo
zoo
die sliep
sliep en minder snel
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erg warm aan. In
Inuiterste
uiterstebezorgdheid
bezorgdheidhem
hemniet
nietteteWekken,
wekken,kneep
kneep
ze zoo
zoo zacht
zacht mogelijk
een dik gezogen
ze
mogelijk een
gezogen muskiet
11lt>skiet aan
aan de
de binnenkant
binnenkant
van zijn klamboe
klamboe dood.
ze juist
juist ingedut
ingedut was,
was, begon
begon er
er roering
roeringininde
dewieg
wiegtetekomen.
komen.
Toen zc
Twee
kleine beentjes
beentjes trappelden, een huilgeluidje
huilgeluidje liet zich
zich hooren.
hooren.
Twee kleine
Dán
maar drinken,
drinken, beter
beter dan
dan zieken
zieken Eddy
Eddynu
nuwakker
wakket' te
te huilen.
Dan maar
Hetwas
wasondragelijk
ondragelijkde
delaatste
laatstetijd.
tijd.Toen
Toenbaby's
baby's
Foei, wat een hitte!
hitte! Het
honger gestild
honger
gestild was,
was, kon Magda
Magda dan
dan ook
ookniet
nietnalaten
nalateneen
eenflesch
flesch
water uit
uit de
de ijskist
ijskist te
te halen
halenen
eneen
eenpaar
paarglazen
glazenachtereen
achtereenuit
uittetedrinken.
drinken.
sliep door
dooralles
allesheen,
heen,uitgeput
uitgeputvan
vandedevermoeienissen
vermoeier.issen
Vader
Vader Ed sliep
van iederen
zag het met genoegen
en dacht: „Dan
"Dan isis
van
icderen dag.
dag. Magda
Magda zag
genoegen en
morgen tenminste één
één van
van ons
ons frisch en
en uitgerust!"
uitgel'ustl"
op bed
bed lag
lag en
ende
deklamboe
klamboevan
vanbinnen
binnengezuiverd
gezuiverd
Toen ze zelf weer op
had
van?en
muskieten, was
was ze
ze totaal
totaal alle
alle siaap
slaap kwijt.
kwijt. Met
Met
had van
'een paar muskieten,
zou nu
nu dus
dus haar
ha",r laatste
laatste
wijd
denken. Dit zou
wijd open
open oogen
oogen lag
lag ze
ze na
na te
te denken.
Ze was
was er
er niet
niet rouwig
rOllwig om,
om,o0 nee,
nee,het
hetwas
washeerlijk
heerlijk
nacht in Indië
Indiëzijn!
zijn! Ze
hetgaf
gafhaast
ha3st
naar Holland te gam;
gaan! Maar
Maar toch
toch stem&
stemdehet
heternstig,
ernstig,jajahet
een
beklemmend gevoel
gevoel weer
weer een
eengeheel
geheelnieuwe
nieuwelevensperiode
levensperiode
een beklemmend
binnen te treden.
treden. Ze
Ze nam
nam zich
zich vast
vast voor
voor alles
alles van
van hier
hier goed
goed te
te ontont.AJs ze dle
d~ oogen
het zich
zich altijd
altijd weer
weer
houden
houden.• Als
oogen zou
zou sluiten,
sluiten, zou
zou ze het
precies voor de geest kunnen halen,
halen, daar
daar was
was ze
ze van
van overtuigd.
overtuigd. Toen
Toen
bij het
het
ze daarstraks
daarstraks water ging halen
halen zag
zag het er wel heel typisch uit bij
schemerig
wassende maan; ginds
ginds een
een paar
paar hooge
hooge klapklapschemerig licht van de wassende
daar
pers, het grasveldje
grasveldje met in de
de verte
verte een
een paar
paarwitte
witte muurtjes,
muurtjes t daar
pers,
~werm blekoks
blekoks 1) huisde,
huisde, er
en
de
fijne assemboomen,
assemboomen, waarin
waarin een
een zwerm
de fijne
dichterbij
para-p<.r:l 2)
overgroeid met
bruidstraan en
de
2) overgroeid
dichterbij de para-para
met rose
lose bruidstraan
en de
groote
passiebloem. Voor
van hun
hunslaapkamer
slaapkamer stond
stond
groote passiebloem.
Voor de
de achterdeur van
een citroenboompje,
citroenboompje, daar kwamen
kwamen bijzonder
'bijzonder groote
gl'oote citroenen
citroenen aan.
aan.
Grappig dat het
het tegelijk
tegelijk bloeide en vrucht
vrucht droeg ....
onsamenhangende
Haar
gedachten gleden
gleden ongemerkt
ongemerkt over
overininonsamenhangende
Haar gedachten
resident overtuigde
overtuigde haar
ze kleinen
kleinen Huib
Huib maar
maar
droomen.
droomen. De
De resident
haar dat ze
hier
moest laten. Hij was
was getuige
getuige geweest
geweest bij
aangifte van
van zijn
zijn
hier moest
bij de aangifte
zou hij
hij wel
wel een
een goed
goed resident
resident van
van hem
hem maken
maken net
net
geboorte
geboorte en
en nu zou
als zijn overgrootvader. In
In haar
haar droom
droomontging
ontginghaar
haarhet
hetzotte
zotteervan:
ervan:
zoo
de leer
leer gaan
gaan voor
voorresident!
resident! Nee,
Nee,hij
hijmoest
moestmaar
maarmeegaan
meegaan
zoo in de
naar Holland, een echte
echte Hollandsche
Hollandsche jongen
jongen worden. Toen
Toen stonden
stonden
ze ineens bij de Johannusheuvel
Johannusheuvel met
met de
demystérieuse
mystérieuse ruïnes
ruines van een
I)
ooievaars.
1) Ind. ooievaars.
2)
priëelvorm.
2) Leihek in priëelvorm.
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oud buitenverblijf.
buitenverblijf. Een
Een vervoermiddel
vervoermiddel hadden
hadden ze niet
in
niet en
en heel
heel in
de verte in de
de haven
haven lagen
lagen de
de schepen
schepen te
te wachten.
wachten. Magda
Magda vond
vond dat
dat
ze maar moesten loopen, maar de kinderen
kinderen en
en al
al de
debagage
bagage wogen
wogen
zoo
laatst niet
niet meer
meerkon.
kón.Het
Hetverontrustte
verontrusttehaar
haar
zoo zwaar,
zwaar, dat
dat ze
ze op 't't laatst
bovendien dat
dat ze wat vergeten
bovendien
vergeten had in
in de
de Japansche
Japansche tasch
tasch tetedoen,
doen,
waar al het
het direct
directnoodige
noodigevoor
voordedekinderen
kindereninzat,
inzat,hansopjes,
hansopjes,luiers,
luiers,
navelbandjes, sponsjes, zeep,
zeep, spuitje,
spuitje, watten,
watten,poeder,
poeder,olijfolie,
olijfolie,Pasta
Pasta
Lasar
n.l.een
eenpaar
paarblikjes
blikjesvan
vandedevoorraad
voorraadblikjesmelk,
blikjesmelk, een
een
Lasar enz., n.l,
zuigfleschje
zuigfleschjeen
en een
een speen. Ja ze kon
kón toch
tochbest
bestzóó
zóózeeziek
zeeziek worden
worden
dat 2;e
niet zelf
zelf meer
meer zou
zou kunnen
kunnen helpen....
helpen ....Ze
Zewerd
werderermet
meteen
een
ze baby niet
schok van wakker,
spreitje lag
lag aan
aan
wakker, klamkoud
klamkouden
en rillerig.
rillerig. Een katoenen spreitje
haar voeteneinde.
ze over
over zich
zich heen
heen om
om nog
nog even
evenwarm
warm tete
voeteneinde. Dat trok ze
worden.
toch niet
niet meer.
meer.Gek
Gekdat
datjejemoederlijke
moederlijke
worden. Inslapen zou ze nu toch
bezorgdheid zelfs
zelfs in
indedeslaap
slaapzoo
zoohelder
helderdoor
doorkon
kondenken!
denken!Ze
Zekeek
keekop
op
haar
de Rumphius,
Rumphius,
ha'arhorloge:
horloge: pas
pasvier
vieruur!
uur! Om
Om twaalf
twaalf uur zoowat ging de
dus nog
nog acht
acht uur.
uur. Ze
Ze rekende
rekende het
het alvast
alvast uit: als
als baby
baby nu
nuom
omzeven
zeven
uur te
te drinken
drinkenkreeg,
kreeg,zou
zouze
zedan
danom
omelf
elfweer
weer gelegenheid
gelegenheid hebben
hebben hem
hem
te helpen?
helpen~ Waar
Waar zou ze
ze zitten
zitten oni
om elf
elfuur?
uur?Ergens
Ergensaaan
de haven'
haven'
an de
zes en tien uur
op het bootje?
bootje? Was zes
uur dan
dan niet
nietbeter,
beter,vóór
vóórze
zeweg
wegging
ging
van hier? Maar dan
dan weer
weer sloeg
sloeg haar
haar bezorgdheid
bezorgdheid over
over naar
naarkleinen
kleinen
Edgar. Wat zou het
op reis?
reis? Maar
Maar
het wel
wel worden?
worden? Hooge
Hooge koorts
koorts en dan op
alles,
was gewoon
gewoon al
ingepakt! Als
maar op
op tijd
tijd
alles, alles
alles was
al ingepakt!
Als Soemija
Soetnija nu
nu maar
binnen
kwam. Magda
Magda stelde
zich al voor
voor dat
dat die
die tetezwaar
zwaargefuifd
gefuifd
binnen kwam.
stelde zich
had en niet
niet kon
kon komen!
komen! Een
Een volgend
volgend oogenblik
oogenblik leek
leek het
het haar
haarvan
van
veel
zeelucht haarzelf
haarzelf goed
goed zou
zou doen
doen en
enofofzeze
veel grooter belang of de zeelucht
gauw
slaapwandelen. Ze had vanvangauw zou
zou genezen
genezen van
van haar neiging tot slaapwandelen.
nacht toch maar
maar weer
weer het
het licht
licht aangedraaid
aangedraaidvóór
vóór ze
ze wist
wist dat
datze
ze rondrondliep.
je ens
eénsvoor,
voor,aan
aanboord
boordzooiets!
zooiets!Ze
Zezag
zagzichzelf
zichzelf alal mét
mèt
liep. Stel je
baby op een
een gevaarlijke
gevaarlijke plaats op het
het sloependek,
sloependek, zonder
zonder verschanverschansing,
waar straks
straks een golf
golf kon
kon komen
komen en
en hen
hen weg
weg spoelen....
spoelen .... Dan
Dan
sing, waar
bande
met een
eendiepe
diepezucht
zuchtdergelijke
dergelijkebeangstigende
beangstigendegedachten
gedachten
bande ze met
cn
trachtte alleen
alleen maar
maar aan
aan goede,
goede, hoopvolle
hoopvolle dingen
dingen tetedenken,
denken,aan
aan
en trachtte
Holland bijvoorbeeld....
bijvoorbeeld ....
Om
uur stonden
stonden ze
ze aan
aan de
deboom,
boom,omringd
omringd door
door vrienden
vrienden
Om elf uur
en kennissen,
kennissen, die de
de vertrekkenden
vertrekkenden nog
nog een
eenlaatst
laatstvaarwel
vaarwelwilden
wilden
wenschen
op de
de Rumphius
Rumphius zouden
zouden begeleiden
begeleiden in
in volle
volle zee.
zee.
wenschen of
of tot op
De jonge
jonge moeder
moeder droeg
droeg de
de baby
babyop
opeen
eendraagkussen
draagkussen vanwege de
warme arm.
hitte. Het
Het kindje
kindje zou
zou prettiger
prettiger liggen
liggen zóó
zóó dan
dan in
in een
een warme
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Soemija
in haar
haar slendang;
slendang;zn
2'/nlange,
lange,magere
magerebeentjes
beentjes
Soemija droeg
droeg Eddy in
hingen
willoos
van
onder
de
steunende
arm
neer.
Hij
had
maar
een
hingen willoos
neer. Hij had maar een
beetje verhooging,
doch zag
zag er zielig
beetje
verhooging, doch
zielig slap
slap en
en geel-bleek
geel-bleek uit.
uit. Het
Het
schelle
hinderde hem
hemblijkbaar
blijkbaarerg.
erg.Hij
Hijhad
hadwel
weleen
eenlinnen
linnen
schelle zonlicht hinderde
hoedje op met breede
breede rand,
rand,maar
maarSoe
Soestak
stakmeelijdend
meelijdendhaar
haarpajoeng
pajoeng1)1)
nog op om hem wat
wat schaduw
schaduw te
te bezorgen.
bezorgen.
Het passagiersbootje
passagiersboot je had twee schuiten op
op sleeptouw
sleeptouw met
metkisten,
kisten,
koffers,
ligstoelen, kinderwagens
kinderwagens enz.
enz.
koffers, lange ligstoelen,
het afscheidnemen
afscheidnemen verbaasde
Bij het
verbaasdehet
hetMagda
Magdazelf
zelfdat
datze
ze geen
geen bepaalde
bepaalde
weemoed gevoelde, dat ze
werd
ze integendeel
integendeel geheel in
in beslag genomen werd
door
duizend nietige
nietige gedachten
gedachten voor
Terwijl ze
ze instapte,
instapte,
door duizend
voor de
de reis. Terwijl
herinnerde ze
ze zich
zich met
metzekere
zekeretrots,
trots,toch
tóchnog
noggedacht
gedachttetehebben
hebbenaan
aan
de fooi
fooi voor
voor den
den waschman
waschman en
enaan
aanhet
hettrosje
trosjeveiligheidsspelden....
veiligheidsspelden ....
De zee was woelig
woelig en het bootje
bootje schommelde
schommelde als
als een notedop
notedop op
op
-de
golven. Een paar
paar passagiers
passagiers begonnen
begonnen reeds
reeds zeeziek
zeeziek te
te worden.
worden.
-de golven.
Voor zichzelf
zichzelf vreesde
vreesde Magda
Magda niet,
niet, waarom
Voor
waarom dat wist
wist ze
ze niet,
niet,maar
maar
één ding
ding hoopte
hoopte ze,
ze, n.l.
n.l.dat
datSoemija
Soemijawerkelijk
werkelijk Zeevast
zeevast zou
zou blijken
blijken
te zijn zooals ze beweerde na een ervaring van één
één reis
reis naar
naar Holland
Hoiland
en terug. Magda knikte
y eens
arme baasie!..
baasje! .•
knikte Edd
Eddy
eens vriendelijk
vriendelijk toe.
toe. Het arme
Nu waren ze
nog een
een heele
heele toer
toerzijn
zijn
ze vlak
vlak bij
bijde
deRumphius.
Rumphius. Het
Het zou nog
om van dit dansende bootje
bootje op
op de
de neergelaten
neergelaten scheepstrap
scheepstrap te
te komen,
komen,
mèt
een baby.
baby. En
En Soemija
Soemija met
metEddy,
Eddy, als
als dié
dié het
het maar
maar handig
handig
mét een
deed
zich goed
goed vasthield!
vasthield! Enfin,
Enfin,vader
vaderEdgar
Edgaren
engenoeg
genoeg andere
andere
deed en zich
goede
ongevaarlijke overstappen
overstappen bebegoede geesten
geestenzouden
zouden wel
wel bij
bij dit niet ongevaarlijke
hulpzaam
net behouden
behouden aan
aan boord
boord waren
warenaangeland,
aangeland,
hulpzaarn zijn.
zijn. Toen ze net
begreep
Magda ineens
ineens waarom
waarom ze niet
niet bang
bangwas
wasvoor
voorzeeziekte.
zeeziekte.
begreep Magda
Dat kwam
kwam door de
de blikjes
blikjes melk,
melk, de zuigfiesch
zuigflesch en de speentjes.
speentjes. NaNatuurlijk,
pnapluie bij
had, ging
ging het
het niet
niet regenen,
regenen, en
en
tuurlijk, als
als je een p2rapluie
bij je had,
als
kwaal uit
.... Maar God....
Gód .... wie
wie
als je
je de
de medicijn
medicijn bij
bij je
je had,
had, bleef de
de kwaal
uit....
hád
de·-tasch,
tasch, Ed,
Soemija? Zij
haar niet
niet gedragen....
gedragen....nee
nee
had de
Ed, Soemija?
Zij zelf
zelf had
had haar
sinds
aan de 'haven
'haven stond....
stond .... Toen
Tocn moest
moest ze
ze haar
haar uit
uithanden
handen
sinds ze
ze aan
hebben gegeven....
gegeven .... Aan
Aan wie
wie toch?....
toch? ....Hoe
Hoevrééselijk....
vréése1ijk ....Nou
Noukonden
konden2;e
ze
eenvoudig niet op reis....
reis .... Haar
Haargedachten
gedachtenoverzagen
overzagen pijlsnel
pijlsnel de
de ononmisbare en direct-noodige
direct-noodige schatten
schattenininde
detasch....
tasch ....Weer
Weervoelde
voeldezezeeen
een
hartklopping
.... Edgar
aan het
het zoeken
zoeken naar
naar de hut...,
hut .... je
Je
hartklopping....
Edgar was
was al
al aan
moest
bovendien ook
ook eens
eens iets
iets behoorlijk
behoorlijk zelfstandig
zelfstandig leeren
leeren
moest toch bovendien
doen.
was nou speciaal
speciaal iets
mocht zij
zij er
er
doen. Die tasch was
iets van
van háar,
haar, dus mocht
I)
lnlandsche en-tout-cas
en-tout-cas van geilied
geölied papier.
papier.
') Inlandsche
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ook
wel geheel
geheel de
de zorg
zorg voor
voor hebben,...
hebben.... Eddy
Eddy begon
begon tetehuilen,
huilen,
ook wel
het
hinderde haar
haar onuitsprekelijk
onuitsprekelijk op
op dat
datoogenblik,
oogenblik,maar
maarvoor
voor
het hinderde
één keer
keer liet
liet ze
ze het
het aan
aan Soe
Soe over
over hem
hem te
te troosten..,.
troosten.... Zij
Zij moest
nadenken....
Jawel, nu
nu wist
wist ze
ze het
het....
nadenken
.... Jáwel,
.... Chris
Chris had
had de
de tasch
tasch van
van haar
haar
overgenomen
haar het
hetafscheidnemen
afscheidnemen tetevergemakkelijken.
vergemakkelijken.
overgenomen om
om haar
Wellicht
bij de
de bagage
bagage gezet
gezet in
in de
de loods,
loods, of
of zou
zou ze
ze mismisWellicht had hij haar bij
schien toch nog
nog meegekomen
meegekomen zijn in de
de schuiten?
schuiten? Zouden
Zouden daar
daarook
ook
kleine
Japansche handtasschen
handtasschen van af
af hebben
hebben kunnen
kunnen
kleine stukken
stukken als
als Japansche
rollen, in zee?....
zee? ••• In
Inde
devolte
voltekwam
kwam"dokter
op haar
haar toe
toe (Ook
(Ookdat
datnog!)
nog!)
•dokter op
Hij had geen tijd om te blijven lunchen
lunchen aan
aan boord,
boord,zooals
zooals de
de meesten,
meesten,
en
nam daarom
daarom maar
maar afscheid
afscheid om
om met
met het bootje
te
en nam
bootje mee
mee terug te
kunnen.
hemel ja,
bootje! en de
de tasch!
tasch! Dat
Dat"zou
zou nog
nog de
de
kunnen. Och
Och hemel
ja, het bootje!
eenige
men het
het straks
straks meebracht.
meebracht. Gelukkig,
Gelukkig, daar
daar
eenige redding
redding zijn,
zijn, dat men
kwam
het vertellen
vertellen dat
dat zijn
zijnzuster
zuster
kwam Edgar
Edgar eindelijk.
eindelijk. Dokter
Dokter was
was aan het
de
reis ook
ook meemaakte
meemaakte en zij
zij wel
wel een
een oogje
oogje op
opkleinen
kleinen Eddy
Eddyzou
zou
de reis
houden. Het viel
viel Magda
Magda zwaar het gesprek ten einde te hooren. Nou
Nou
begon
ook nog
nog tegen
tegen dokter!
dokter! Ze
Zekon
konhet
hetniet
nietmeer
meeruithouden
uithouden
begon Ed ook
en kneep hem in zz'n
De tasch
tasch zeg,
zeg, isis de
deJapansche
Japanschetasch
taschsoms
soms
n arm: De
al in de hut? niet? Zie je, daar had je het al!
al
al! Dan is hij
hij niet
nietmeegemeegekomen!
keerde zich af, want de
de tranen
tranenkwamen
kwamen weer.
weer.Maar
Maar
komen! Magda
Magda keerde
vader
weer als
als reddende
reddende engel
engel op.
op. „Wacht,
"Wacht,mandoer!
mandoer!
vader Edgar
Edgar trad
trad weer
Kom
eens hier."
hier:' Hij
Hij gaf
gafeen
eenopzichter
opzichter van
vanhet
hethavenbedrijf
havenbedrijfmet
met
Kom eens
veel
een beschrijving
beschrijving van
van de
de achtergebleven
achtergebleven tasch
tasch en
en de
de
veel nadruk een
haar mee
mee tetebrengen,
brengen,met
methet
hetvolgende
volgendepassagiersbootje.
passagiersboot je.
opdracht haar
man beloofde
beloofde het. Toen
Toen nam
nam Magda
Magda met
methernieuwde
hernieuwde hoop
hoop inin
De man
hart afscheid
afscheid van
van de
denaar
naarhet
hetland
landterugkeerenden.
terugkeerenden.Zooals
ZooalsJan
Jan
het hart
en Claartje
Claartje bijvoorbeeld, die zou ze
ze zeker
zeker in
in jaren
jaren niet
nietweerzien,
weerzien, ze
ze
moest toch even haar
haar aandacht
aandacht er
er bij
bij hebben.
hebben.En
Enwerkelijk
werkelijkleidde
leidde
moest
ook de
de aandacht
aandacht af,
af, de
degoede
goede wenschen,
wenschen, de
debeloftes
beloftesom
omelkaar
elkaar
het ook
blijven schrijven
schrijven en
en toe
toe eens
eens kiekjes
kiekjes van
van de
de kinderen
kinderen tete
te blijven
en af en
sturen. Toen
Toen vertrok
vertrok het
het bootje.
bootje. Er
Er was
was geroep
geroep en
en gewuif
gewuif tot
tot het
het
2.1 kleiner
kleiner en
en kleiner
kleiner werd
werd op
opde
degroote
grootegolven
golvenen
eneindelijk
eindelijk
notedopje al
hoek van
van het
het havenkanaal
havenkanaal verdween....
verdween .... straks
straks zou
zouhet
hetbootje
bootje
om de hoek
was ineens weer de angst.
angst. Als
Als de
de tasch
tasch dan
danmaar
maar
terugkeeren. Daar was
meekwam! Als
woord hield
hield en
en haar
haar kon
kon vinden!
vinden!
meekwam!
Als die
die mandoer
mandoer maar z'n woord
Wat gelukkig
gelukkig nog dat ze
ze met
met het
heteerste
eerstebootje
bootjewaren
warengekomen!
gekomen!
voor eens
eens mee
mee naar
naarde
dehut
huttetekomen,
komen,het
hetwas
was
Vader Edgar stelde voor
heerlijke ruime,
dubbele hut met
met vier
viercouchettes.
couchettes. Ze
Ze zouden
een heerlijke
ruime, dubbele
zich meteen
meteen wat
wat installeeren
installeeren en
opfrisschen. Nou ja,
ja, de
de tasch
tasch en
en
en opfrisschen.
'
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voor de kinderen had ze
de benoodigdhedcn
benoodigdheden voor
ze wel
wel niet,
niet, maar
maar die
die zou
zou
heusch straks wel
wel komen.
komen.
En zoo
zoo gebeurde
gebeurde het. Magda
Magda had
had wel
wel weer
weer kunnen
kunnen huilen
huilenvan
van
geluk toen
toen ze
ze de
de mandoer
mandoer de
de trap
trap op zag komen
ma iets
geluk
komen mèt
iets bruins.
bruins.
Ze
begreep alleen
de man
man zoo doodbedaard en lakolakoZe begreep
alleen maar
maar niet
niet dat de
niek
bij bleef.
bleef. Pas toen
toen hij
hij een
een dikke
dikke fooi
fooi beet
beet had,
had, schenen
schenen zijn
zijn
niek er hij
glimmend zwarte oogen iets van de weerschijn te hebben
hebben van
van Magda's
Magda's
dankbare opgewondenheid.
opgewondenheid. Ze
Ze had den man wel
dankbare
wel om z'n
z'n hals
hals willen
willen
vallen!
's Middags
Middags gelukte
gelukte het Magda
Magda een
een uurtje
uurtje teteslapen.
slapen.Toevallig
Toevallig
sliepen
beide kinderen
kinderen tegelijkertijd.
tegelijkertijd. Het
Hetwas
wasoverigens
overigens weer
weer
sliepen de beide
gevoel, het
het onafgebroken
gedreun door de
een eigenaardig
eigenaardig gevoel,
onafgebroken gedreun
de schroef
schroef
Avonds werd
werd de zee wilder,
veroorzaakt. 's Avonds
wilder, er
er kwamen
kwamen rollers,
rollers, het
het
schip wiegde in samengestelde beweging. Het meerendeel
meerendeel der
derpassapassagiers
verscheen niet aan tafel.
tafel. De
De stormlatten
stormlattenwaren
warenaangebracht,
aangebracht,
giers verscheen
opdat niet schalen
schalen en
en borden
bordenvan
vande
detafels
tafelszouden
zoudenglijden.
glijden. Magda
Magda
en Edgar voelden
voelden zich
zich de
deuitstekende
uitstekendeHollandsche
Hollandsche
rich best,
best, lieten rich
pot, het
het fijne
fijne dessert
dessert en
enhet
hetijsijsgoed
goedsmaken,
smaken,maar
maartoen
toe'nMagda
Magda
pot,
direct
tafel naar
naar de
dehut
hutging,
ging,vond
vondzezeeen
eenvreemde
vreemdebaboe
baboemet
met
direct na tafel
Huib op
op en
enneer
neerloopen.
loopen.Ja,Ja,Soe
Soewas
waszeeziek
zeeziekgeworden,
geworden,zij
zijwas
wasvan
van
mevrouw
hut daar!
daar!
mevrouw M.,
M., die
die hut
„Plezierig," zei
"Plezierig,"
zei Magda,
Magda, „zóó
"zóó zullen
zullenwe
we niet
nietveel
veel aan
aan haar
haarhebben!
hebben!
Wie
de luierwasch
luierwasch doen en op
op de
de kinderen
kinderen letten
lettenals
alswij
wij
Wie moet nou de
moeten
eten!"
moeten eten!"
minder somber in.
in. Ze
Ze
Maar
Maar vader
vader Edgar
Edgar zag
zag alweer
alweer dè
de dingen
dingen minder
moest
vergeten dat Soe
Soe gisteren
gisteren wat
wat erg
erg gefuifd
gefuifd zou
zou hebben.
hebben.
moest niet
niet vergeten
Castorolie
patentmiddel!
Castorolie hoor, patentmiddel!
Magda
maararflauwtjes
ze alle
alle
Magda kon
kon er
er ma
flauwtjesom.
omlachen.
lachen. Ze
Ze vond
vond dat ze
recht had om
om rich
zich wanhopig
wêl_nhopig te
te maken
maken over
over den
den toestand.
toestand. Dat
Datheette
heette
nou een
een zeevaste
zeevaste baboe!
baboe! Ze
Ze voelde
voelde rich
zichplotseling
plotseling doodmoe,
doodmoe, haar
haar
rug deed weer
weer zoo'n
zoo'n pijn.
pijn. Huilende
Huilende liet
liet zij
zij rich
zich neervallen
neervallen in
in een
een
d~r couchettes,
couchettes, terwijl
terwijl Edgar
Edgar baby
babyovernam
overnamvan
vande
debaboe
baboemet
meteen
een
der
vriendelijk
lieve woordjes
woordjes tegen
tegen hem
hem ging
ging zeggen.
zeggen.
vriendelijk bedankje
bedankje en
en lieve
Huib
reageerde er
er op,
op,volgde
volgdePappie's
Pappie'sglinsterende
glinsterendebrilleglazen
brilleglazen
Huib reageerde
met heldere oogjes
oogjes en
en maakte
máakte zachte geluidjes.
geluidjes. Maar
Maar Magda
Magda begreep
begreep
eenvoudig
voor had.
had.
eenvoudig niet
niet hoe
hoe je
je daar nou tijd voor
zoo erg
Eddy's temperatuur bleek
bleek 38, dus gelukkig
gelukkig niet
niet zoo
erg hoog
hoog
niets
na al het gesjouw
gesjouw met hem en de
de nieuwe
nieuwe indrukken.
indrukken. Hij wou
wouniels
nemen
melk, noch
noch van
van de
de soep.
soep. Waar
Waar dat
dat jong op reis van
nemen van
van de melk,
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.zou
leven zonder
zonder versche
versche melk,
melk, leek
leek Magda
Magda een
eenabsoluut
absoluut
zou moeten leven
raadsel. Zacht
Zacht gekookte
rijst misschien
misschien en
en soep
soep en
en dan af
d en
en toe
toe
raadsel.
gekookte rijst
was gewoon
gewoon niet uit
uit tete houden
houdenverryi
\i?tnl met
m~t
drooge
.... Het was
drooge biscuits
biscuits....
alle
patrijspoorten dicht
dichtvanwege
vanwegehet
hetruwe
ruwe
weer.
dect!'ische
alle patrijspoorten
weer.
Dc De
elect1•i;2,che
fan
hielp niets
niets om
omop
optetekoelen,
koelen,gaf
gafmaar
maarvervelende
vervelende tocht.
tocht.
fan hielp
En inplaats
van aan
En
inplaats van
aan dek
dek de
de frissche
frissche lucht
lucht tetekunnen
kunnengenieten,
genieten,
de hut
hut gegehielden
twee kindertjes
kindertjes je
den halven
halven dag
hielden die
die twee
je den
dag in
in de
vangen.
Soemijaonderging
ondergingden
den volgenden
volgenden dag
dag onderworpen
schuldSoemija
onderworpen en schuldkwam tegen den
den avond
avond te
te voorvoorbewust de voorgeschreven
voorgeschreven kuur en kwam
gaperig, maar niet
niet meer
meer bepaald
bepadd zeeziek.
zeeziek. TodT cc1~
schijn, wel bleek en gaperig,
vond Magda
vond
Magda haar nog te slap om haar
haar aan
aan de
de wasch
wasch te
te zetten
zetten met
met
deze overweldigende
overweldigende hitte. Magda lag
lag in
in haar
haar lange
lange rieten
riet~ndekstoel,
dekstoel,
hellingen van
van het
het schip
schip de
dekinderwagen
kinderwagen
waaraan ze
ze tijdens de sterke hellingen
had vastgebonden.
Huibje lag
lag zoet
had
vastgebonden. Huibje
zoet wakker
wakker en Soe
Soc liep
liep wat
wat rond
rond
keek naar
bij het
het schip.
schip.
met
met Eddy
Eddy en
en keek
naar alal de
de bedrijvigheid
bedrijvigheidom
om en
en bij
Ze lagen
Tal1djong Priok.
Pfiok. Er
Er schenen
schenen zeer
zeer veel
veel passagiers
passagiers
lagen n.l. stil in Tandjong
was te
te moe
moe om
om veel
veel interesse
interesse in
in haat'
haar
bij
komen, doch
doch Magda
Magda was
bij te komen,
omgeving
voeren. Ze
Ze trachtte
trachtte alleen
alleen wat
wat tete
omgeving tete stellen
stellen of
of wat
wat uit te voeren.
het feit
feit dat
datde
dezeelucht
zeeluchtzoo
zoospoespoebekomen en zich te verheugen over het
Eddyscheen
scheentetehebben
hebbenuitgeoefend,
uitgeoefend,
dig
een goede
goede invloed
invloed op
opEddy
dig een
nu al
al geen
geen koorts
kOQrts meer
meer had.
had. Ze
Zewas
was zich
zichtotaal
totaal niet
nietbewust
bewust
dat hij nu
welk
boven het hoofd
hoofd hing.
hing. Daar
Daar beneden
beneden inin
welk nieuw
nieuw onraad
onraad haar
haar boven
de hut vocht
vocht vader
vader Edgar
Edgareen
een hevigen woordenstrijd
woordenstrijdmet
meteen
een EngelschEnge1schDat
man,
die, blijkens
blijkens zijn
ingekwartierd was.
man, die,
zijn nummer,
nummer, bij
bij hem ingekwartierd
was. Dat
feit nu was
was bijvoorbeeld
bijvoorbeeld al
al erg
erg genoeg
genoeg voor
voor den
denbezorgden
bezorgdenvader,
v.:der,
die twee
tw:ee
die
gedachte al
al zag
zag tobben
tobben 's n<1chts
die zijn vrouwtje in gedachte
nachts met die
huilende
tusschendeur van
hutten dicht
dicht zou
zou
huilende peuters,
peuters, nu
nu de tusschendeur
van de hutten
moeten
haar niet
nitt zou
zou kunnen
kunnen bijstaan,
bijstaan, en
en het
het ergerde
ergerde hem
hem
moeten en hij haar
zoo maar
maar beslag
beslag had
h9d
daarom
die arrogante
arrogante indringer
indringer zoo
daarom dubbel
dubbel dat die
gelegd
couchette bij
bij de
de patrijspoort
patrijspoort waar
waar hij
hij had
hadgeslapen.
geslapen.
gelegd op
op de couchette
woordje doen
doen in het
het
Gelukkig
Gelukkigvoor
voorvader
vaderEdgar
Edgarkon
konhij
hij goed
goed z'n
z'n woordje
Engelsch
den ongewenschten
ongewenschten gast
gast flink
flink de
dewaarheid
waarheidzeggen.
zeggen.
Engelsch en den
Hoe hij de Jobstijding
Jobstijding aan
aan Magda
Magda overbracht,
overbracht,zonder
zonderdat
datzezedaarbij
daarbij
Er
in wanhoop geried, wist hij zich
zich later
later nooit
nooit meer
meer te
te het'inneren.
herinneren. Er
waren
hut maar
maar twee
twee couchettes
couchettes en
en Magda
Magda durfde
durfdeininzoo'fl
zoo'n
waren in de hut
nauwe
naast zich
zich nemen.
nemen. Het
Heteenige
eenige wat
wat
nauwe slaapplaats
slaapplaats niet
niet de
de baby naast
!lemw en
en ef:n
ef:n
er op
op zat,
zat, was
was het
hetaanbod
aanbod van
vanden
denhutiongen
hutjongenaan
aantete nemen
kinderboxje
op te
te taff
hten
h,~t
kinderboxje met matrasje op
-- ii slaan
slaan 1n
in de
de hvt,
he t, alal werd
wed het

LXXXIV
LXXX IV
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daarmee overvol
overvol en
en al
al werd
werd haar dan de kans
daarmee
kans benomen
benomen eens
eens op
op en
en
neer te loopen met een onrustig, huilend
huilend kind.
kind.
in de
degezelschapszaal
gezelschapszaal maakte
maakte Edgar z'n vrouw
vrouw attent
attent
's Avonds
Avonds in
op
bewusten Engelschman.
Engelschman. Hoewel
Hoewel hij schijnbaar
schijnbaar niet op
op hen
hen
op de bewusten
lette, schonk Magda
Magda hem
hem een
een blik
blik vol
vol afkeer.
afkeer. Hij
Hij zag
zag er
er anders
anders nid
nit
opvallend uit, niet mooi,
opvallend
mooi, niet
niet leelijk
leelijk en ook
ook niet
niet arrogant.
arrogant. Ze
Ze lette
lette
de volgende
dagen niet veel
de
volgende dagen
veel op hem
hem en
en beschouwde
beschouwde het
het verder
verder als
als
een onverbiddelijk
noodlot, dat
dat die tusschendeur op slot
een
onverbiddelijk noodlot,
slot moest
moest en
en
„die vent"
"die
vent" haar
haar plaats
plaats in
in was
was komen nemen bij Edgar in de hut.
Het weer werd er helaas
helaas niet beter op.
op. De
De storm
storm hield
hield maar
maar aan
aan
en verergerde voor
degenen
die
niet
zeeziek
waren,
maar
den
heelen
voor degenen die niet zeeziek waren, maar den hee1en
dag bezig met zichzelf
dag
zichzelf en twee
twee lastige
lastige kleine
kleine kindertjes,
kindertjes, het
hetgevoel
gevoel
van
moeheid, en
binnenboots de
onaangename luchtdruk
de
van moeheid,
en binnenboots
de onaangename
luchtdruk op
op de
ooren. Plichtgetrouw en zorgvuldig
zorgvuldig wilde moeder Magda het
het badje
badje
was een
eenheksentoer
heksentoer
voor
liever geen
geen dag
dag overslaan,
overslaan, maar
maar het
het was
voor baby liever
om in een slingerende boot in een nauwe
nauwe badkamer
badkamer bij
bij een
een temperatemperatuur van
van ver
ver in
inde
dego°
90°jejeevenwicht
evenwicht'en
-en jeje verstand
verstand niet
nietteteverliezen
verliezen
niet te laten glippen
en een ingezeept menschekindje
menschekindje niet
glippen met
met badje
badje en
en
al.
kinderbadje met
n.l. gezet
gezet op
op een
eenplank
plank
al. Het kinderbadje
met zoet
zoet water
water werd
werd n.i.
over
heen. Als
Als dan
dan het
hetinspannend
inspannendkarweitje
karweitjegeda
gedaan
was,
over het bad heen.
an was,
volgde
niet minder
minder vermoeiend,
vermoeiend, het
hetvoeden.
voeden.
volgde dadelijk
dadelijk een
een tweede, niet
wel eens
eens over
over te denken,
denken, hoe
hóe graag
graag ze met
met al
al haar
haar
Magda
Magda lag
lag er
er wel
Ze had
hadwel eens
eenseen
eenvriendin
vriendin
eten wat
wat slaap
slaap zou
zou willen
willen koopen.
koopen. Ze
.... jaja wie
wie weet,
weet, zou
zou zeze
hooren zeggen,
hooren
zeggen, dat
dat je
je ook
ook slápen
slapen ontwent
ontwent....
het op het laatst
laatst niet
niet meer
meer kfinnen....
kunnen ....
à1 te
te bar
barwerd,
werd,het
hetnoodweer
noodweeren
ende
destikkende
stikkende
een nacht
nacht al
Toen het een
atm03feer
kleine hut
hut met
metdedeschreeuwende
schreeuwendekinderen,
kinderen,klopte
klopte
atmosfeer in de kleine
Magda
Magda tegen de
de tusschendeur,
tusschendeur, het
hetafgesproken
afgesproken sein
seindat
datEdgar
Edgarzou
zou
was zoo'n
zoo'ngekraak
gekraak en
engestamp
gestampbinnen
binnenen
en
komen helpen. Maar het
het was
komen
ze nog
nogeen
eenpaar
paarmaal
maalhard
hard
geraas van de golven
golven buiten, dat
dat ze
zoo'n geraas
moest bonzen.
bonzen. Dadelijk
Dadelijk er
er op
opverscheen
verscheen Edgar,
Edgar,begon
begon met
methaar
haar
moest
gerust te stellen
stellen wat het
het weer
weer betrof.
betrof. Hij
Hij had
hadnog
nogwel
weleens
eenserger
erger
gerust
even luchten
luchten
meegemaakt! Weet
meegemaakt!
Weet je wat, hij
hij zou om te beginnen eens even
patrijspoort
zooals bij
zooals
bij hun hiernaast vóór ze
ze gingen
gingen slapen.
slapen. Even de patrijspoort
goed letten
lettenop
opde
derollers
rollersenentelkens
telkensals
alserereen
eenaankwam,
aankwam,gauw
gauw
open, goed
stijf dichthouden.
dichthouden. Hij
Hij voegde
voegde de
de daad
daad bij
bij het
hetwoord,
woord,het
het
het raampje stijf
al merkbaar.
merkbaar. Magda
Magda verschoonde
verschoonde Huib
Huibmet
met
paar keeren
keeren al
hielp na een paar
dewaschkast,
waschkast,waarin
waarinalle
alleschoone
schoone
naar Fdgar
Rdgar toe.
toe.De
Delalaininde
haar rug naar
en het
hetkindergoed
kindergoedlagen,
lagen,stond
stondopen.
open.Daar
Daarplotseling
plotselingberekende
berekende
luiers en
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vader
Ed z'n
z'n beweging
verkeerd,een
een zware
zware golf
golf was
was hem
hem net
net
vader Ed
beweging verkeerd,
voor en
en ramde
ramde met
metheftigheid
heftigheid een
eenplons
plonswater
waternaar
naarbinnen.
binnen.
even voor
maar het verstandigst er om te
te lachen,
lachen, doch
doch Magda's
Magda's
Eerst leek het maar
zebemerkte
bemerktedat
datnet
nethet
hetmeeste
meestewater
water
hart stond eenvoudig stil toen
toen ze
hart
de lalaterecht
terechtwas
wasgekomen.
gekomen.Alleen
Alleenomdat
omdatEdgar
Edgarzoo
zoohartelijk
hartelijk en
en
in de
zehaar
haar wanhoop
wanhoop niet
niettegentegenoprecht zijn berouw betuigde, toonde
tóonde ze
oprecht
over
kwam om
om haar
haar bij
bij tete
over hem,
hem, die goedig
goedig 's's nachts
nachts uit
uit zijn
zijn rust
rust kwam
staán., Ja
Ja het
het lukte
lukte haar
haar zelfs
zelfs even
even het
het geval
geval te
te bezien
bezien in
in het
hetlicht
licht
staan
waarin
Jérome K.
K. Jérome
Jerome het
het gezien zou hebben en ze
waarin Jérome
ze proestte
proestte het
het
het lachen.
lachen.Maar
Maartegelijk
tegelijkkwamen
kwamentoch
tochdie
dienare
narewaterlanders
waterlanders
uit van het
was ook
ook net
net het
heteenige
eenigeschoone,
schoone,drooge
droogegoe.dje
goe.dje wat
watze
zenog
nog
weer, het was
bezat en Eddy
Edd y had
had het
het in
in de
de ingewanden.
ingewanden. Ze
Ze belde
belde den
denhutjongen
hutjongen
bezat
en gaf
gaf twintig
twintig door
door het
het zeewater
zeewater nat
nat geworden
geworden luiers mee
mee met
met het
het
vriendelijk verzoek ze uit
uit te
te hangen
hangenop
opde
debadkamer
badkamerof
ofop
opeen
eenandere
andere
warme
plaats. Soemija
Soemija haalde
haaldeom
om zes
zes uur
warme plaats.
uur 's ochtends
ochtends op
op last
last van
van
vader
sliepen Magda
Magda en
en
vader Edgar
Edgarstilletjes
stilletjesbaby
babyweg
weguit
uit de
de hut en zoo sliepen
Edd y nog
nog een
eenpaar
paaruurtjes.
uurtjes. Hijzelf
Hijzelfging
gingeen
eenwarme
warme kop
kopkoffie
koffie
Eddy
Soe, ook een en ging
ging toen
toen maar
maar mandiën.
mandiën. 1) Z'n
Z'n
drinken,
drinken, bracht er Soe
slaap
was toch over.
over. Hij
Hijbenijdde
benijddezijn
zijnnog
nogsnorkende
snor kendehutgenoot
hutgenoot en
en
slaap was
verwenschte
kerel. Deze
Deze toevallige
toevallige naamgenoot
naamgenoot (blijkens
(blijkens het
het
verwenschte den
den kerel.
kaartje
deur) maakte
maakteanders,
anders,eerlijk
eerlijk gezegd,
gezegd, geen
geenongunstige
ongunstige
kaartje op de deur)
indruk.
brilleindruk. Hij
Hij had
had vriendelijke,
vriendelijke, nauwlettende
nauwlettende oogen
oogen achter
achter z'n brilleevenals
glazen,
glazen, hij
hij las
las boeken
boeken van
van Jack
JackLondon
Londonen
en Kipling
Kipling en kon, evenals
do,orklieven
klievenvan
van
Edgar zelf, langen
langen tijd
tijdgeboeid
geboeidstaan
staankijken
kijkennaar
naarhet
hetdoor
de wildbruisende
wildbruisende golven
aan de voorsteven
voorsteven van
van de
de boot.
boot.Na
Nahun
hun
golven aan
ze anders
anders schijnbaar
schijnbaar nietveel
nietveelméér
méér
woordenrijke
woordenrij ke kennismaking
kennisma king hadden
hadden ze
notitie van
"good
van elkaar
elkaargenomen
genomendan
danmet
meteen
een"good
„good morning"
morning" en
en „good
night".
Edgar weinig vermoeden
vermoeden met welke
welke gevoelens
gevoelen.s
night". En
En zoo
zoo kon
kon Edgar
deze stille
stille Engelschman
Engelschmanvan
vanzijn
zijnkant
kanthem
hemen
enz'n
z'ntobbende
tobbendegezinnetje
gezinnetje
gadesloeg.
Ze meende
meende
Op een keer gebeurde het dat Magda
Magda haar
haar man zocht. Ze
hij vlakbij
moest zijn,
omdat ze hem
hem zoo
zoo pas
pas had
had zien
zien
dat
dat hij
vlakbij op
op dek
dek moest
zijn, omdat
op en neer
neer loopen.
loopen. Op
Op het
het eind
eindder
dergang,
gang,die
dieop
ophet
hetdek
dekuitkwam.,
uitkwam,
riep
"Edgarl" maar
maar zag om
om de
dehoek
hoekgekomen
gekomen in
in het
hetvragendvragendriep ze: „Edgar!"
Zij
glimlachte
en
bloosde
en
hij zei
zei
lachend
gezicht
van
Edgar
S.
lachend gezicht van Edgar Zij glimlachte en bloosde en hij
niets,
sprak immers
hèmhad
hadaangeroepen.
aangeroepen.
niets, het sprak
immers van
van zelf dat
dat ze niet Um
Maar
beschouwing trof
trofhet
hethaar
haar dat
dat die
die man
man eigeneigenMaar bij
bij die
die vluchtige beschouwing
lijk
zoo'n bijzonder
bijzonder goed,
sympathiek gezicht
had als hij
hij lachte.
lachte.
lijk zoo'n
goed, sympathiek
gezicht had
I)
1) baden.
,
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Ze had
had hem
hem wel
wel zeer
zeer onrechtvaardig
onrechtvaardig verwenscht!
verwenscht! Hij
Hij kon
kon het
hettoch
toch
helpen dat
dater
ergeen
geenplaats
plaatsgenoeg
genoegwas
wasop
opde
deboot!
boot!
ook niet helpen
ich nog
was wel
wel tetemerken.
merken.
Soeinija
voelde -zzich
nog steeds
steeds slapjes,
slapjes, dat
dat was
. ija voelde
Soem
Ze boezemde
nog te veel
in dan dat die
boezemde Magda
Magda nog
veel meelij
meelij in
die haar
haar aan
aan de
de
wasch zou hebben
hebben gezet.
gezet. De
De gedroogde
gedroogde luiers
luiers kwamen
kwamen druppelsdruppelswasch
gewijs terug
Magda probeerde
probeerde de
de ergernis
ergernis van
van zich
zichafaftetezetten
zetten
gewijs
terug en Magda
dat ze
ze er maar
maar negentien
negentien kon
kon tellen.
tellen. Het
Hetgaf
gafimmers
immers niks
niks er
erwat
watvan
van
kwaad te maken....
maken.... In stilte
stilte telde
telde ze
ze haast
haast de
de uren
uren
zeggen of je kwaad
te zeggen
Als ze maar
maar eenmaal
eenmaal in Singapore
Singapore waren,
waren, aan
aan boord
boord
die verliepen. Als
dePrinz
Eitel! De
De zuster
zuster van
van den
dendokter
dokterkwam
kwam afafen
entoe
toeeens
eens
van de
Prinz Eitel!
bkef dan
dan een
een praatje
praatjemaken.
maken.Zoo
Zoo
naar kleinen Edgar informeeren en bleef
ze ook
ook dat
dat zij
zij en
enhaar
haarman
mannoode
noodeweer
weermet
metde
deDuitsche
Duitsche
vertelde ze
ginge'n vanwege de volte op andere mails. Ze
Ze hadden
hadden er
erervaring
ervaring
mail gingen
zoo slecht en zoo
zoo vies,
vies, dat
dat zij
zij haar
haar broer,
broer,den
den
van! Het was er alles
alles zoo
van!
aanraadde de
de verpleegsters,
verpleegsters, die
die hij
hij voor
voor de
dekliniek
kliniek
dokter, indertijd aanraadde
Duitscpemail
en niet
niet meer
meer met
met de
de HolHoluit liet komen, maar met de Duitsche
mail en
het meer
meer cosmopolitisch
cosmopolitisch
landsche te laten reizen. Dan zouden ze door het
gezelschap
kans hebken
heb kenom
omkennis
kennistetemaken
makenenenzich
zichteteengaengagezelschap minder kans
gecren,
anders dikwijls
dikwijls gebeurde
gebeurdetot
totdokter's
dokter'smisnoegen,
misnoegen,maar
maar
gecren, wat anders
en monter
montervoelen
voelen
vooral zouden
vooral
zoudenzeze zich
zich zeker
zeker ook
ook minder
minder prettig en
zooiets! Magda vond het wel geestig
Duitsche
voor zooiets!
geestig bedacht, maar de Duitsche
haar meteen
meteen
mail, waarop ze nog vier weken zou moeten leven, werd haar
een schrikbeeld
schrikbeelden
eneen
eennachtmerrie.
nachtmerrie.ZeZewist
wistzelf
zelfwel
weldat
datalle
allegevoelens
gevoelens
en zorgjes door haar
haar zenuwachtigen,
zenuwachtigen,oververmoeiden
oververmoeidentoestand
toestandin
inhaar
haar
ze voelde
voelde ererzich
zichmachteloos
machteloos
verergerd
vergroot werden,
werden, maar
maar ze
verergerd en vergroot
niet merkte
merkte dat
datze
ze een
eenduizeling
duizelingkreeg
kreeg
tegenover.
tegenover. Dat mevrouw nou niet
zag! Het drong maar
maar vaag
vaag tot haar
haar door
door dat
dat
en sterretjes voor oogen zag!
Edgar
in de
denabijheid
nabijheidzat
zattetelezen
lezenenenhaar
haarterloops
terloopseen
eenpaar
paar
Edgar S. in
zou: „Gods
nGods water
watermaar
maarover
over
maal
opgenomen. Ze
maal had
had opgenomen.
Ze zuchtte, ze zou:
Gods
loopen .... t;
Gods akker
akker laten loopen...."
Eindelijk
Singapore in zicht. Net
Net
Eindelijk kwam
kwam op
op een
een vroegen
vroegen ochtend
ochtend Singapore
terwijl
aan wal
wal kon
kon Magda
Magda de
de slaap
slaap niet
nietvatten,
vatten,
als
als de
de laatste nacht aan
beide kinderen toch nogal rustig waren. De storm bedaarde lang-beidknrtochgalusiwen.Dtormbdalgzamerhand.
Magda dacht er over
over hoe
hoe iedere
iedere schroefslag
schroefslag hen
hen nader
nader
zamerhand. Magda
Prinz Eitel
Eitel waren....
waren .... Het
Hetmocht
móchtdan
dan
bracht. Als ze
ze maar eerst op de Prinz
al
wat minder goed
goed zijn dan
dan hier
hier op
opde
depakketvaart....
pakketvaart ....Ze
Zemoesten
moesten
al wat
maar dadelijk
dadelijk de
de wasch
wasch aan
aan boord laten doen
maar
doen door
door den
denwaschman,
waschman,
eengroote
grootewaschzak
waschzak vol
volvan
vanniet
niettwijfelachtigen
twijfelachtigen
het
nu alaleen
het werd nu
inhoud als men zich in
in de
de nabijheid
nabijheid waagde....
waagde ....
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Toen ze
ze even
even insluimerde,
insluimerde, kreeg
kreeg ze
zeweer
weerdat
dateigenaardige
eigenaardigegevoel,
gevoel,
van soms
soms de trap op
op te
te zweven
zweven met
met het
het kind
kind ininde
dearm,
arm,soms
somszich
zich
hand aan
aan een
een leuning
leuningtetemoeten
moetenvastklemmen
vastklemmenenenoptrek-.
optrekmet de eene hand
ken, al
richal naar de deining van het schip in de richting of tegen de ricating in ging
ging van de
de trap.
trap. Ze
Ze was
was ineens
ineens niet
niet meer
meer in
instaat
staatzich
zichvast
vast
te houden,
houden, baby
baby gleed
gleed haar
haar uit
uit de
dearm....
arm ....en
enmet
meteen
eengil
gilontwaakte
ontwaakte
ze,
ze zichzelf
zichzelf wakker
wakker geschreeuwd.
geschreeuwd. Hè,
Hè, ze
ze zou
zou maar
ze. Misschien had ze
opstaan en vast in gaan pakken. Nu kwam het er weer op aan omopstanevigk.Nuwamhetropn
niets te
te vergeten,
vergeten, toch
tochwas
wasalles
alleshier
hiermeer
meeroverzichtelijk
overzichtelijkaanwezig
aanwezig
dan toén,
enininoneindig
oneindigkleiner
kleiner ruimte.
ruimte.
tan, en
defooien
fooienenz.
enz.Soe
Soeen
enMagda
Magda
Edgar zorgde
zorgde voor
voor het
hetgroote
grooteGepdck,
Gepäck,de
werkten
de kinderen
kinderen en
en de
dehandbagage.
handbagage. Toen
Toen zaten
zatenzeze
werkten hard
hard aan de
vóór
ze het
het eigenlijk
eigenlijk wisten
wisten elk
elk in
ineen
eenrickshaw,
rickshaw,eenige
eenigekennissen
kennissen
vóór ze
wel tien achter
achter elkaar.
elkaar. Magda
Magda had
had Huibje
Huibje op
op schoot
schoot op
op het
het
en zij, wel
draagkussen en hield
hield haar
haar parasol
parasolboven
bovenhem
hemen
enSoe
Soezat
zatmet
metkleinen
kleinen
Eddy
stak ook
ook haar
haar pajoeng
pajoeng op.
op. Het
Hetging
gingopopeen
eensukkeldrafje
sukkeldrafje
Eddy en stak
de
beenen van
van de
de Chineezen
Chineezen hielden
hielden het
het met
metgemak,
gemak,
de sterke bruine beenen
Als zij
zij geen
geen
twintig
vol. De booten
booten lagen
lagen ver
ver uit
uit elkaar.
elkaar. Als
twintig minuten
minuten vol.
twee
kleine kinderen
en zich
zich wat
wat lustiger
lustiger gevoelde,
gevoelde, zou
zou
twee kleine
kinderen gehad had en
Magda
poosje in
gebleven zijn.
opperMagda dolgraag
dolgraag een
een poosje
in Singapore gebleven
zijn. De oppervlakkige
aan., Je kon
kon merken
merken dat het
het onder
onder
vlakkige indruk
indruk deed haar prettig aan
bij ons
ons
het Engelsch
Engelsch bestuur
bestuur zooveel
zooveel meer
meer geciviliseerd
geciviliseerd was
was dan
dan bij
in den Oost.
Oost. Er
Er liep
liepeen
eenelectrische
electrische tram,
tram,ererwaren
warenzeer
zeerverzorgde
verzorgde
gazons
lag de
de stad
stadhoog
hoogen
endicht
dichtaan
aanzee,
zee,
gazons en
en plantsoens.
plantsoens. En
En dan lag
terwijl op
op de
de Noordkust
Noordkust van
van Java
Java meestal
meestal een
een groot
grootmoerasachtig
moerasachtig
land de menschen
menschen van
van dat
dat genot
genot verwijderd
verwijderd hield.
hield.
eindelijk op
op de
de Prinz
PrinzEitel,
Eitel,met
met z'n
z'n
Ziezoo,
Ziezoo, daar
daar waren
waren ze
ze dan eindelijk
IooOO
eenreus
reusininvergelijk
vergelijkvan
vandedeRumphius,
Rumphius,maar
maaralles
alleszag
zag
I0000 ton een
grauwer, en smoeseliger
nader onderzoek
onderzoek goor
goor en
enongeongesmoeseliger en bleek bij nader
poetst. In
In de
de badkamer
badkamer zag
zag Magda
Magda een
eenpaar
paardikke
dikkekakkerlakken
kakkerlakken
poetst.
hut
en nog een
een paar
paar gekke
gekke beestjes,
beestjes, die ze nog nooit gezien
gezien had.
had. Hun hut
moestenerereindelooze
eindeloozegangen
gangenvoor
voor
lag
diep en
en zezemoesten
lag twee
twee trappen diep
wegwijs worden?
hut waren
waren
doorloopen.
doorloopen. Hoe
Hoe zou
zou ze
ze er
er ooit
ooit wegwijs
worden? In
In de hut
twee
moeten schipschiptwee couchettes
couchettes en
en een
een rustbank.
rustbank. Hoe
Hoe ze
ze dat zouden moeten
peren begreep
begreep Magda
Magda volstrekt
volstrekt niet.
niet. Iedere
Iedere twee
twee uur werd
werd er
er een
een
schenen
maaltijd of een verversching
verversching gebruikt.
gebruikt. Voor
Voor de
de maaltijden
maaltijden
ze op een paar
paar hoeken
hoeken van
van het
het schip
schip een
eenwijsje
wijsje te
te blazen:
blazen: „R6siein
"Röc;lein
auf der Heide"
Heide" en
en voor
voor de
detusschentijdsche
tusschentijdsche versnaperingen
versnaperingen op
op dek
dek
de
werd
gebeld. Wat
Magda het meest
meest hinderde
hinderde dat
dat waren
waren de
werd er
er gebeld.
Wat Magda
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Europeesche
bedienden, de
de meestal
Europeesche bedienden,
meestal lompe,
lompe, zwetende,
zwetende, ongezond
ongezond
Duitschestewards,
stewards,die
dieop
opschoenen
schoenenliepen
liepenen
enleven
levenmaakten
maakten
uitziende Duitsche
hardop praatten
praatten en
verschil bij
bij de
destrakke,
strakke,
en hardop
en lachten.
lachten. Wat
Wat een
een verschil
kalme
Javaantjes, die
die op
op bloote
bloote voeten
kalme Javaantjes,
voeten gingen
gingen en
en zelden
zelden transpireertranspireerden! Magda
na haar
haar Indische
Indische jaren
jaren volkomen
volkomen vergeten
vergeten hoe je
je
den!
Magda was
was na
ze baby
baby
tegenover een
tegenover
een ondergeschikte
ondergeschiktevan
vanjejeeigen
eigen ras
ras stond~
stond. Toen ze
kwam er een steward zonder kloppen om de
de hoek
hoek
aan 't voeden was, kwam
overviel haar
haar een
een
van de
deur om
vragen en
van
de deur
om iets te vragen
en pas
pas e-ven
even later
later overviel
schaamtegevoel. Zooiets
borst geven
geven was
was bij
bij de
de
schaamtegevoel.
Zooietsals
alseen
een kind
kind de
de borst
Javanen
het meest
Javanen het
meest gewone
gewone wat
wat er te
te zien
zien viel.
viel. Maar
Maar wat
wat zou
zou die
die
vent
Ze zou nu
wel gevonden
gevonden hebben?
hebben? Ze
nu telkens
telkens moeten
moeten blozen
blozenals
als
vent wel
zag ....
ze hem zag....
w<l.s de vuile
vuile wasch
wasch zoo
zoo spoedig
spoedigmogelijk
mogelijk
Daar het zéér gewenscht was
te verzenden, verzamelde
verzamelde het ouderlijk
ouderlijk paar
paar nog vóór de lunch
lunch zijn
zijn
moed om die te gaan
gaan tellen. Soemija
Soemija paste
paste even
even op
op de
de beide
beide kinderen.
kinderen.
Vilder
opofferen om
de vuile
vuile stukken
stukken te
te tellen,
tellen,
Vader Edgar
Edgar wilde
wilde zich
zich opofferen
om de
wederhelft, al
al opschrijvende,
opschrijvende, hem
hemzou
zouwaaien
waaien
op voorwaarde dat zijn wederhelft,
waaiertje. Toen
bemet een
een akkerwangi
akkerwangi 1) waaiertje.
Toen de lijst
lijst opgemaakt
opgemaaktwas,
was, berekenden
maar liever niet eens dat
dat dit
dit waschje,
waschje, volgens
volgens het
hettarief,
tarief,
rekenden ze maar
36 Mark
Mark 2) zou
zou komen
komen te
te staan.
staan. Nog
Nog vóór
vóór de
de prompte
prompte
hen
een 36
hen op een
Chinees-waschman
de
keurige,
dure
stapeltjes
terug
kwam
brengen
Chinees-waschman
stapeltjes terug kwam brengen
en vóór de boot
boot na
na anderhalven
anderhalven dag
dag van
van Singapore
Singaporevertrok,
vertrok, gebeurde
gebeurde
Het was
was niet
niethet
het
er
nogmaals Magda's
Magda's tranen deed vloeien. Het
er iets dat nogmaals
walging, over
over de
de tegenstelling
teger..stelling van
van de
de
onbehagelijk
onbehagelijkge~0el,
gevoel, jaja de
de walging,
Duitschemail
de Rumphius,
Rumphius, of
of de
deeindeloos
eindeloos lange spijslijst
spijslijst
Duitsche mail met de
van hotel-gerechten,
hotel-gerechten, die
die zoo
zoo weinig
weinig aan haar
haar povere
povere eetlust
eetlustvoldeden,
voldeden,
was van haar
haar krachten,
krachten,
terwijl er toch
toch een
een kindje
kindje geheel
geheel afhankelijk
afhankelijk was
noch de eerste
eerste indruk
indrukder
dernieuwe
nieuweinedereizigers,
medereizigers,het
hetwonderlijk
wonderlijkininternationaal
samenraapsel waaruit zich
zich op ongeloorlijk
ongeloof'lijk snelle
snelle wijze
wijze
ternationaal samenraapsel
de
banale minnarijtjes-uit-tijdverdrijf
millnarijtjes-uit-tijdverdrijf zouden
zouden ontwikklen,
ontwikkdcn, zooals
zooals
de banale
dat geschiedt
geschiedt op
op iedere
iederelange
langezeereis
zeereisvan
vaniedere
iederegroote
grootemailboot.
mailboot.
Het was ook
ook met
vele zieke
zieke stumperts onder
onder de
de
niet de stille tragiek der vele
hoopten te bereiken
bereiken of
of de
de hen
hen
passagie!'s,
passogiers,die
die hUll
hun vaderland
vaderland nog
nog hoopten
van
pakketvaart achtervolgcnde,
achtervolgende, sinistere
sinistere geschiedenis
geschiedenis van
van den
den
van de pakketvaart
aanpapperig-hulpzoekenden
landgenoot,
die
zijn
vrouw
naar
een
die
zijn
vrouw
naar
een
landgenoot,
aanpapp,z-,rig-hulpzoekenden
gesticht ging brengen.
brengen. Volgens
Volgens zijn zeggen
zeggen kindsch geworden
geworden door
door
de
haar nu
nu overal
overal naloopen
naloopen en
en bebede eenzaamheid
eenzaamheid in
in Indië, moest hij haar
I)
I) Geurige wortels.
2)
21.50 !I
2 ) Indertijd, n,b.
wel een som van ±
± ff 21.5o
n.b. wel
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waken,
springen .... Straks
Straks zou
zou hij
hij weer
waken, bevreesd
bevreesd dat
dat zij
zij in zee wilde springen....
alleen
keeren naar
van melk
melk en
en honing....
honing....
alleen terug
terug moeten
moeten keeren
naar dat
dat land
land van
uit blik!.
... Ondanks zijn
tijn voorzorg om de hut
hut achter
achter haar
haar af te sluiten,
blik!....
sluiten,
bij den ober-steward hun tickets in
toen hij
hij bij
in ging
ging leveren,
leveren, zag
zag Magda
Magda
de arme
arme vrouw
ze
vrouw stilletjes
stilletjes wegsluipen
wegsluipenen
en tusschen
tusschende
de volte
volte op
op het
het le
ktasdek
gedachte dat zij
zij moest
moest
klasdek verdwijnen.
verdwijnen.Pijlsnel
Pijlsneltrof
trof haar
haar de
de gedachte
handelen
vreeselijke te voorkomen.
voorkomen. Half uit
uit noodzaak,
noodzaak, half
half
handelen om dat vreeselijke
als
gelukkige ingeving,
de wagen
wagen (Soe
(Soe speelde
speelde
als gelukkige
ingeving, pakte
pakte ze
ze baby
baby uit de
wat
spoedde zich
tich over
over de
debrug
brugnaar
naar het
hetxze
wat verderop
verderop met
met Eddy) en spoedde
e
klasdek, de
de dekhutten
ldasdek,
dekhutten langs,
langs, verschillende
verschillende groepen
groepen van
van menschen
menschen
en kinderen
kinderen en baboes
baboes voorbij,
voorbij, bleef even
even weifelend
weifelend staan
staan bij
bij de
de
trap
haar weg toen onwillekeurig
onwillekeurig langs
langs een
een
trap naar
naar beneden,
beneden, maar koos haar
trap
Ie klas
klas luxehutten.
luxehutten. Daar
Daar verschool
verschool zich
tich
trap naar
naar de
de hoogst
hoogst gelegen
gelegen le
bij haar
vrouwspersoon, goddank!
goddank!
haar komst
komst de schuwe gedaante van een vrouwspersoon,
degene
zocht. Magda
Magda klopte
klopte aan
aan een
een der
der deuren,
deuren, kreeg
kreeg geen
geen
degene die zij zocht.
gehoor. Haar hart bonsde. Met
Metmoeilijk
moeilijkverholen
verholenonrust
onrustwendde
wenddezij
tij
tich
vluchtelinge:
zich tot de vluchtelinge:
"Er
kennis van ons
ons die
die de
de reis
reis ook
ookmeemaakt
meemaakt en
en
„Er woont hier een kennis
die ik beloofd heb
heb eens
eens te
te komen
komen met
metmijn
mijnbaby.
baby.Maar
Maarer
erisisniemand
niemand
en nou heb
heb ik
ik den
den heelen
heelentocht
tochttevergeefs
tevergeefsgedaan....
gedaan ....Wat
Watzijn
tijn dit een
fijne
hutten en wat
wat heeft
heeft men
men hier
hiereen
eenruim
ruimuitzicht!"....
uitzicht!" ....Magda
Magda
fijne hutten
kreeg
dan een stil
stil antwoord
antwoord uit
uit wantrouwende
wantrouwende oogen.
oogen.
kreeg niet veel meer dan
Maar
voorliefde van de
de zieke
zieke voor
voorkleine
kleinekinderen
kinderen bedenkend,
bedenkend,
Maar de
de voorliefde
wist ze haar
haar te paaien door
door te
te verzoeken
verzoeken haar
haar kindje
kindje een
een eindje
eindje te
dragen en, al
al gaande, beloofde zij
mogen doen
doen uit
uit
zij haar een keuze te mogen
een doos
doos met allerlei
allerlei aardige
aardige kant en
en linten...
linten .... werkelijk
werkelijk bijzonder
bijzonder
mooie
bij .... ·
mooie kralen waren daar ook nog bij....
Magda dien
dien middag
middag Huibje
Huibje te
te drinken
drinkenhad
hadgegeven,
gegeven, bleef
bleef
Toen Magda
hij
lang nahuilen.
nahuilen. Ze
Ze had
hàd misschien
misschien niet
niet genoeg
genoeg voor
voor hem
hem door
door
hij lang
drukte, door
door de
deangstige
angstige emotie
emotie van
van dien
dienmorgen!
morgen! Haar
Haareigen
eigen
al de drukte,
slaapje
Maar juist
juist op
op dat
datoogenblik,
oogenblik,dat
dat
slaapje wilde
wilde ook
ook weer
weer niet lukken. Maar
wel over
over scheen te moeten
moeten loopen,
loopen, kwam
kwam er
er hulp.
hulp. De
Destestede maat wel
ward klopte
klopte ditmaal
ditmaal luid
op haar
haar „herein!"
"herein!" reikte
reikte hij
hijhaar
haareen
een
ward
luid en op
pakje over
stevig bruin papier.
papier. Magda
Magda nam
nam het
het aan
aan van
vanuit
uitdede
pakje
over in stevig
bovenste couche~te,
het net
net erer
bovenste
couchette, legde
legde het
het zuchtend
zuchtend boven
boven zich
zich in het
sloot weer
weel' de oogen.
oogen. Zoo
Zoo dadelijk
dadelijk zou
zou die
die doordringende
doordringendebel
belalalwee.
w(;e"
luiden .... Doch
Doch na
na eenige
eenige minuten
minuten greep
greep ze
zeploscliiplolsdir
voor theetijd luiden....
pakje. Ineens
Ineens drong
drong de
devreemdheid
vreemdheidvan
vanhet
hetgeval
gevaltot
totha,
ha;
naar het pakje.
Ze had
had niet
nieteens
eens gevraagd
gevraagd aan
aan den
den steward
stewardwat
wathet
hettetebete(
betecdoor. Ze
,

424

,,'N HELPENDE
HELPENDE HAND"
HAND"
„'N

kenen had,
kwam! Hier
Hier in
inSingapore,
Singapore,waar
waar ze
ze kip
kipnoch
noch
kenei)
had, van
van wie
wie het
he kwam!
haai kenden
kenden en waar
waar ze
ze ook
ook niets
niets besteld
besteld hadden!
hadden! Ze
Zeopende
opendehet
het
kraai
overtuigd dat
dathet
heteen
eenvergissing
vergissingzou
zou
haastig en nieuwsgierig, al half overtuigd
blijken
te zijn.
zijn. Maar
blijken te
Maal' nee,
nee, bij het
het openen
openen van
van de
de doos
doos onder
onder het
het
papier, zag
zag ze een visitekaartje
visitekaartje liggen.
"For your
your
papier,
liggen. Daar
Daar stond
stond op: „For
your fellow
fellow passenger from the Rumphius:
children, with best wishes, your
Rumphius:
Edgar William S., Bombay."
Bombay."
de doos
doos kwam
kwam een
een zachte
zachte beer
beer en
eneen
eenmooi
mooistel
stelkubussen.
kubussen.
Uit de
Van Edgar S.,
S., de
deverwenschte
verwenschteEngelschman!....
Engelschman! ....Een
Eengloeiende
gloeiendeblos
blos
van
Magda's gelaat.
van schaamte
schaamte en verrukking
verrukking overtoog
overtoog Magda's
gelaat. Dat er
er nog
nog
zooiets kon bestaan op aarde! Dat
Dat er
eronder
onderalaldie
dievreemden
vreemdenéén
éénwas
was
geweest met zoo'n goed hart! Want dat
dat sprak
sprak wei
wel duidelijk
duidelijk uit
uit dit
dit
eenvoudig geschenk.
zich beter
beter dan
danzij
zij rekenschap
rekenschap
geschenk. De man moest er zich
van hebben gegeven,
geg{:ven, dal,
dal hun wegen zich in Singapore zouden scheischeiden en met voorbedachte
voorbedachte rade nota
nota genomen
genomen hebben
hebben van
van hun
hunplaats
plaats
van bestemming en de
de boot,
boot, waarmee
waarmee ze
ze de
dereis
reiszouden
zoudenvervolgen.
vervolgen.
En dan sprak er
er iets
iets uit
uit als:
als: „Ik
"Ikvoel
voelwat
watgoed
goedtetemoeten
moetenmaken
makenaan
aan
"ik vind
vind jelui
jelui nog
nog zoo'n
zoo'n kwaad
kwaad stel
stel niet,
niet, laat
laatik
ik jelui,
jelui,arme
arme
jelui" en „ik
tobbers, met
met een
een kleine
kleinesympathiebetuiging
sympathiebetuigingmogen
mogenopyroolijken."
opvroolijken.
Op Magda's
Magda's overgevoelig
overgevoelig gemoed
gemoed oefende
oefende dit
ditfijne
fijnebewijs
bewijsvan
vaninzicht
inzicht
en menschenliefde
menschenliefde een
wonderdadige werking
deed haar
haar
een wonderdadige
werking uit.
uit. Het deed
plotseling boven haar naargeestige sfeer uitkomen en het
het leven
leven weer
weer
rijk
warm zien.
zien. Juist
Juist kwam
kwam Edgar
Edgar het
hetgeruststellend
geruststellend bericht
bericht
rijk en warm
brengen, dat hij
hij alle
alle 24
24 collis
collis heelhuids in het
het bagageruim
bagageruim had
had zien
zien
neerlaten.
de zorgzame
zorgzame echtgenoot
echtgenoot op
op het
hetgezicht
gezichtvan
vanwaterwaterneerlaten. Toen de
landers
nieuw onraad
onraad vermoedde,
vermoedde, bleken
bleken het
hetditmaal
ditmaalgelukkig
gelukkig
landers nieuw
vreugdetranen.
tt

N. M.
N.
M.PRINS-BURGERS.
PRINS-BuRGERS.

ALS 'T OPGEJAAGDE WILD...
ALS
WILD .•.
Als 't opgejaagde wild,
zóó drijft het leed
leed me
me buiten.
m'n
hert,
Wie
in
Wie zal,
zal,dáár
air in
dat bange jagen stuiten
stuiten?
?
Ik
a moet den wilden wind
me om te slapen voelen,
hij zal me lavend koud
het brandend voorhoofd koelen.
koelen.
Hij zal vol wilde drift
oogen
me kussen op m'n oogen
en met z'n wilden kus
m'n bittre
bittre tranen
tranen droogen.
droogen.
Ik moet weer kunnen gaan
m'n
wereldwijde wegen
wegen
m'n wereldwijde
en dooIen
doolen zonder doel
bij zonneschijn of regen.
Tot dat de avond daalt
en ik, in 't bange duister,
vol schrik m'n hert aanhoor
en naar"
jag~n luister.
naar z'n jagen
JJOS.
os. JANSSEN.
JANSSEN.
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IX. Goldoni's
„Herbergierster". Comoedia.
Comoedia. VerIX.
Goldoni's ,,Herbergierster".
taling en
en regie
regie Mevr.
Mevr. RANUCCI BECKMAN.
BBCKMAN.

Dat Goldoni's
Goldoni's„Locandiera"
"Locandiera" niet
nietden
denverwachten
verwachtenindruk
indrukmaakte,
maakte,
ligt vooral aan den stijl waarin men
men speelde.
speelde.
Zelfs indien
Goldoni weliswaar
weliswaar
indien men, met Rabanyl),
Rabany 1), zou meenen
meenen dat Goldoni
delrarte",
arte",maar
maar„ne
nnefit,fit,Aàvrai
vrai
den doodsteek gaf aan de „commedia
"commedia dell'
dire,
qu'écrire ce
dire, qu'écrire
ce qui
quiétait
étaitautrefois
autrefoisimprovisé"
improvise'--- een
eenuitspraak
uitspraak
die
overigens zelf voldoende
dannog
nogvolgt
volgtdaaruit
daaruit
die hij overigens
voldoende tempert
tempert --- dan
niet dat men
zou moeten
niet
men „La
"La Locandiera"
Locandiera" in
in I92I
moeten spelen als, of
of
1921 zOU
naar den trant
naar
trant van
van de
de„commedia
"commedia dell'
deWarte".
arte".Ongetwijfeld
Ongetwijfeld isiser,
er,
in den aard
aard der
der figuren,
figuren, in
in den
dendialoog
dialoog en
en in
inde
detraditie
traditieveel
veel van
van dit
dit
genre, maar in „La
"La Locandiera"
Locandiera" minder
minderdan
danininvele
veleandere
anderestukken
stukken
en zeker weinig genoeg
het zuivere
zuivere blijspel
blijspel
genoeg om
om Goldoni's idealen van het
thans
naar voren
voren te
te brengen
brengen dan
dan de
deverwantschap
verwantschap met
met de
de
thans eerder naar
"commedia
nu alles
alles wat
wat hemzelf
hemzelf dit belette
belette -- publiek,
publiek,
„commedia deW
dell' arte", nu
acteurs, traditie 2)
onder de
de Venetiaansche
Venetiaansche grafzerken
grafzerken ligt.
ligt.
2) -onder,
De regie
regie kan
kantwee
tweewegen
wegeninslaan;
inslaanfzij
kanzich
zichtoeleggen
toeleggenop
oparchaïsarchaïszij kan
tische
zij kan
kan alal haar
haarhistorische
historischegegevens
gegevensverwerken
verwerken
tische nabootsing of zij
en herscheppen
herscheppen in een
een opvoering
opvoering die
die zoo
zoo dicht
dicht mogelijk
mogelijk bij
bij den
den
tegenwoordigen
w. waarin
waarin voor
voor alles
alles de
de
tegenwoordigentoeschouwer
toeschouwerstaat,
staat, m.
m. a. w.
menschelijkheid
- en
en niet
niet de
de historische
historische curiositeiten
- op
op den
den
menschelijkheid
curiositeiten
voorgrond
ten koste
koste van
vanopofferingen
opofferingenaan
aan
voorgrond gebracht worden,
worden, zij
zij het ten
tekst,
tooneelvorm, wijze
figuren in hishistekst, tooneelvorm,
wijze van
van spelen
spelen opvatting
opvatting der
der figuren
torischen zin.
onbegaanbaar verklaard,
verklaard, en de
de moderne
moderne
De eerste dezer wegen
wegen is onbegaanbaar
regie
Grieksche of
voor
regie tracht
tracht niet
niet b.v.
b.v. het Grieksche
ofhet
hetShakespeare-stuk
Shakespeare-stuk- voor
zooverre dat al mogelijk zou zijn op vrij vaak speculatieve
grondslagen
speculatieve grondslagen
---- te gaan reconstrueeren. Zij
Zij tracht
trachtzoo
zoostreng
strengen
enzuiver
zuiverals
alsmogemogelijk
- de
de
lijk isis een
een opvoering
opvoeringtetescheppen
scheppenwaardoor
waardoorstijl
stijlenenteekening
teekening
XVIIIe siècle".
1)
Théätre et la
siècle".
Rabani : "Carlo
„Carlo Goldoni.
Goldoni. Le Théátre
Ia Vie en Italie au XVIII1) Rabani:
Berger Levrault et
et 05o e.a.).
C1e 1896. (Pag. 50
2)
invloeden behalve
behalve bij
bij Rabany:
"The Commedia
2) Voor
Voor deze invloeden
Rabany: W.
W. Smith „The
dell'arte",
Press. 1912.
1912. (Pag. 209 e.a.),
e.a.).
dell'arte". Columbia University Press.
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essentie en niet
niet het
hetuiterlijk
uiterlijk --- zoo
zooduidelijk
duidelijkmogelijk
mogelijkworden
wordenvoor
voor
den tegenwoordigen
tegenwoordigen geest.
opvoering zal
zal niet
niet die
diezijn,
zijn,zooals
zooals
geest. Deze opvoering
al zal ze
ze gevoed
gevoed zijn
zijn met
metbegrip
begripdaarvan.
daarvan.
de schrijver ze zelf beleefde, al
Niet, dat
Niet,
dat bij
bijdede„Comoedia"-opvoering
"Comoedia"-opvoering de
dekrachten
krachten waren
waren
gericht
historische spitsvondigheden;
spitsvondigheden; maar
maar de regie
regie vond,
vond, haar
haar
gericht op historische
aandacht
historisch juiste
juisteeigenaardigheden
eigenaardigheden
aandacht verdeelend
verdeelend tusschen
tusschen de historisch
van de opvoering
opvoering en
en de
de menschelijke
menschelijke eigenaardigheden
eigenaardigheden van
van het
hetstuk
stuk
geen
vasten stijl.
stijl. Men speelde
speelde b.v.
b.v.den
denherbergbediende
herbergbediende Fabrizio
Fabrizio
geen vasten
misschien zoo vertolken
als harlekijn. En ook al zag Goldoni hem misschien
vertolken --pringedwongen
totconcessie's
concessie'saan
aanden
denpublieken
publiekensmaak
smaaken
enniet
nietalaltetepringedwongen tot
cipieel halstarrig
het doordrijven
van zijn
zijn idealen
idealen -— voor
cipieel
halstarrig inin het
doordrijven van
voor ons
ons
en
schaadt dit de figuur
figuur der
der herbergierster,
herbergierster, die
dieimmers
immers geen
geendwaas
dwaasisisen
evenmin uit
uit wispelturigheid
wispelturigheid een
eenharlekijn
harlekijn trouwt!
trouwt! De
Deopvatting
opvattingvan
van
de bedienden
bedienden Fabrizio
Fabrizio en
en Pirro
Pirro en
endie
dievan
vanden
dengraaf
graafAlbafiorita
Albafiorita
deU' arte", die der
der overige
overige figuren
figuren het
het blijblijnaderde
"commedia dell'
naderde de
de „commedia
spel. Historisch
Historisch juist,
juist, maar
maar tot een
een tweeslachtige
tweeslachtige vertooning
vertooning leidend.
leidend.
Wat verder het meest schaadde
schaadde was
was dat
dat v.
v. Kerckhoven
Kerckhoveneen
eeneentonige
eentonige
en onveranderlijke
onveranderlijke Baron Ripafratta speelde. Het
Hetkostelijkste
kostelijksteen
enbebetegenover
langrijkste
langrijkste van
van de intrige: de verandering van zijn houding tegenover
Mirandohna
bleef daardoor
daardoor onzichtbaar.
onzichtbaa.r.
Mirandolina bleef
Men
had meer
meer van
van Goldoni's
Goldoni'smenschelijkheid
menschelijkheid uit
uit alle
allefiguren
figuren
Men had
kunnen
blijspel behoeft
behoeft niet
niet zóóveel
zóóveel minder
minder menschemenschekunnen winnen.
winnen. Een blijspel
lijkheid
treurspel! De regie
regie heeft
heeft deze
dezerichting
richtingniet
nietgekozen
gekozen
lijkheid dan
dan een treurspel!
duur, na
na de
de opvoering -- toch
tochhad
had
en toch -- maar
maar goede
goede raad
raad is niet duur,
men gewonnen aan
aan tooneelkunst.
tooneelkunst.
Want
is mogelijk
mogelijk deze
deze schoone
schooneherbergierster
herbergierster in
in eerste
eerste en
en
Want het is
Zij bekoort
bekoorthaar
haargasten
gasten
laatste
tooneelen ingetogener
ingetogener te
spelen. Zij
laatste tooneelen
te spelen.
Ie vouloir"
vouloir tt schrijft
schrijft Goldoni
Goldoni in
in zijn mémoires
mémoires 1); zij
"même
„même sans le
maakt den baron verliefd, omdat „elle
"etie est piquée
piquée et
et vent
veut par
par amouramourIe soumettre, etc".
etc".
propre
.•.. le
propre....
pat nog
Een Mirandolina, eerst ingetogener,
ingetogener, dan, als het er
er om
om gaat,
fijner
overigens charmant
charmant -- zou
zou
fijner zegevierend
zegevierenddan
danmevr.
mevr.Lobo
Lob©- overigens
waarom stak men
aan
contrast en
en teekening
teekening winnen.
winnen. En waarom
men
aan karakter, contrast
b.v. den parasiteerenden
parasiteerenden ouden
ouden markies
markies geen
geen hart
hart onder
onderde
dekanten
kanten
,

1)
Rabany: Pag.
Men vindt
vindt hier
hier nog
nogeen
eencurieuse
curieuseopmerking
opmerking van
van
Pag. 350.
35o. Men
1 ) Rabany:
Grimm,
de Fransche
Fransche opvoering
opvoering van
van 1764 critiseerde
critiseerde en meende
meende dat
dat het
het
Grimm, die
die de
stuk zou
een ander
ander verloop,
verloop, waarbij
waarbij Mirandolina
Mirandolina verliefd
verliefd zou
zou
zou winnen
winnen door
door een
worden
baron, "Cela
aurait jeté
vivacité et un
un
worden op den baron,
„Cela aurait
jeté dans
dans toute la pièce une vivacité
intérêt
sont pas".
pas", (sic
(sic!)
intérêt qui n'y sont
!) .., .•.
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lubben? Goldoni deed het
het wel,
wel, o.
o. a,
a. in
in dat
datfijne
fijnetzekje,
t;:ekje, de
deteruggave
teruggave
van het
Hij had er
van
het gouden
gouden reukfleschje
reukfleschje als
als huwelijksgeschenk.
huwelijksgeschenk. Hij
er
immers
leven, de
de schraalhans!
schraalhans! Hier
Hier bleef
bleef het
het
immers een week van kunnen leven,
zonder beteekenis. Had men
men ook
ook de
de overige
overige figuren
figuren wat
wathartelijker
hartelijker
hierbij aangepast, de
de spot
spot ware
ware niet
nietminder
mindergeweest
geweestals
alszij
zijmenschen
menschen
had getroffen inplaats van carricaturen
carricaturen en
en er
erwas
wasmeer
meereenheid
eenheiden
en
stijl bereikt
bereikt dan in de nu
nu soms
soms te
te luide
luide en
enuit
uithet
hetkader
kaderschietende
schietende
opvatting.
opvatting. —
Dit neemt
neemt niet
niet weg
weg dat
dat men
men het
het jongste
jongste Amsterdamsche
Amsterdamsche gezelschap
gezelschap
dankbaar blijft
blijft voor
voor de
dekennismaking
kennismakingen
enLobo's
Lobo'svoortreffelijken
voortreffelijkenPirro
Pirro
als eerste goede herinnering
herinnering van
van het
hetseizoen
seizoenteteboeken
boekenheeft.
heeft.
6. IX,
IX. S.S.FALKLAND,
FALKLAND, ,,Nero".
N. V.
Tooneel„Nero". N.
V. Tooneelvereeniging. Regle(

„Bewerkt naar een gegeven van Grötsch",
Gr6tsch", dat,
"Bewerkt
dat,bij
bij nader
naderonderzoek
onderzoek
"Dycherpotts
Erben"comedic
comedie in
in 33bedrijven
bedrijvenvan
van R. Grötsch
„Dycherpotts Erben"
Griksch blijkt
te heeten, drie
drie jaar
jaar geleden
geleden te
te Berlijn
Berlijn gespeeld
gespeeld werd, met
met den
den naam
naam
Dijkerpot o. a. de
1
de geheele
geheele intrige schijnt
schijnt overgenomen
overgenomen te hebben
hebben 1)
en geen nadere vermelding
vermelding verdient.
verdient.
)

„Othello". Het Schouwtooneel.
9. IX.
IX.SHAKESPEARE,
SHAKESPEARE, "Othello".
A. V. D. HORST.
HORST.
Vertaling Burgersdijk,
Burgersdijk. Regie A.

Over elke Shakespeare-opvoering
valteen
een verhandeling
verhandelingte
te schrijven.
schrijven.
Shakespeare-opvoering valt
Plaatsruimte
noodzaakt tot
toteenige
eenige aanteekeningen.
aanteekeningen.
Plaatsruimte noodzaakt
De
eerste betreft
betreft leemten
leemten in
d. Horst's
Horst's regie,
regie, vooral
vooral in
in het
het
De eerste
in v. d.
sloome
DitVenetiaansche
Venetiaansche nachtstuk
nachtstuk isisonrustiger.
onrustiger.
sloome eerste
eerste bedrijf. Dit
Flakkerender,
meer speling
speling van
van toortsvlammen
toortsvlammen en
enschaduwen,
schaduwen,
Flakkerender, met meer
met meer glans
glans van gevaar
gevaar in de
de Venetiaansche
Venetiaansche partijschappen,
partijschappen, met
met
veel
spanning in
in de
denachtelijke
nachtelijkeSenaatsvergaSenaatsvergaveel meer staatsbelang en spanning
dering. Bij v. d. Horst mist men dus het
het contrast
contrasthiervan
hiervanmetOthello's
metOthelio's
rust en kracht. De
De storm
storm (II,i)
(lI,I)dient
dientbovendien
bovendienniet
nietalleen
alleen om
om een
een
vloot
vernielen —
- in
in dit
ditrimpelige
rimpeligeachterdoekje
achterdoekje was
was nog
nog geen
geen
vloot te vernielen
vlieg
stapelen bij
bij het
het
vlieg verdronken
verdronken -— maar om grootsche luchten te stapelen
verrukte weerzien op de
de Cypersche
Cypersche kade.
kade. De
Detooneel-atmosfeer
tooneel-atmosfeervan
van
dezen "Othello"
was schraal; alleen het
het laatste
laatste tooneel
tooneeluitgezonderd.
uitgezonderd.
„Othello" was
Ko
van Dijk speelde
speelde den
Othello. Uit één stuk en uit
uit het
het hart,
hart,
Ko van
den Othello.
overwogen en met vele grootsche oogenblikken. Hij begint,
begint, onmiddelonmiddellijk,
als waarachtig
waarachtig vorst
den bloede,
bloede, krachtig
krachtig en
en heerschend,
heerschend,
lijk, als
vorst van den
1)
Jacobson „Das
"DasJahr
Jabrder
derBiihne".
Bühne".191'7/18.
1917/18. Oesterheld.
Oesterheld.
1 ) S. Jacobson
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met een menschelijkheid,
aard
menschelijkheid, die
die reeds
reeds in
in den
den aanvang
aanvang haar
haar waren
waren aard
deed gevoelen, haar
haar schakeering
schakeering van macht,
macht, zuiverheid;
zuiverheid! en kinderlijken
kinderlijken
eenvoud. In de
was plaats
plaats voor
voor nicer
de verdedigingsrede
verdedigingsrede was
meer naieviteit.
naieviteit.
eenvoud.
De vervoering
vervoering bij
bij de
de landing
landing op
op Cyprus
Cyprus steeg
steeg niet
niet tot
tothet
hethoogste.
hoogste.
het nachtrumoer
nachtrumoer toont
toontzich
zichopnieuw
opnieuwde
dekracht
krachtvan
vaneen,
een,
Maar in het
not easily jealous,
"not
jealous, but being
being wrought,
wrought, perplexed
perplexed in
in the
the extreme"
extreme"
mèt de rechtvaardigheid die
die Cassio,
Cassio, den
den vriend,
vriend, straft:
straft:juist
juistdezelfde
dezelfde
enOthello.
Othello.
krachten die later, ontketend,
ontketend, Desdernona
Desdemona zullen
zullen dooden
dood en en
Dit was alles zeer zuiver van opvatting en uitbeelding.
uitbeelding.
Enhoe
hoelangzaam,
langzaam,met
methoeveel
hoeveeleerst
eerstzekeren,
zekeren, dan
dan
Jago
Jago vangt aan. En
weifelenden,
dan radeloozen
radeloozenterugkeer
terugkeertot
totzijn
zijnliefde
liefde wordt
weifelenden, dan
wordt deze Othello
verblind. Tot de
de schijnbare
schijnbare bevestiging
bevestiging van
van Cassia's
Cassio's schuld
schuldstijgt
stijgt
verblind.
het spel —
- en dit
dit eerste
eerste deel
deel der
der vertolking
vertolkinglijkt
lijkthet
hetsterkst.
sterkst.
Een stijging daarna
daarna is
is nauwelijks
nauwelijks mogelijk
mogelijk tot
tot Desdemona's
Desdemona'sdood;
dood;
maar het naar binnen slaan,
Othello's verblinding
verblinding
slaan, het
het verterende
verterende van Othello's
met de telkens nog opflakkerende liefde tusschen
tusschen de
de telkens
telkens laaiender
laaiender
zekerheid heeft, naast wat v.
schàkeering
v. Dijk
Dijk er
or in
inspeelde,
speelde, nog meer schakeering
te geven. Van te geringe intensiteit
Desdemona's
intensiteit was de aanroep voor Desdemona's
dood: de eenige
eenige machtige
machtige verdwazing
verdwazing waartoe
waartoe de
de diepste
diepsterechtvaarrechtvaardigheid van
van deze
deze natuur een uitweg
kan vinden.
vinden. "It
„It is the
the cause,
cause, itit
digheid
uitweg kan
•• : t
is thc
the cause,
cause, my
my sou1.
soul...."
Othello is een eenvoudige. Jago is, met Hamlet,
HamIet, het
hetmeest
meestonpeilonpeilden ganschen
gansehen Shakespeare.
Shakespeare.
bare karakter in den
Museh'
opvatting is
is in
inwezen
wezen veel
veel nader
nader bij
bij de
de kern
kern der
derfiguur
figuur
Musch' opvatting
wil laten
laten doordoordan de kernachtige
kernachtige schurk, die
die men
men meest
meest voor
voor Jago
Jago wil
en dien
dien van
van Musch
Muschligt
ligteen
een
gaan. Maar tusschen Shakespeare's
Shakespearets Jago
Jago en
afstand.
Welke, en waardoor
waardoor ze
ze ontstaat
ontstaat isisniet
nietgemakkelijk
gemakkelijk tetebebeafstand. Welke,
is dat
dat er
er met
metdezen
dezenJago
Jago teteweinig
weinig gebeurt.
gebeurt.
palen. De eerste indruk is
Wat drijft Jago
Jago tot
tot handelen?
handelen? Musch
Musch steunt
steuntblijkbaar
blijkbaarteteveel
veelop
opde
de
Othdlo ontstond
ontstond uit
uitjaloezie
jaloezie
meening
Jago's handelen
handelen tegen
tegen Othello
meening dat
dat Jago's
(het Emilia-Othello
Emilia-Othello motief)
motief) en uit
uit zich
zich miskend
miskend voelen
voelen (Othello
(Othello en
en
Cassio's
bevordering). Musch
tenminste de accenten
accenten in
in deze
deze
Cassia's bevordering).
Musch legt
legt tenminste
n~,ar, zonder
zonder dieper
dieper te
te gaan
gaan dan
dan
richting en hij speelt
speelt er
er ook
ook verder
verder naar,
Jago's eigen
eigen motiveering.
motiveering.
Maar Jago motiveert zijn daden niet
niet juist
juist in
in zijn
zijnmonologen!
monologen! Noch
Noch
de jaloezie
jaloezie op
de naijver
naijver op
op Cassio,
Cassio, beiden
beiden trouwens
trouwens
op Emilia, noch de
ongegrond, is de
de oorzaak;
oorzaak; noch
nochook
ookde
dezoo
zooverschillende
verschillendeandere
anderemomoalsofhij
hij zelf
zelfde
cl;:.ooroortieven die Jago geeft —
- en
en weer
weer vergeet.
vergeet. Het
Hetisisalsof
.zaak
zaak zoekt.
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Coleridge spreekt
spreekt in
in dit
Coleridge
dit verband
verband immers
immers van
van Jago's
Jago's „motive"motivehunting".
Het moge
moge op
ophet
heteerste
eerstegezicht
gezichtvreemd
vreemdschijnen
schijnen—- maar
maarJag©
Jago
tracht zich rekenschap
tracht
rekenschap te geven. Jago
Jago is iets
iets meer
meer mensch
mensch —
- en
endes
des
onte gruwelijker
gruwelijker is
Hij schuift
schuift—
- onis hij
hij-—dan
danhij
hijzelf
zelf belijdt
belijdt en weet. Hij
- al
al deze
deze motieven
motieventusschen
tusschenzijn
ûjndaden
dadenen
ende
deware
warekrachten
krachten
bewust —
die hem stuwen, en die
die dus
dus deze
deze tragedie
tragedie stuwen
stuwen en die
die ze
ze dus
dus bij
bij
Musch te weinig
weinig stuwen.
stuwen. —
Dit pleit
pleit niet
niet voor
voor een
eenzachtzinniger
zachtzinniger Jago
Jago en
en evenmin
evenmin voor
voor een
een
redeloozer booswicht.
booswicht. Jago
Jago is
is een mensch
rede100zer
mensch met
met een
eenuiterst
uiterstgeringe,
geringe,
een sterke
sterke neiging
neiging tot
tot
_. koude
verstand en een
koude mensche1ijkheid,
menschelijkheid, een
een sluw verstand
heerschen.
die zich
zich superieur
superieur voelt,
voelt, en,
en,eigenlijk
eigenlijk
heerschen. Een uiterste egoist, die
enhun
1).unmenschelijkheid
menschelijkheid
altijd
Cassio en
en iedereen
iedereenminachtte
minachtteen
altijd Othello, Cassio
dwaas
I). Hij
Hij liet
liethet
hetniet
nietmerken:
merken: het
hetzou
zouzijn
zijnbestaan
bestaan
dwaas vond
vond (I,
(I, I).
bedreigd
hebben. Plotseling
Plotseling ondervinden
ondervinden deze
deze geminachten
geminachten meer
meer
bedreigd hebben.
erkenning
(Cassio's bevordering,
bevordering, Othello's
Othello's huwelijk)
huwelijk) en
enaan
aan
erkenning dan hij (Cassia's
zijn superioriteit wordt
wordt getwijfeld
getwijfeld(het
(hetEmilia-Othello
Emilia-Othellopraatje).
praatje).Dat
Dat
kwetst zijn egoisme tot in
in de
de kern.
kern.
En hij
hij moet
moet dus
dus wel
welzijn
zijnvermeende
vermeendesuperioriteit
superioriteit —
- zijn
zijnuiterst
uiterst
koude maar zeer sluwe, uiterst ongevoelige
ongevoeligemaar
maar zeer
zeer ervaren,
ervaren, uiterst
uiterst
beperkte
maar zeer
zeer beheerschte
beheerschte menschelijkheid
menschelijkheid —
- gaan
gaan uitoefenen
uitoefenen
beperkte maar
als
hij zich niet
niet minderwaardig
minderwaardig wil
gaan voelen
aan deze
deze anderen.
anderen.
als hij
wil gaan
voelen aan
eigen oogen.
oogen.
Hij
herstellen in eigen
Hij moet zich herstellen
was
Hij
is wezenlijk
wezenlijk minderwaardig,
minderwaardig, maar
maar dat
dat weet
weet hij
hij niet.
niet.ErErwas
Hij is
een andere
andere weg voor
voor hem:
hem: zichzelf
zichzelfteteerkennen
erkennenals
alsminderwaardig,
minderwaardig,
maar
motiveeringen!)
maar hij
hij betreedt
betreedt dien niet (de motiveeringen!)
Hij moet dus
handelen om
te handhaven:
handhaven: in die handeling
handeling
dus handelen
om zich te
„superioriteit"tt —
von
breekt
- d.
d. i.i.alalde
devermeende
vermeende "superio;oiteit
VJn
breekt al
al de gruwel —
zijn natuur
natuur door
door en
entevens,
tevens,voor
voorons,
ons,een
eenglimp
glimpininde
deonpeilbaarheid
onpeilbaarheid
dat deze gruwel in de natuur
natuur bestaat.
bestaat.
Dit is een
een tragedie
tragedie ook
ook van
van Jago.
Jago. Haar
Cassio,
Haar oorzaak
oorzaak is
is niet: Cassio,
eeuw-ige
Othello, of Emilia. Haar
Haar oorzaak
oorzaakisiszijn
zijn natuur
natuur die
die door een eeuwige
en slechts
wet gedwongen is te
te evolueeren.
evolueeren. Hij
Hij handelt
handelt voor
voor zichzelf
zichzelf enslechts
toevallig
Othello.
toevallig tegen Othello.
Dien dwang,
dwang, onpeilbaar,
onpeilbaar, die hem
hem vernielt,
vernielt, heb ik
ik niet
niet in
in Musch'
Musch t
Jago
heerschen met
geketend
Jago zien
zien heerschen
met voldoende
voldoende kracht.
kracht. Hij
Hij was
was niet
niet geketend
aan zijn noodlot.
op
Ik
Musch' spel
spel —
- maar
maar wel
wel op
Ik bedoel
bedoel hiermede
hiermede geen
geen critiek
critiek op
op Musch'
zijn
rol.
zijn opvatting van de rol.
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Hieruit volgde
volgde ook
ook dat er bij
bij zijn
zijn alleenspraken
alleenspraken te veel
veel lach in de
de
zaal was. Wat
Wat spel
spel betreft
betreftscheen
scheenMusch'
Musch'Jago
Jagoteteweinig
weinigrauw
rauwsoldaat
soldaat11),
),
te glad,
glad, waar
waar men
men zijn
ûjn wreedheid
wreedheid eerder
eerder gelooft
gdooft bij
bij een
eenboerscher
boerscher
uiterlijk.
een te
te persoonlijke
persoonlijke voorstelling.
voorstelling. In
In verband
verband
uiterlijk. Wellicht is dit een
daarmede treft de tempering
daarmede
tempering die
die Musch
Musch geeft
geeft aan
aan Jago's
Jago's„timorous
"timorous
accent and dire yell"
yell" bij
bij Brabantio's
Brabantio'shuis,
huis,aan
aanzijn
zijnobscene
obsceneverbeelverbeelding, aan al de laagheid
laagheid van zijn natuur.
natuur.
ûjn liefde;
liefde; maar
maar deze
deze Jago
Jago ging
ging
Deze Othello ging wel onder aan zijn
Dat de
de opvoering,
opvoering,
niet onder aan de liefde
liefde die hij niet begrijpen
begrijpen kon.
kon. Dat
niettegenstaande deze
deze bezwaren,
niettegenstaande
bezwaren, haar kwaliteiten
kwaliteiten had, zal men
men niet
niet
behoeven te betwijfelen.
betwijfelen.
to.
10.

ROBLVINK en M. NIJHOFP. „Allah Karim".
IX. H.
H.RoBLvINKenM.NIJHOFF."AllahKarim".
K. V.
V. Het
HetNederlandsch
Nederlandsch Tooneel.
TooneeJ. Regie
Regie
H. ROELVINK.

"Een
de Boeken
Boeken der Duizend
Duizend Nachten
Nachten en
en Benen
Eenen Nacht"
Nachft
„Een spel uit de
dat zich verhoudt tot de „Duizend
"Duizend en
en een
een nacht"
nacht"als
als de
de geuren
geuren van
van
wijlen
mobilisatie producten van Hollandsche
Hollandsche kool- en
en kersenkersenwijlen de mobilisatie
bladeren tot de geuren der
der zuivere
zuiveré Oostersche tabakken
tabakken22)) en dat geen
nadere vermelding
vermelding verdiende,
verdiende,ware
warehet
hetniet
nietdat
datmen
menvoor
voorde
degemaakte
gemaakte
kosten een tooneelstuk had
had kunnen
kunnenopvoeren.
opvoeren.
„Vlam" . Comoedia.
Comoedia. Vertaling
13. IX. H.
H.MULLER,
MULLER, "Vlam".
Vertaling
LOBO.
en regie
regie p.
P. J. Loa).

Het blijkt
blijkt opnieuw
opnieuw —
- wanneer
wanneer het
hetalalniet
nietafdoende
afdoendewerd
werdvastgevastgesteld —
- dat de
de accenten
accenten van
van het
hetburgerlijke
burgerlijkesociale
sociale drama
drama onze
onze acacteurs en onze
onze publieke
publieke belangstelling
belangstelling nog steeds het
het meest
meest naar
naar den
den
aard
Hans Mullers
Mullers „Flamme"
"Flamme"is,
is,als
alstooneelstuk
tooneelstuk bezien,
bezien, van
van
aard zijn. Hans
Het geeft,
geeft, honderd
honderdmaal
maalslechter
slechtergemaakt
gemaakt
uiterst geringe
geringe waarde.
waarde. Het
dan een Heijermans, Heijermansch
Heijermansch realisme
realisme en
en plotscling
plotseling ontdekken
ontdekken
alle
rol en
en zelfs
zelfs in elkaar's
elkaar's rol
rol en
en
alle acteurs
acteurs en actrices
actrices een
een hart in hun rol
spelen
een overgave
overgave die
die men
men niet
nietgemeender
gemeend erwenschen
wenschenkan.
kan.
spelen met een
Mevr. Lobo's
Lobo's straatmeid
straatmeidzal
zalwel
wel een
eenvan
vande
deaangrijpendste
aangrijpendsteenenwaarwaarachtigste figuren van
van het
het jaar
jaarblijven,
blijven,van
vanKerckhoven
Kerckhovenvergat
vergatalalzijn
zijn
fouten en is vernieuwd,
vernieuwd, het
het samenspel
samenspel klopt
klopt en
en leeft
leeft —
- en
en dat
datalles
alles
1) BradIey's
1)
Jago van
van
Bradley's "Shakespearean
„Shakespearean Tragedy"
Tragedy" (Macmillan)
(Macmillan) vermeldt
vermeldt dat Jago
Shakespeare's
meeste zeemanstermen
zeemanstermen gebruikt.
gebruikt. Voor
Voor de
de Jago
Jago opopShakespeare's figuren
figuren de meeste
vatting ook Coleridge's
Coleridge's „Lectures
"Lectureson
onShakespeare".
Shakespeare".(Bohns
(BohnsLibrary).
Library).
2)
"Abdullah" of
ofeen
eenander
anderbetrouwbaar
betrouwbaar merk.
merk.
2) Zie b.v. „Abdullah"
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in een
een stuk
stukdat,
dat,critisch
cJ.'Ïtischgesproken,
gesproken, nog
noghet
hetblauwe
blauwepotlood
potloodniet
niet
waard
op verslijt!
verslijt! Wat is de
de reden?
reden? Dat
Dat het
hetgenre
genrezoo
zoo
waard is
is dat men er op
bekend is, dat de type's
type's zoo
zoo bekend
bekend zijn,
zijn, dat
datde
dewoorden
woordenzoo
zoo bekend
bekend
zijn?
draak komt
komt niemand.
niemand. Lobo
Lobo temde
temde
zijn? Achter
Achter het geheim van den draak
dezen bekwaam en misschien
misschien weet
weet hij
hij het.
het. Maar
Maarhet
hetgeheim
geheimvan
vantootooneelspelen—helaas
neelspelen
- helaas dat dit ongedierte het
het aan
aan het
het licht
licht moest
moest brengen
brengen
-— ligt
warme hart van
van den
den acteur.
acteur. Helaas
Helaas dat wij
wij hem
hem zoo
zoo
ligt in het warme
van ganscher harte meestal
meestal slechts bewonderen
bewonderen kunnen
kunnen in
ineen
eenwerk
werk
als dit.

J.J. W.
W.F.F.WERUMEUS
WERUMEUS BUNING.
BUNING.

]. C.
C.BLOEM.
BLOEM. Het Verlangen.
Verlangen. (Amsterdam
(Amsterdam
J.
1921, P. N.
N. van
van Kampen
Kampen en Zoon).
„En zwerven
"En
~erven is verlangen,
verlangen, en
en verlangen
verlangen derven."
derven." Met
Met deze
deze woorden
woorden eindigt
eindigt
het eerste gedicht uit
"HetVerlangen"
Verlangen"genoemd
genoemdheeft.
heeft.
uit de
de bundel,
bundel,die
diede
dedichter
dichter„Het
In deze heel
heel persoonlijke
persoonlijkeverzen
verzenzingt
zingtzich
zicheen
een ziel
ziel uit
heel bijzondere,
bijzondere, heel
uit die
die
ons te
meer erin
erin verdiepen.
verdiepen. Het
Het
te dierbaarder
dierbaarder worden
worden moet, naarmate
naarmate we ons meer
Verlangen,
Verlangen, het wilde,
wilde, wijde,
wijde, verzaligende,
verzaligende, en
enmatelooze,
matelooze,—
- het
hetverlangen
verlangennaar
naar
leven, liefde, naar
groote Wonder,
Wonder, naar
naar"d'onstuimigheid
„d'onstuimigheid van
van dit
naar het groote
dit bestaan",
bestaan",
wat
elke jonge,
jonge, levensbegeerige
levensbegeerige menscheziel
menscheziel hunkert,
hunkert, isishier
hierverwoord
verwoordop
op
wat in elke
een wijze zooals dat in ons Holland
Holland van
van de
de laatste
laatste twintig
twintig jaar
jaar nog maar
maar zelden
zelden
is gebeurd.
gebeurd. En tevens
tevens isis hier
hier de
deweemoed
weemoedom
omhet
hetonbereikbare
onbereikbare van
van het
het geluk
geluk
~ervenderven
dervenblijven
blijven
dat onze droomen beloven,
beloven, —
- het
hetheimwee,
heimwee,omdat
omdathet
hetzwerven
moet, —
moet,
- het
het schrijnend
schrijnend besef
besefvan
vanonmacht
onmachtomdat
omdat„verkiezen
"verkiezen isishet
hetdroefst
droefst
verliezen",
"de vervulling
vervulling steeds het
het eind
eind isisvan
vanden
dendroom",
droom",—
- uitgezegd
uitgezegd
verliezen", en „de
zoo ontroerend en eerlijk,
eerlijk, en dikwijls
dikwijls ook
ook zoo
zoo heel
heelbijzonder
bijzondermooi
mooien
engrootsch
grootsch
als alleen
alleen een
een heel
heelecht,
echt,waarachtig-voelend
waarachtig-voelend dichter
dichter dat
dat
van
klank, als
van rythme en klank,
ma'lr
vermag. Daarbij
Daarbij treft
treft alaldadelijk
dadelijk de
de innigheid
innigheidwaarmee
waarmee deze
deze dichter
dichter ananmar vermag.
derer leven,
leven, waarneemt
waarneemten
endoorvoelt;
doorvoelt;ininzijn
zijn„Gestalten",
"Gestalten",eerste
eersteafdeeling
afdeelingvan
vandit
dit
hij het
het tweede
tweede gedeelte
gedeelte "Lyrisch"
„Lyrisch" noemt) teekent
boek (waarvan
(waarvan hij
teekent hij
hij o.
o. a.a. vrouvrouwefiguren als „De
"Dedwaze
dwazeMaagd",
Maagd",„de
"deBruid",
Bruid",waarin
waarindedehunkering
hunkeringnaar
naarhet
het
wefiguren
heetbegeerde Leven,
Leven, naar
„de gloed
heetbegeerde
naar "de
gloed der
der dagen",
dagen", wonderlijk
wonderlijk mooi
mooi en
enzuiver
zuiver
wordt weergegeven.
weergegeven.
Bloem is niet een
een aestheet,
aestheet, die
die het
het leven
levenvan
vanalle
alledag
dagvoorbij
voorbij ziet,
ziet,en
enmet
met een
superieure
uitsluitend opgaat
opgaat in eigen
eigen gevoelens
gevoelens en
en
superieure glimlach
glimlach voor
voor het simpele, uitsluitend
ontroerinkjes.
ziet hij
hij neer
neer op:
op:„den
"denvlakken
vlakkenvreê
vreêder
deronberoerden,
onberoerden,Wier
Wier
ontroerinkjes. Wel ziet
wel isis hij
hij
droom
gaat"; wel
droom niet verder dan hun heden gaat";
"Wars
„Wars van deze middelmaat".
"Van
en leed,
leed, zoozeer
zoozeerelkaars
elkaars gelijken,
gelijken,
„Van vreugd en
dagelijksche laagheid
laagheid haat."
haat."
dat (hij) ze als dagelijksche
Wel veracht
veracht hij
hij „der
"der gewone
gewone menschen
menschenVadsige
Vadsigevreugde
vreugdeen
engore
goredaaglijkschdaaglijkschheid".
Maar
bemint hij
hij „dit
"dit schoone,
schoone, dit
dit gewone
gewone leven",
leven",en
enhoe
hoeontroerend
ontroerend
Maar hoe
hoe bemint
bekent
gedicht van
van dien
dien naam:
naam:
bekent hij
hij zijn
zijn Liefde in het gedicht
„Toch ben
"Toch
benikikvol
volverholen
verholenteederheden,
teederheden,
Gekneusde liefde, die geen uitweg vond,
Oneindig medelijden met wie leden,
leden,
Bewogenheid, die 't zware
zware leven
leven schond."
warme gezindheid
gezindheid voor
voor „de
"demakkerschap
makkerschap der
der
En voortdurend
voortdurend tr*eft
treft weer die warme
menschen",
waarvan hij zoo bewust
bewust en
en bewogen
bewogen deel
deel uitmaakt,
uitmaakt, zooals
zooals b.v.
b.v. in
in
menschen", waarvan
sterfelijken, de
ge"Lichte
waar hij
„Lichte Vensters" waar
hij spreekt
spreekt van
van "de
„de sterfelijken,
de beminden,
beminden, De ge-
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nooten
van deez' fellen
nooten van
felIen tijd." Zoo
Zoo in „het
"hetzieke
zieke Meisje",
Meisje", in
in „'s
,,'s Nachts";
Nachts"; en
en
uit deze
deze bundel
bundelisis zijn
zijnhartstochtelijke
hartstochtelijke
voor mij wel één van de allermooiste regels uit
belijdenis
in "de
„de Stem der Steden":
Steden":
belijdenis in
„En
"En ik
ik beken
beken mij
mij één
één van
van deze
deze menschen,
menschen,
geslacht, dat
dat doolt
doolt en
en lacht
lachten
enlijdt,
lijdt,
Van dit geslacht,
vernederd in
in zijn
zijnliefste
liefste wenschen,
wenschen,
Geknot, vernederd
brandende van zaligheid."
zaligheid."
En toch zoo brandende
In een
een „Naschrift"
"Naschrift"lezen
lezen we
we dat
dat deze
deze bundel
bundelwerk
werk van
van ruim
ruimtien
tienjaar
jaarbevat,
bevat,
(waarvan wij
wij ons
ons veel
veel uit
uit "De
„De Beweging" herinneren)
herinneren) en
en dit
ditverklaart
verklaart voldoende
de aanvankelijk betreurde ongelijkwaardigheid der verzen, die misschien dedeanvklijbtruogewadihrvzen,mschid
gaafheid van het
gaafheid
het geheel
geheel schaadt,
schaadt, maar
maardaarentegen
daarentegeneen
eenbelangrijke
belangrijkekijk
kijkgeeft
geeft
op de ontwikkeling
ontwikkeling van Bloem als
Want hoewel
hoewel het
het wat
wat
als mensch en als dichter. Want
al te cerebrale en
en soms
soms zelfs
zelfs rhetorische
rhetorischeininenkele
enkelegedichten
gedichtenbij
bijden
denaanvang
aanvangeven
even
- indien wij
wij er
er ons
ons nader
nader in
in verdiepen
verdiepen wordt
wordt het
hetgeheel
geheel ons
ons toch
tochtete
hindert, —
we ook
ook maar
maar één
éénervan
ervanzouden
zoudenwillen
willenmissen,
missen,en
entegenover
tegenoverde
de
dierbaar dan dat
dat we
zeldzame
"Enkele strofen"
strofen" bereikt,
bereikt,past
pastslechts
slechts
zeldzame schoonheid
schoonheid die
die Bloem
Bloem in zijn „Enkele
ontroerde dankbaarheid,
dankbaarheid,waarbij
waarbijalle
alleverdere
verderekleine
kleinebezwaren
bezwarenzwijgen.
zwijgen.
een ontroerde
WALDIE VAN
WALDIE
VAN ECK.
EeK.
„De weg
ud."
FRANS DE WILDE: "De
weg door
door het
hetWo
Woud."
Verzen van
van de Persen
Verzen
Persen van F.
F. Casie-Claes.
Casîe-Claes.
Antwerpen 1921.

De titel van dit
dit bundeltje
bundeltj/! doet
doet vermoeden,
vermoeden, dat
dat erersprake
sprakeisisvan
vaneen
eenopgang,
opgang,
een uitweg uit het
het woud
woud en
eninderdaad
inderdaadbevestigt
bevestigtde
delaatste
laatstegroep
groepgedichten
gedichtendeze
deze
hoop
hoop door zijn naam: „Zangen
"Zangen van den Nieuwen
Nieuwen Mensch".
Mensch". Nemen
Nemen wij
wiJ. echter
kennis van
van de inhoud,
kennis
inhoud, dan
dan kunnen
kunnenwij
wijdeze
dezenieuwe
nieuwemens
mensdedebelangrijkheid
belangrijkheid
niet toekennen,
toekennen, waarin
waarin hij
hij zichzelf
zichzelfkoestert.
koestert.Aanvankelik
Aanvankelik geïntimideerd
geïntimideerd door
door
de
mededeling vóór
het boekje,
boekje, dat
dat „van
"vandenzelfden
denzelfden schrijver:
schrijver: Intrede
Intrede
de mededeling
vóór in
in het
(Verzen)
voelen we
we ons
ons al
al gauw
gauw gedrongen
gedrongen tot
totde
deontboezeming,
ontboezeming,
(Verzen) uitgeput"
uitgeput" is, voelen
hoogstwaarschijnlijk niet
"Deweg
weg
dat, aangezien
aangezien "Intrede"
„Intrede" hoogstwaarschijnlijk
niet beter zal zijn dan „De
door
Woud", er
erininVlaanderen
Vlaanderenmeer
meerslechte
slechteverzen
verzenverkocht
verkocht warden
wordendan
dan
door het Woud",
in Nederland
Nederland goede.
goede.
De ontroering,
ontroering, waaruit
waaruit de
de goede
goede verzen
verzen geboren
geboren warden
wordenontbreekt.
ontbreekt.Wilde
Wilde
wede
degoede
goedebedoeling
bedoeling waarwaarhet niet zoveel
zoveel meer zijn, dan het
het is,
is, dan
danzouden
zoudenwe
deren en het
het misschien
misschien een
een aardig
aardig boekje
boekje vinden.
vinden. Maar
Maar we
we kunnen
kunnen ininproza,
proza,
waarvan
woord op
op een
eennieuwe
nieuweregel
regelgeplaatst
geplaatstwordt,
wordt,geen
geenpoëzie
poëzie
waarvan ieder rijmend woord
zien
jambies gekabbel van de overige verzen niet veel meer dan karrekarrezien en in het jambies
mans
dominees poëzie.
poëzie.
mans of dominees
Dat er hier
hier en
en daar
daar aardige
aardige stemrningen,
stemmingên, als
als in „De
"De Schoone
Schoone Stad"
Stad" en
enbebe"Nocturno"ininvoorkomen,
voorkomen,
schrijvingen
suggestief realisme,
schrijvingen van
van een
een suggestief
realisme, als
als in „Nocturna"
doet mij
Frans de
deWilde,
Wilde,wanneer
wanneerhij
hijgenoeg
genoegzelfkritiek
zelfkritiek
mij de hoop koesteren, dat Frans
bezit
"de her
lier aan
aande
dewilgen
wilgentetehangen"
hangen"als
alsnovellist
novellistmisschien
misschienzal
zalslagen.
slagen.
bezit om „de
De Vlamingen zijn van
van ouds
ouds goede
goede vertellers
vertellers geweest.
geweest.
MEA
MEES-VERWEY.
MEA MEES-VERWEY.
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WOUTER
WOUTBR LUTKIE.
LUTKIB. Nooddruft
Nooddruft en
en
Lief
dedrang, Tilburg,
Liefdedrang.
Tilburg,(Amsterdam.,
(Amsterdam,
Gouda,
Het NederNederGouda, Weenen),
Weenen), Het
landsche Boekhuis, 1920.
1920.

Een Kruis
Kruis is
is het
het eerste
eerste wat
watwe
we op
opden
denomslag
omslagvan
vandit
ditboek
boekontmoeten;
ontmoeten;en
en
staat geheel
geheel in
in dit
dit teeken.
teeken.Dat
Datwil
wilzeggen:
zeggen:ininhet
hetteeken,
teeken,zooals
zooalsde
dezichtzichthet boek staat
gebruikt. Dat
Datisis in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatsals
alssymbool,
symbool,symbool
symboolvan
van
bare kerk het heeft gebruikt.
verheffing, verbonden
verbonden met
metarmen-uitbreidende
armen-uitbreidendeerbarrning;
erbarming;als
alssymsymopgang en verheffing,
opwekking tot mee-lijden, als den eenigen
eenigen weg om te
te rijzen
rijzen
bool van lijden, als opwekking
boven het lijden uit.....
uit..... Ook
Ook wel
wel —
- we
we spraken
spraken niet
nietzonder
zonderbedoeling
bedoelingvan
vande
de
boven
- als strijdleuze.
strijdleuze.
zichtbare kerk —
deze aanwendingen,
aanwendingen, vinden
vinden we iets
iets in
in dit
ditwerkje,
werkje,dat
dathoofdzakelijk
hoofdzakelijk
Van al deze
Brabantschen priester
priester die
die de
de schrijver
schrijver is,
is,aan
aanzijn
zijn
herinneringen bevat van den Brabantschen
verblijf in Weenen,
Weenen, waar
waar hij
hijheenging
heengingals
alsgeleider-naar-huis
geleider-naar-huis van
vaneen
eengroep
groep
verblijf
tijdelijk
ondergebrachte Weensche
Weensche kinderen
kinderen;; waar
waar hij
hijbescheiden
bescheiden
tijdelijk in
in Brabant ondergebrachte
pogingen deed om meer verbinding te brengen
brengen tusschen
tusschen Holland
Hollanden
ende
deouders
ouders
pogingen
van de verpleegden;
verpleegden; waar
waar hij
hij eenige
eenige rnaterieele
materiee1e weldaden
weldaden kwam
kwam brengen,
brengen,niet
niet
zonder geestelijke
geestelijke gaven; en waar
waar hij
hij met
meteenige
eenigebelangwekkende
belangwekkendepersoonlijkpersoonlijktoen schreef
schreef hij
hij er
er dan
dandit
ditboekje
boekjeover;
over;
heden van zijn eigen richting sprak. En toen
waarvan de opbrengst
opbrengst bestemd
bestemd isis voor
voor het
hetWeensche
Weenschekind;
kind;een
eenreeks
reeksopstelletjes
opstelletjes
zonder andere pretentie
pretentie dan
daniets
ietsgoeds
goedsen
eniets
ietsnoodigs
noodigstetezeggen;
zeggen;geenszins
geenszinsvoorvoortreflijk
met nogal
nogal wat
watbreedsprakigheid,
breedsprakigheid,en
envoor
vooronzen
onzenboven-Moerboven-Moertreflijk van stijl; met
dijkschen smaak wei
wel eens wat te gemoedelijk, -— een gemoedelijkheid, die echter
echter
geen
zachtheid wordt, waar
waar het
hetelementen
elementen betreft,
betreft,die
diededeKerk
Kerk
weerstaan:
geen zachtheid
weerstaan:
Joden, Sozi's....
Sozi's .... Maar kon
kon het,
het, mocht
mócht het
het van
vanhem
hemzachtheid
zachtheid warden?
worden? De
DeKerk
Kerk
bidt voor de afgedwaalden,
afgedwaalden, en de
de Joden;
Joden; op den
den Goeden
GoedenVrijdag;
Vrijdag; maar
maar zelfs
zelfs
„perfidi Judaei"
Judaci".....
in het gebed
gebed heeten de
de laatsten
laatsten "perfidi
.....
Ik zou als ik hierbij
hierbij stilstond,
stilstond, een
een totaal
totaal verkeerden
verkeerden indruk
indruk van
van het
hetboekje
boekje
geven. Het spreekt
spreekt alleszins gemoedelijk Roomsch-Nederlandsch;
dieeenvoudige,
eenvoudige,
Roomsch-Nederlandsch; die
héél
menschelijke,
goed-willende
taal.
Abstracter
litterair11661
menschelijke,
goed-willende
taal.
Abstracterdenkende
denkendeen
en meer litterairgeschoolde
op, wanneer
wanneerze
ze lezen:
lezen:
geschoolde menschen kijken even raar op,
"Ei,
de koude
koude wind
wind door
door de
deonbekleede
onbekleede vingertoppen!"
vingertoppenI"
„Ei, wat sneed de
En onmiddellijk daarop:
"Maar
was er ook!"
ook!" (in 't't sneeuwige
sneeuwige Weenen.)
wie een
een beetje
beetje
„Maar God was
Weenen.) Maar
Maar wie
het met de dagelijkschheid
dagelijkschheid zoo
zoo nauw
nauw verweven,
verweven, en
en door
doorde
dedagelijkschheid
dagelijkschheidtelkens
telkens
heenlichtend
eenvoudige geloof
geloof kennen,
als ze
ze hierbij
hierbij glimlachen,
glimlachen,niet
niet
heenlichtend eenvoudige
kennen, zullen, als
hunglimlach
glimlachvoelen
voelen
glimlachen
verteedering, en
enals
alsze
zeeven
evendoordenken,
doordenken,hun
glimlachen zonder verteedering,
Enzeker
zekerzullen
zullenze
ze niet
niet anders
anders voelen dan verteederden
verteederdeneerbied,
eerbied,
opgaan in eerbied.
eerbied. En
wanneer ze
slecht —
-uitgedrukte,
maar zoo
zoo fijn
fijn en
en hoog
hoog
ze de
deeenvoudig-neen:
eenvoudig—neen: vrij slecht
uitgedrukte, maar
gevoelde
Liefdadigheid",(het
(hetlaatste
laatsteopstel).
opstel).
gevoelde uitingen
uitingen lezen
lezen over
over "Georganiseerde
„Georganiseerde Liefdadigheid",
niet;; maar wat teekent hij
hij intusschen
intusschen
Ongetwijfeld,
Ongetwijfeld, een
een stylist is deze schrijver niet
in den loop dezer schetsjes, met telkens een nieuw
nieuw trekje,
trekje, uitstekend
uitstekend den
den geest
geest
van
Oostenrijksche volk,
volk, ook
ook hem
hem zoo
zoo véél
véél sympathieker
sympathieker dan 't'tPruisische,
Pruisische,
van 't'tOostenrijksche
waar dat
dat ook
waar
ook hij in
in kracht,
kracht, in
inlevensmoed,
levensmoed, in
in fierheid,
fierheid, ver
ver bij
bijFrankrijk
Frankrijkziet
ziet
achterstaan.
achterstaan.
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Hij
te Weenen
Weenenook
ookden
dengrooten
grootenKatholiek
KatholiekRichard
Richardvon
vonKralik
Kralik ontmoet;
ontmoet;
Hij heeft te
meer dan
daneens;
eens;en
en als
als hij
hij van
van hem
hem spreekt
spreekt en van zijn
meer
zijn Gralbund,
Gralbund, komt
komt er
er toch
toch
werkelijk verheffing
verheffing in
in zijn
werkelijk
zijn woorden.
woorden. Hij
Hij spreekt
spreekt ook
ook over
over Bloy; --- en
enik
ikheb
heb
zoo onpartijdige,
onpartijdige, eerbiedige,
eerbiedige,en
en
nergens een naar
naar 't't mij
mij voorkomt
voorkomt zoo juiste, een zoo
toch
niets verbloemende
verbloemende beschouwing
beschouwing over
overdezen
dezenmilitanten
militantenen
entoch
tóchwaarwaartoch niets
achtigen
achtigen genialen
genialen katholiek
katholiek gelezen.gelezen.-Dit boekje
boekje kan
kan met al zijn er bovenop liggende gebreken
gebreken veel
In
veel goed doen. In
wil lezen,
lezen,met
metgewilligheid,
gewilligheid,zonder
zonderintellectueel
intellectueel
elk
het wil
elk geval
geval kan
kan het ieder die het
of artistiek
artistiek pedantisme, wat meer doen begrijpen
begrijpen van dat
dat gemoedelijk,
gemoedelijk,vroolijk
vroolijk
donkere Zuiden"
Zuiden"
en vroom
vroom gedeelte
gedeelte van
van ons
ons land,
land, dat
dat"zij
„zij die
die het
het weten"
weten" "het
„het donkere
noemen.
En als men het koopt,
koopt, doet
doet men
men ook
ook nog
nogiets
ietsgoeds
goedsvoor
voorde
deWeener
Weenerkinderen.
kinderen.
Doch deze
Doch
deze overweging
overwegingbehoort
behoortniet
nietmeer
meertot
totde
delitteraire
litterairecritiek!
critiek!
J. L. WALeH
WALCH
HENDRIX MULDER, De Stille Bouw.
HENDRIK
Bo uw.
Een
bundel verzen.
verzen. —
- Bussum,
Bussum,
Een bundel
J. van Dishoek, 1920.
C. A. J.

jong, gevoelig, religieus-gestemd
religieus-gestemd dichter.
dichter. Soms voelen we
Een jong,gevoelig,
we nog
nog wel
weleens
eens
wat moeite in de
de versificatie;
versificatie; er
er is
is hier
hier een
eendaar
daar rijmdwang,
rijmdwang, er zijn
zijn nu
nu en
en dan
dan
bedenkelijke
dan die
dieplaatsen
plaatsenBeckmesserig
Beckmesserigaan
aan
bedenkelijke enjambementen.
enjambementen. Maar
Maar liever dan
te teekenen,
teekenen, constateer
geheel zeer
zeer goede
goede
constateerik,
ik,dat
datinindit
dit boekje
boekje enkele
enkele in
in hun geheel
verzen voorkomen en
en vele
vele regels,
regels,waaraan
waaraan dat
dateigenaardige,
eigenaardige, droomige,
droomige,muzikale
muzikale
eigen is, dat
dat den
den echten
echten dichter
dichter kenmerkt,
kenmerkt, en
endat
datnooit
nooitiemand
iemandkan
kan„namaken".
"namaken".
Zulke regels,
regels, waarin
waarin klanken
klanken en beweging
beweging plots
plots véél
véél meer
meer worden
worden dan
dan de
deververstandelijke beteekenis
beteekenis der saamgevoegde woorden, zoodat die
standelijke
die beteekenis
beteekenis en
ende
de
gedachten in ons wegdeinzen,
wegdeinzen, en
en het
het sentiment
sentimentzelf
zelfvan
vanden
dendichter
dichterons
onsaangrijpt.
aangrijpt.
Het onderstaand
onderstaand gedicht
belangstellenden lezer
fijne gevoel
gevoel
gedicht moge
moge den belangstellenden
lezer het fijne
voor de natuur van den dichter doen genieten.
genieten. Het
Hetisiséén
éénuit
uiteen
eenvroege
vroegeperiode;
periode;
het is jong;
jong; het
het spreekt
spreekt nog
nog niet
niet van
van een
een bepaalde
bepaalde levensopvatting.
levensopvatting. -— En 't't isis
daardoor" misschien
dede
mééste
lezers
mee
te te
voelen......
En,misschien
misschien
daardoor
misschiendoor
door
mééste
lezers
mee
voelen En,
Hier isis het:
het:
ook wel daardoor, één van de zuiverst dichterlijke. Hier
NAJAAR.

staan de boome'
boome' in
in ijlen
ijlen mist
mistgeweven,
geweven,
Nu staan
rag-fijn in de
de lucht.
lucht.
't getakte webt zich rag-fijn
treurt de wind
wind door
door vreugd-verlaten
vreugd-verlaten dreven;
dreven;
Kil treurt
gerucht.
doodspel van
van dorre
dorre blaere'
blaere' isis al
al 't'tgerucht.
doodspel
na-noen roodt
roodt zich
zich 't't Westen
Westen even,
even,
En in den na-noen
vermoeid na
na bange
bange vlucht,
of, zwaar-gewond, vermoeid
dorpel zich
zich wat
wat rust
rustwil
wil geven,
Dag op dien dorpel
niet meer
meer ducht.
ducht.
en langer voor vervolging niet
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Droom-stille vliet in rimpelloozen toover,
toover,
weerspiegelt wolke' en boomen
boomen wonder-teer,
wonder-teêr,
in bleek-verstorven licht,
licht, daar
daar vroom
vroombewaard.
bewaard.
Wat wilgekoppen bukken troostloos over
over
den zwarten oeverrand en staren
staren neer,
neêr,
eigen droef
droefverval
vervalvervaagd.
vervaard.
en huiv're' om eigen
Het schijnt mij
mij voor
voor de
de waarachtige
waarachtige en
en sterke
sterke inspiratie
inspiratie van
van den
den dichter
dichter tete
getuigen,
begin heeft.
heeft. De tweede
tweede
getuigen, dat
dat dit
dit gedicht
gedicht niet
niet zijn
zijn beste
beste regels
regels in
in 't begin
quatrijn
héél bijzonder-moois;
bijzonder:'mooisj en
en verder
verder blijft
blijft de
de beelding
beelding steeds
steeds
quatrijn heeft
heeft iets heel
gevoelig en fijn-treffend.
Op een stil kenteringsoogenblik
kenteringsoogenblik in de wilde
wilde woelingen
woelingen des
des levens
levenszoo'n
zoo'nklein
klein
zuiver
iedicht te
te doorproeven,
doorproeven, schijnt
schijnt mij
mij één
één van
van 's'slevens
levensbeste
bestegenietingen.
genietingen.
zuiver gedicht
J.L.
WALCH
J. L. WALCH
Genoveva van
van Brabant,
Brabant, door
STIIN STREUVELS-L.,
STREUVBLS-L.,
door STIJN

J.
Veen, Amsterdam,
Amsterdam, z.j. 2:a dl.
dl.
J. Veen,
In een voorwoord
voorwoord zegt
zegt de
de schrijver
schrijver:
„Het eerste
"Het
eerste opzet
opzetvan
vanjaren
jarenher
herwas,
was,dedelegende
legendevan
vanGenoveva
Genovevatot
toteen
eenvolksvolksboekjeherschrijven. Toen kwamen
kwamen de
de ijselijke
ijselijke wereldgebeurtenissen.....
wereldgebeurtenissen ..... den
den
boekje te herschrijven.
gewonen
en gedachtengang
gedachtengang uit
uit zijn
zijn verband
verband rukken;
rukken;daarop
daarop volgde....
volgde ....
gewonen gevoels- en
eene groote
groote moedeloosheid,
moedeloosheid, die
diealle
alledenkkracht
denkkracht verlamde
verlamde en
en een
eendrang
drang om
omde
de
heele menschdom
menschdom ..... tevergeten.
tevergeten. De
Deininkeering
gruwelijke
gruwelijke leelijkheid
leelijkheid van
van 't heele
keering
bracht een stilstand teweeg in het
hetlevenswerk
levenswerk ..... men kreeg
kreeg andere
andere inzichten.
inzichten.
bracht
Genoveva-Iegende „con
"conamore"
amore"uitgediept
uitgediepttot
toteen
een
Alzoo werd de
de eenvoudige Genoveva-legende
levensverhaal".
breedvoerig levensverhaal".
De vraag
vraag is
is echter
echter of
ofdeze
dezestille,
stille,echt
echtmiddeleeuwsch-roomsche
middeleeuwsch-roomsche legende
legende
Onschulden
enOnvoorwaardelijke
Onvoorwaardelijke Trouw
Trouween
eenzoodanig
zoodanigrealistische
realistische
van Verdrukte Onschuld
breedvoerigheid verdragen
verdragen kan
haar geur en bekoring
bekoring te
te verliezen.
verliezen.Mij
Mij
kan zonder haar
zij verdraagt
verdraagt het niet.
niet. InInargeloozen
argeloozeneenvoud
e~nvoudtracht
trachtdedeschrijver
schrijverhet
het
dunkt, zij
dunkt,
verhaal te doen,
doen, maar
maar hij
hij isisvan
vanhuis
huis
realist
niet
heelemaalmeer
meer
verhaal
uituit
eeneen
realist
en en
niet
heelemaal
een primitieve.
primitieve. Hij
aan vele
bijzonderheden en momenten
momenten van
van het
het
Hij toont lust
lust aan
vele bijzonderheden
leven, om
en de
de„breede
"breedevoering"
voering" zelve
zelve van
vanzijn
zijn
leven,
om de wille
wille van
van dat
dat leven
leven zelf, en
dat de
de aandacht
aandacht op
opallerlei
allerleidetails
détailsgericht
gerichtwordt,
wordt,waar
waarde
de
verhaal brengt mede, dat
belangstelling te
te richten
richten op
ophet
hetwreede
wreedelijden
lijdender
deronschuldige
onschuldigeen
en
eisch was alle belangstelling
zij 't van
van wat
wat laat,
laat,wrekende
wrekendegerechtigheid
gerechtigheid Gods.
Gods.Flauberts
Flaubertsbewerking
bewerking
de, zij
St. Julien
Julienl'hospitalier
l'hospitalier zou ik
ik in
indit
ditopzicht
opzichtvoorbeeldig
voorbeeldig
van de
de legende
legende van
van St.
van
als een
een realisme,
realisme, dat
dat van
van aanvang
aanvang afafdoor
doorhet
hetmystische
mystische
willen noemen,
noemen, als
willen
gedragen wordt. Hier, in
in Streuvels'
Streuvels'boek,
boek,na
nadie
dielange,
lange,zeer
zeerzeker
zekergevoelige
gevoeligeenen
gedragen
wij
boeiende inleiding
inleiding over
over Genoveva's
Genoveva's kinderkinder- en
enmeisjesjaren,
meisjesjaren, worden
worden wij
boeiende
beetje kriebelig
kriebeligdoor
doorGenoveva's
Genoveva'sschaapachtige
schaapachtigelijdzaamheid
lijdzaamheidtegen
tegen
eigenlijk een beetje
wij Genoveva
Genoveva niet
nietals
als een
een
dat aan
aan zoovelen duidelijk is. Indien
Indien wij
Golo's bedrog, dat
legendarisch christelijk
christelijk droomfiguurtje
droomfiguurtje doch
een levensvolle
levensvolle jonge
jongevrouw
vrouw
legendarisch
doch als
als een
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aanvaarden, kunnen wij
moeten aanvaarden,
wij die
die larnzaligheid
lamzaligheid van haar
haar niet
niet gelooven.
gelooven. Of
Of
wel, zij
dat fijn
fijnen
enlevendig
levendig jong
jong meisje
meisje
zij ontneemt
ontneemt ons
ons de
de sympathie,
sympathie, die wij voor dat
wij achten
achten dat
dat haar
haarmartelaarsbehoefte
martelaarsbehoefte blijkbaar
blijkbaar vond
voadwat
watzij
zij
gevoelden
gevoelden en
en wij
zocht.
En de
de rehabilitatie
rehabilitatie vervolgens,
vervolgens, de Wrekende
Wrekende Gerechtigheid,
Gerechtigheid,verliest
verliestinindeze
deze
karakter en krijgt
sfeer haar noodzakelijk
noodzakelijk karakter
krijgt het
hetonbevredigende,
onbevredigende,het
hethachelijke
hachelijke
van een onwaarschijnlijk toeval, dat hier,
hier, in
indit
dittenslotte
tenslotterealistisch
realistischverhaal
verhaalvan
van
middeneeuwsche
verdrukking en
enruwe
ruwebandeloosheid,
bandeloosheid,eigenlijk
eigenlijkbeter
beter
middeneeuwsche ruwe
ruwe verdrukking
gemist
genikt ware
ware.••
...
liefelijk christelijke
Dat wil
wil zeggen,
zeggen, hoe al het
het strakomlijnde,
strakomlijnde,liefelijk
christelijke uit
uit de
delegende
legende
verdwenen is,
is, om plaats
realiteit•••
... die
verdwenen
plaats te
te maken
maken voor
voor de rauwe
rauwe realiteit
die ererwellicht
wellicht
den
Streuvels' bedoeling'
bedoeling( ikIkgeloof
geloof
den grondslag
grondslagvan
vanuitmaakt.
uitmaakt.Was
Wasdit
dit echter
echter Streuvels'
eerder, dat hij, ver
eerder,
ver van
van het heilige te vernietigen, het sterker
sterkerwilde
wildegevoelen,
gevoelen,
door zich
zich er
er in
in tete verdiepen.
verdiepen.Maar
Maar de
de uitkomst
door
uitkomst van zijn
zijn doen
doen werd
werdprecies
precies
andersom. De
De fijne
fijne bloem
bloem verflenste
verflenste in zijn
zijn handen,
handen,toen
toenhij
hijheel
heelbehoedzaam
behoedzaam
andersom.
den langen
drabbigen grond
grondgeworteld
geworteld
langen stengel
stengel inpalmde,
inpalmde,tot
tot waar
waardie
die in
in den drabbigen
bleek.
Realistisch,
liefRealistisch, dwz.
dwz. in
in bijzonderheden
bijzonderheden bekeken, is de werkelijkheid nooit lieflijk en heilig
heilig op
opde
demanier
maniervan
vanroomsche
roomschelegenden,
legenden,en
enaldus
alduslaat
laatdit
ditGenovevaGenovevaverhaal
een wat
watlang
languitgesponnen
uitgesponnen
verhaal geen
geenbeteren
beterenindruk
indrukachter
achter dan
dan dien van
van een
relaas
pijnlijk middeleeuwsche
midde1eeuwsche gebeurtenissen,
gebeurtenissen, die
zeer belangbelangrelaas van pijnlijk
die een
een niet
niet zeer
rijk vrouwtje geluk en leven
leven kostten.
kostten.
F. C.
Walmende Lampen
Lampen door JOHAN DE MEESTER
J. M. Meulenhof, Amsterdam I920.
Iglo.
Hèt
heeft wat
wat lang
lang geduurd,
geduurd,eer
eermij
mijhet
hetboek
boekininhanden
handenkwam,
kwam,doch
dochhet
hetisis
Het heeft
nogniet
zeggen, omdat het
hetgoed of
ofslecht,
slecht, al
al naar
naar men
men
nog niet te
te laat
laat er
er iets van te zeggen,
-- goed
Merkwaardig om
om den
den
het nemen wilwil —in
inelk
elkgeval
geval een
een merkwaardig
merkwaardig boek is. Merkwaardig
schrijver vooral,
vooral, die
diehier,
hier,niet
nietgeheel
geheelonverwacht
onverwachtmisschien,
misschien, het
hetMoederschap
Moederschap
en het Kind viert.
viert.
Om te
te beginnen
beginnenzijn
zijnhet
hetakelig
akeligwalmende
walmendelampen,
lampen,die
diewij
wijworden
wordenverzocht
verzocht
te ruiken.
ruiken. Een
Eenhoofdredacteur,
hoofdredacteur,schrijver
schrijvervan
vanethisch-wijsgeerige
ethisch-wijsgeerigepreekjes,
pree kj es,
die
naar het
het sexueele
sexueele geheel
geheel onschadelijk
onschadelijk is
en vermoedelijk
vermoedelijk ten deele
deele aan
aan
die naar
is en
die pijnlijke
pijnlijke omstandigheid
omstandigheid zijn
zijn zachtrnoedige
zachtmoedige wijsheid
wijsheid dankt;
dankt; Z.E.'s
Z.E:szuster,
zuster,
meer naar
den Lesbischen
Lesbischen kant,
kant,--- tenminste
tenminstealsalsikikdedefatsoenlijk
fatsoenlijkvage
vage aanaannaar den
duidingen
echter
voorijdelheid
ijdelheiden
enontspanning
ontspanning
duidingen goed
goedbegrepen
begrepenheb
heb- diediehethet
echter
voor
noodig acht op
noodig
opgeruchtmakende
geruchtmakendewijze
wijze een
een „verhouding"
"verhouding" tot
toteen
eenrijken
rijkeninduindustrieel
afficheeren; een
oogenschijnlijk sterke,
kloeke jonge
die,
strieel te afficheeren.;
een oogenschijnlijk
sterke, kloeke
jonge vrouw, die,
ongeveer uit principe
principe zich
ûch offerend
offerendaan
aaneen
eenPoolschen
"Pa"
Poolschen schilder, toelaat
toelaat dat „Pa"
vervolgens
enhaar
haarbaby
babyweer
weerfatsoenlijke
fatsoenlijkeopneming
opnemingzoekt
zoektinindezen
dezen
vervolgens voor
voor haar en
kring, die innerlijk Sodom en
en Gomorra
Gomorraniet
nietkwaad
kwaadsymboliseert;
symboliseert;een
eenbroer
broervan
van
deze
zoo levenloos
levenloos als een
een étalagepop
étalagepopvan
vaneen
eenconcongenaamd, die, zoo
deze dame, Her genaamd,
fectiewinkel,
zijn, men zou
zou toch
tochhopen
hopenietwat
ietwatvrij
vrijgevochten,
gevochten,zuster
zuster
fectiewinkel, echter door zijn,
„edel en eerlijk"
zijn de
de „walmende
"walmende
"edel
eerlijk" wordt
wordt genoemd....
genoemd .... al deze
deze menschen
menschen zijn
lampen"
door den
den auteur
auteurbedoeld,
bedoeld,gansch
ganschenenalalinnerlijke
innerlijketweespalt
tweespalten
enververlampen" door
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warring,
hahagelbui
gelbui der
warTing, half
half ontloken
ontlokenpersoonlijkheden,
persoonlijkheden,die
diebijbijelke
elke
derconventie
conventie
zich
moedeloos
:.:ich angstig
angstig terug
terugtrekken
trekkenofofwel
wel
moedeloosverdorren,
verdorren,benauwde
benauwdetobbers
tobbersinin
overbewustheid,
dieop
op zich
zich zelf
en niet
overbewustheid, die
zelf nooit
nooit vertrouwen
vertrouwen en
niet leven
leven durven.
durven.
Tezamen spelen
spelen zij
zij hun
hunwereldje,
wereldje,waar
waarquaesties
qt:aestiesals
alshet
hetongehuwde
ongehuwdemoedermoederschap nog ongestoord
ongestoord en
en onverminderd
onverminderdbloeien,
bloeien,en
enhet
hetisisgewis
gewistelkens
telkensmeer
meerof
of
boeiend en
en interessant,
interessant, voornamelijk.
voornamelijk. om
om de
deverbijsterende
verbijsterendevaardigheid
vaardigheid
min boeiend
en het vernuft,
vernuft, waarmede
waarmede deze
deze menschen,
menschen,wien
wienhet
hetaan
aanvaste
vasterichting
richting(dus
(dus
slot aan
aan persoonlijkheid)
persoonlijkheid) ontbreekt,
ontbreekt,hun
hunstuurloosheid
stuurloosheidvoor
voorzich
zichen
enanderen
anderen
per slot
goed praten. Nog
Nogeen
eenbeetje
beetjeverder
verderbewust
bewustinindie
dierichting
richtingenenhet
hetboek
boekware
ware
goed
voortreflijke satire geworden.
geworden. Of
Ofwas
was hier
hier het
hetmateriaal
materiaal niet
nietrijkelijk
rijkelijkvoor
voor
een voortreflijke
in dien
dieneunuch,
eunuch,die
diezoet
zoetmoreele
moreeleZaterdagavondbroodjes
Zaterdagavondbroodjesbakt,
bakt,in
indiens
diens
handen in
zuster, die
bluf
huwelijksschandaal
die enkel
enkel uit
uiteen
eensoort
soort
bluf
huwelijksschandaalverwekt,
verwekt,dien
dienedelen
edelen
die zijn
zijnzuster
zusterdesnoods
desnoodsaan
aaneen
eenCongoneger
Congonegerzou
zoukoppelen,
koppelen,om
omzelf
zelf
broeder, die
gebrekkig fatsoen
fatsoen meer
meer tetehebben;
hebben;dat
datzusje
zusjezelve,
zelve,die
dieeens
eens
geen last van haar gebrekkig
voor
voor al
fatsoen
al haar
haar ziel
:.:ielheeft
heeftverrekt
verrektbijbijhet
hetoffer
offervan
vandatdat
fatsoe.nteteBrussel
Brusselenendie
die
nu weer fatsoenlijk
kan worden bij
bij deze
deze soort
soort menschen,,,.'
menschen ....\'
fatsoenlijk zal en kan
dit alles
alles geen spel
spel van
van grimmige
grimmige ironie
ironie hebben
hebbenopgeleverd,
opgeleverd,als
alswij
wij 't'tzoo
zoo
Zou dit
de verte
verte mochten
mochten beschouwen'
beschouwen\'
een beetje uit de
Doch de
de auteur
auteur wilde
wildeanders
andersenen meer.
meer. Hij
Hij weet
Doch
weet wel,
wel, dat de
de dingen
dingen nabij
nabij
gezien niet enkel zot blijven en
allesbegrijpend menschelijk
menscheüjk
en hij
hij wilde menschelijk, allesbegrijpend
zijn.
Aldus gaat
Aldus
gaat hij tot
tot deze
deze dwaze
dwaze maatschappelijke
maatschappelijke poppen
poppen en tracht
tracht in
in hun
hun
innerlijk te schouwen, wat hij daar voor menschelijks
hij vindt
vindt
menschelijks vindt.
vindt. Mij dunkt,
dunkt, hij
daar veel
van
eigen
innerlijkenendat
dat
dan
mijn
hoofd bezwaartegen
tegen
veel te
te veel
veel.....
van
eigen
innerlijk
is isdan
mijn
hoofdbezwaar
zijn
boek. Uiterlijk
Uiterlijk en
en innerlijk
illnerlijk zitten
zitten zijn
zijn figuren
figuren niet
niet aan
aan elkaar,
elkaar, wil
wilmij
mij
zijn boek.
voorkomen.
van Isa,
Isa, noch
noch van
van Hamster,
Hamster,en
envooral
vooralniet
nietvan
vanMeta
Metavermag
vermag
voorkomen. Noch van
ik de uiterlijke
uiterlijke verschijning
die
verschijningen
en de
deinnerlijke
innerlijke gesteldheid,
gesteldheid, gelijk
gelijk de
de auteur die
geeft, tot één levende
levende figuur te verbinden. Dat
Datisismisschien
misschien mijn
mijneigen
eigen tekorttekortzij bepaalt
bepaalt den indruk
indruk van
van het
hetgeheel,
geheel,dat
datdaardoor
daardoorteveel
teveel
koming,
koming, doch
doch zij
redeneering en te
te weinig
weinig leven
leven wordt.
wordt.
En daarenboven
daarenboven op
opniet
nietgeheel
geheelpleizierige
plei:.:ierigewijze
wijzede
dehuidige
huidigerichting
richtingvan
vandes
des
schrijvers
geest blootlegt:
blootlegt:zijn
zijngroeiende
groeiendemaatschappelijkheid,
maatschappelijkheid,zijn
zijnfamiliefamilie-en
en
schrijvers geest
gezinsgeluk-optimisme
"normale",
gezinsgeluk-optimisme en
en in
in verband daarmee zijn viering van het „normale",
heilige
sedert Freud
Freud ons
onsden
denhelaas
helaasweinig
weinig
heiligeMoederschap.
Moederschap.Nu
Nudacht
dacht ik,
ik, dat sedert
stichte1ijken
moederliefde onthulde,
onthulde, in
in nette
nettekringen
kringenover
overdie
dieheiligheiligstichtelijken grond der moederliefde
heid ook liever
Misschien
liever gezwegen
gezwegenwerd,
werd,als
alsover
overeen
een min
min zedelijk onderwerp. Misschien
gegeven. Men zou
zou het
het
heeft
heeft De
De Meester
Meester zich
zich daar
daar zoo
zoo geen
geen rekenschap
rekenschap van
van gegeven.
plan
van zijn
zijn boek
boekaldus
alduskunnen
kunnenomschrijven:
omschrijven:dat
dateen
eenmeisje
meisjewel
welgoed
goed doet,
doet,
plan van
door
vooral uit
uitidealistische
idealistische motieven,
motieven, ongehuwd
ongehuwd te
te „geven".
"geven". Maar
Maar dat
dat
door zich, vooral
zij
"wereld", die
die wel
wel verfoeilijk
verfoeilijk slecht
slecht
zij toch
toch weer
weer kwaad
kwaad doet
doet ten
ten opzichte
opzichte der „wereld",
is,
weer goed om toe
toe te
te behooren.
behooren. Doch
Doch dat
datboven
bovenalaldie
dietribulaties
tribulaties
is, maar toch weer
moeder (gehuwd
(gehuwd of niet)
niet)
het
het moederschap
moederschapgelukkig
gelukkigheilig
heiligis isenenhet
het kind
kind de
de moeder
altijd onvoorwaardelijk troost.
troost.
Met het oog op Freud, kan
kan ik
ik dit
ditnu
nugeen
geenverheven
verhevenidealistische
idealistischeconclusie
conclusie
meer
achten, gelijk
gelijk de
deauteur
auteurtoch,
toch,meen
meenik,
ik,bedoelde.
bedoelde.Wij
Wijzullen
zullennaar
naarandere
andere
meer achten,
lastig, wijl
wijl hun
hun
verhevenheden
verhevenhedenvan
vandoen
doenen
endenken
denkenmoeten
moetenom:.:ien,
omzien,alalisis dat
dat lastig,
••
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getal
dagelijks geringer
geringer schijnt
schijnt te
te worden
worden in
indezen
dezenalles-nivelleerenden
alles-nivelleerendentijd.
tijd.
getal dagelijks
een
Wat
Wat zou
zou men denken
denken van
van een
een zendelingschap
zendelingschaponder
onderde
de Batakkers
Batakkers of
of wel een
niettegenwoordig,
tegenwoordig,als
alsmen
men
kommunisme van of
of zonder
zonder de
de daadi'
daad( Meer
Meer zie
zieikikalalniet
gaan. En dat wil
wil men
men toch
toch immers
immers op
opzekeren
zekeren leeftijd.
leeftijd.
opbouwend
opbouwend te
te werk
werk wil gaan.
Zelfs
Zola ontging
ontging dien
dien vloek
vloek niet
niet en
enhet
hetheeft
heeftwerkelijk
werkelijkbar
barleelijke
leelijke
Zelfs een
een Zola
romans opgeleverd.
opgeleverd. Ik zal dan ook niet zeggen:
zeggen: Keer
Keer terug,
terug, Johan,
Johan, en
enalles
alles zal
zal
romans
F. C.
C.
vergeven
worden.
Want
niemand
ontkomt
aan zijn aan
noodlot.
vergeven
worden.
Want
niemand
ontkomt
zijn noodlot. F.

De Kleine
Kleine Mademoiselle
MademoiseUeCerisetts
CérisBtt'
De Sikkel,
Sikkel. Antwerpen. 13.
Querido.AmsterAmstert. Querido.
dam.z.j.
dam. z. j.

PAUL KENIS.
KENIS.
PAUL

Het lijkt precies op
op een
een vertaald
vertaald Fransch
Fransch boekje
boekje van
van lang
lang geleden,
geleden,dit
ditliefdesHefdesidylletje
een arm
arm dichtertje
dichtertje en
en een
eenarm
armmodistetje,
modistetje, het dichtertje
idylletje van een
dichtertje en het
modistetje
hun,argelooze, schaamtelooze,
schaamtelooze, tijdelijke
tijdelijke liefdesverhouding.
liefdesverhouding. Zoo
Zoo
modistetje in hun,-argelooze,
in zijn
zijn onbeduidendheid
onbeduidendheid altijd
altijd wel
wel even
evenaardig
aardig om
omtetelezen,
lezen,vooral
vooralindien
indien
iets is in
het beminlijke herinneringen
herinneringen aan
aan Parijs
Parijs opwekt. En
En dat
datblijkt,
blijkt,bij
bijnader
naderinzien,
inzien,
eenige waarde
waarde van
van het
hetverhaaltje,
verhaaltje, dat
dathet
hetons
onsinnig
innigherinnert
herinnert
eigenlijk
eigenlijk ook
ook de eenige
aan de lieflijkheid
der Parijsche
omstreken, zuid
zuid en
en noord,
noord, oost en
aan
lieflijkheid der
Parijsclie omstreken,
en west.
west. Met
Met
wij daar
daar ongeveer
ongeveer allen
allen wel
wel teere
teere souvesouveof zonder eigen beleefde idylle,
idylle, hebben
hebbenwij
misdeelde moerasbewoners....
moeras bewoners ....
nirs aan, wij arme, misdeelde
Maar bij
bij gelegenheid
gelegenheid moet
moet Paul
ook eens
eens een
eenecht
echtVlaamsch
Vlaamschboekje
boekje
Maar
Paul Kenis ook
schrijven.
F. C.
C.
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I.
Sususususut!
Voor Emile Claus.
Claus.

Personen:
Uleken.
Tante.
Eduard.
De Notaris.
Notaris.

Algoet.
Stien.
Honoré.
De Zjuge.
Zjuge.

De Ontvanger.
Ontvanger.
Valère.
Iepliet.
lepliet.

tafereelstelt
stelteen
eendeftige
deftigedorpsherberg
dorpsherberg
voor.
Links,
voorgrond,
Het tafereel
voor.
Links,
voorgrond,
een
deur. Rechts
Rechts een
eenvensterraam.
vensterraam.Tafeltjes
Tafeltjesenenstoelen
stoelenhier
hier
daar.
een deur.
enen
daar.
Achtergrond, middendak,
middendak, schenktafel
schenktafelmet
metflesschen,
flesschen,grazen,
glazen,enz.enz.
Achtergrond,
schenktaf~l,
spiegel
tusschen
twee
Tegen
wand,achter
achterdedeschenktafel,
Tegen den wand,
eeneen
spiegel
tusschen
twee
deur.
Rechts,
tuilen van
vanartificieele
artificieelebloemen.
bloemen.Links,
Links,achtergrond,
achtergrond,een
een
deur.
Rechts,
in den
den hoek,
hoek,een
eenouderwetsche
ouderwetschehorlogekast.
horlogekast.
Bij het
hetopgaan
opgaanvan
van't'tgordijn
gordijnis isUleken
Uleken
achter
schenktafel
bezig
Bij
achter
de de
schenktafel
bezig
met glazen
glazenomspoelen
omspoelenen
enafdrogen.
afdrogen.
TANTE. (met struikelgang
struikelgangdoor
doorachterdeur
achterdeurlinks
links
op). Hoe boat
loat es 't
op).
al?
ULEKEN. (wringt zich
zichvoorover
vooroverom
omopopdedeklok
klok
te kijken). Vijf mete kijken).
nuten
elven, Tante.
Tante.
nuten veur
veur den elven,
TANTE. (bezorgd).
elven! Ha,
Ha, da
da es
esoardig
oardig
(bezorgd). Vijf menuten veur den elven!
da Edewoard
Edewoard hier
nog
nie
'n
es
mee
den
trekker
van
de
pompe.
'K
hier nog
mee den trekker
pompe. 'K
moeten mijn
opzetten. We
We 'n
'n zi11en
tillen te
zoe malgré
malgré moeten
mijn petoaders
petoaders opzetten.
te noene
noene
geen eten hên.
ULEKEN.
Tante. (Eduard
linksvoorgrond
voorgrond
ULEKEN.Hij
Hijzal
zalwel
welgoan
goan komen,
komen, Tante.
(Eduard links
met pomptrekker
pomptrekkerop).
op). Ha, kijk,
kijk, da es de moeite
moeite weird.
weird. (Lacht).
(Lacht). Tante
al schouw
schouw tete
kwam
Ze begost
begost al
kwam zjuust
zjuust vroagen
vroagen woar
woar datte
datte bleef.
bleef. Ze
van den noene geen eten 'n
'n zoen
zoen hen.
hên. (Beminnelijk).
worden
worden da
da we van
(Beminnelijk).
Daag. Wilt
Wilt g'
g'Test
iest 'n dreupelken hen?
hen?
EDUARD. (knikt
haarvriendelijk
vriendelijktoe).
toe). Ba joajik.
(knikt haar
TANTE. (spreekt langzaam).
langzaam). 't Es woar.
woar. 'K zeije zjuust tegen UleUle-
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ken: 'k
'k ben
ben verwonderd
verwonderdda
daEdewoard
Edewoardmee
meeden
dentrekker
trekkervan
vandedepornpe
pompe
nie 'n
'n komt;
komt; 'k
'k zoe
zoe malgré
malgré moeten
moeten mijn
mijn petoaders
petoaders opzetten.
opzetten.
nie
(presenteert Eduard
Eduardeen
eenborrel).
borrel). Os 't't ou
ou blieft,
blieft, Edewoard.
Edewoard.
ULEKEN (presenteert
EDOUARD.Doe-je nie
beetse mee?
mee? (Uleken steekt
steekteventjes
eventjeshaar
haar
EDOUARD.Doe-je
nie 'n
'n beetse
aan het
hetglas).
glas). Merci.
Merci. (tot Tante),
Tante), 'T
'T 'n
'n es
es mijn
mijn schuld
schuld niet,
niet,
lippen aan
'k zoe
zoe hier
hier al
al geweest
geweest hen,
hen, moar
moar 'k
'k hé
hè sitoe
sitoe tot
totaan
aanden
denburburTante; 'k
goan veur 'n
'n gote
gote die
die lekte.
lekte. (Drinkt
(Drinktzijn
zijnglas
glasleeg).
leeg).
gemeesters moete goan
Joa,zi1len
we ne
ne keer
keer goan
goankijken,
kijken, Tante?
Tante.?
Joa,
zillen we
TANTE. Joa w'.
w'. (Beiden
(Beidenachtergrond
achtergrondaf).
af).
TANTE.
DE NOTARIS.
NÓTARIS. (Links op,
op, rookt
rookteen
eenpijp;
pijp;doet
doetdruk,)
druk,) Haal
HaaL ..dag
dag
DE
mee ou?
ou?
Uleken. Hoe
Hoe goat
goat 't't mee
Uleken.
(vriendelijk). Ha goed, lijk
lijk of
of ge ziet,
ziet, meneer
meneer de
de notoaris.
notoaris.
ULEKEN. (vriendelijk).
euk, denke
denke mij.
mij. Pak
Pak ne stoel
stoel en
en zet
zet ou.
ou.
En mee ou euk,
notaris vliegt
vliegtonstuimig
onstuimigop
opUleken
Ulekenafafenentracht
tracht
-haar
te omhelzen.
De notaris
haar
te omhelzen.
zondergeweld
geweldafwerend;
afwerend;fluisterend)
fluisterend) Sususususut!
ULEKEN. (hem zonder
Ge 'n
'n meug
meug niet!
niet! Ge
Ge 'n
'nmeug
meugniet!
niet! (Wijst
(Wijst waarschuwend
waarschuwendnaar
naardeur
deur
achtergrond).
achtergrond).
NOTARIS. (eveneens fluisterend).
fluisterend). Es er
er belet?
belet?
DE NOTARIS.
(krachtig hoof
hoofdknikkend).
't. Joa 't.
dknikkend). Joa ·t.
ULEKEN. (krachtig
NOTARIS. Wie
datte?
DE NOTARIS.
Wie datte?
ULEKEN.
Tante.
ULEKEN. Tante.
DE NOTARIS.
NOTARIS. Tante
....! O!
dàt 'n
'n es!
es! (Vliegt haar
haarweer
weer
DE
Tante....!
0! as
as 't moar dat
zoenend aan).
aan).
ULEKEN. (hem afwerend).
afwerend). Sususususut!
meug niet,
nie~, zeg
zeg ik
ik
Sususususut! Ge'
Ge' nn meug
heugen?
ou. Sususususut!
Sususususut! Ge 'n
'n meug
meug niet.
niet. Ze
Ze zoen
zoen't'tkeunen
keunen heuren?
DE
NOTARIS. (verwonderd).
.... ! Es er meer
meer of een
een Tante
Tante dan?
Ze....!
(verwonderd). Ze
DE NOTARIS.
(Laat haar
haar los).
los).
Eduard
enTante,
Tante,onder
onderelkaar
elkaarpratend,
pratend,
achtergrond
Eduard en
achtergrond
op).op).
EDUARD.
Afin
.... dat
moet
EDUARD.
Afin....
daterernog
nogiets
ietsaan
aanmoest
moest mankeeren,
mankeeren, ge 'n moet
het
mij moar
moar Ioate
loate weten,
moar 'k
'k peize wel dat
dat 't't nou
nouzal
zalhéwen.
hêwen.
het mij
weten, moar
(Ziet notaris).
notaris). Dag meneer de notoaris.
no'toaris.
DE
NOTARIS. Dag
DE NOTARIS.
Dag Edewoard.
TANTE.
zal hêwen. 'T
'T es
estoch
toch'n
'n
TANTE.Ha,
Ha,'k'khoop
hoophet
hettoch
toch dat
dat 't nou zal
eeuwig
meinsch geen
geen woater
woater 'n
tn hét..,.
hêt .... Dag
Dag meneer
eeuwig dijngen
dijngen as
as ne
ne meinsch
de
notoaris.
de notoaris.
DE
NOTARIS. Dag
geen woater
woadr krijgen,
DE NOTARIS.
Dag Tante.
Tante. (plagerig). Koest-e geen
Tante?
TANTE.
... en 'k
'k moest
moest malgré
malgré mijn
mijn petoaders
petoaders opzetten.
opzetten.
TANTE.Neen
Neenikik...
DE NOTARIS.
NOTARIS. (als
boven). 'T zal nou wel goan....
goan .. ,. 'k
'k weet
weet ik
ik datte.
datte.
(als boven).
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(ernstig). 'T
'T es 't
TANTE (ernstig).
't hopen e-woar.
e-woar. (achtergrond
(achtergrond af).
ULEKEN. (tot Eduard)
Eduard) Zoe
je nie
nienog
nogeentje
eentjepakken,
pakken,Edewoard?
Edewoard?
Zoe je
EDUARD.
Ha....
eenesoldoat
soldoat'n'n vecht
vecht niet,
niet, zeggen
EDUARD.
Ha....
eene
zeggen ze. (Uleken
(Uleken
schenkt in) Merci. (Drinkt ineens
ineens leeg.)
leeg.) Ala
Ala tot ziens,
ziens, Uleken, Meneer
de notoaris...
notoaris •••
(gaat een eindje
ULEKEN (gaat
eindje met
methem
hemmee).
mee). Tot
ziens, Edewoard.
Edewoard.
Tot ziens,
(Eduard links
links af).
af).
Edewoard. ((Tot
DE NOTARIS.
NOTARIS. Edewoard.
Uleken, na
na een
eenpauze;
pauze;plagerig;
plagerig;
Tot Uleken,
halfluid) Hahááá....!
DA was
balfluid)
Hahááá •••• ! Hahááá....!
Hahááá •••.! Dà
de tweede
tweede Tante!
Tante!
was de
(Vliegt op
op haar
haarafafen
enzoent
zoenthaar).
haar). Nou
moe 'k
'ktocheukmijnpoarthên!
Nou moe
toch euk mijn poart hen!
(hem afwerend). Sususususust....!
ULEKEN. (hem
Sususususust ••• .! Sususususut
•.•• ! Tante
Tante
Sususususut....!
zoe 't
't heuren!
heurenl
DB
NOTARIS. Tante es wig!
wig!
Ds NOTARIS.
ULEKEN.Nie
Nienie
nie....
ULEKEN.
.... sususususut....
sususususut .... sususususuet....
sususususuet .... (De
Notaris
(De Notaris
laat haar
haar los).
los).
DE ZJUGE.
DE
ZJUGE. (links op).
op). Bonjour,
Ukken.
Bonjour, notaire.
notaire. Dag Uleken.
Bonjour, juge.
DE NOTARIS.
NOTARIS. Bonjour,
juge.
ULEKEN.Dag
Dagmeneer
meneer de Zjuge.
ULEKEN.
Zjuge.
Uleken,gee
gee mij
mij nen dreupel.
ZJUGE. U1eken,
dreupel.
DE ZJUGE.
Geemij
mijeuk
eukienen,
ienen, Uleken.
DE NOTARIS.
NOTARIS. Gee
DE NOTARIS.
NOTARIS. (met gewichtigen
gewichtigen ernst
ernst tot
totden
denZjuge).
Zjuge). Vous n'avez
n'avez;
pas rencontré Algoet ce
ce matin?
matin?
DE ZJUGE.
viensde
deIelequitter.
quitter. Hij
Hij zit bij Manse.
ZJUGE. JeJeviens
Manse.
DE NOTARIS.
Hethij
hijnie
nie gezeid
gezeid dat hij
NOTARIS. Het
hij alhier
alhier kwam?
kwam?
DE ZJUGE.
Non,ilil n'
n' aa rien dit.
ZJUGE. Non,
DE NOTARIS.
dois absolument
absolument Ie
le voir.
NOTARIS. JeJedois
voir. (Schertsend).
(Schertsend). Uleken,
hèw mijnen
mijnen dreupel
dreupel woarm;
woarm; 'kome
'kome seffens
seffensweere.
weere.
héw
ULEKEN.
schertsend). C'est
C'est ca,
ça, meneer
meneer de
de notoaris,
notoaris, 'k
'k zal
zal
U LEKEN. (ook schertsend).
hem op de
de stove
stove zetten.
zetten.
Notaris
Notaris vlug
vluglinks
links af.
af.
ULEKEN
ULEKEN (met een
een borrel
borrelopopeen
eenpresenteerblad).
presenteerblad). Os 't't ou
ou b'lieft,
b'lieft,
meneer de Zjuge.
Zjuge.
DE ZJUGE.
Doe 'n
'n beetse mee.
ZJUGE. Doe
mee.
ULEKEN (zet even
even haar
haarlippen
lippenaan
aanhet
hetglas).
glas). Op ou gezondheid,
gezondheid,
meneer de Zjuge.
Zjuge.
DE ZJUGE
ZJUGE (ineens
(ineens leegdrinkend).
leegdrinkend). Santé,
Santé, Uleken.
Uleken. (I
(Hij
betaalt
N betaalt
meteen).
meteen).
ULEKEN.
ULEKEN. Merci, meneer
meneer de
Zjuge .... D'r es hoaste
hoaste bij, geleuf
ge1euf ik,
ik,
de Zjuge....
mee de
de notoaris.
notoaris.
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(geringschattend). 'N
DE
Z]UGE. (geringschattend).
beetse van
van zijnen neuze moaken....
moaken ••••
DE ZJUGE.
'N beetse
'n beetse beslag
beslag moaken.
moaken.
ULEKEN.'K
'K zoe 't ik wel geleuven.
ULEKEN.
geleuven. 'T 'n spant er zeker zeudoanig
zeudoanig
niet.
DE ZJUGE.
Z]UGE. (als boven).
boven). Ne notoaris
notoaris die heule
heule doagen
doagen tijd
tijd hèt
hèt om
om
in d'
d t hirbirgen
hirbirgen te zitten....!
zitten •••• ! Gee
Gee mij
mij nog
nog nen
nen dreupel,
dreupel, Uleken.
Uleken.
ULEKEN (inschenkend).
meneer de Zjuge.
Zjuge.
(inschenkend). Os 't ou b'lieft, meneer
DE ZJUGE
DE
Z]UGE (Vliegt haar
haar plots
plotsom
omden
denhals)
hals) Uleken!.
••• Uleken....!
Uleken ••••!
Uleken!...,
SUSUSUSUSUt!....
U
LEKEN. SususususutL
•• Susususususut
•••• ! Wa
peist-e meneer
meneer
ULEKEN.
Susususususut....!
Wa peist-e
de Zjuge....
Zjuge •••• ge 'n
'n meug
meug niet...
niet ••••, ge moet veurzichtig zijn....
zijn .... Susususust!
Susususust!
Tante
keunen heuren,
heuren, Sususususut!....
Sususususut!.... 't
't Zal
Zal alle
alle menuten
menuten
Tante zoe 't't keunen
volk
goan binnen
binnen ko
komen.
* men.
volk goan
Zjuge laat
laat haar
haarlos.
los.
De Zjuge
STIEN. (Links op. Vuurrood.
Vuurrood.Stokstiff,
StokstiJf,met
met
buikje
stramme
eeneen
buikje
en en
stramme
Dag meneer
meneer de Zjuge.
Zjuge.
armen. Spreekt
Spreektstotterend
stotterendenenonduidelijk).
onduidelijk). Dag
Dag Uleken.
Uleken.
ENULEKEN.
ULEKEN.Dag
DagStien.
Stien.
DE ZJUGE
Z]UGE EN
ULEKEN.
ULEKEN.Zet
Zet ou
on 'n beetsen.
Uleken, wilt-e
STIEN. (brabbelend).
wilt-emij
mij nen
nendreupel
dreupelbitteren
bitterengeven?
geven?
(brabbelend). U1eken,
DE ZJUGE.
Z]UGE. (tot Stien).
Stien). Goe weer
weer hè,
hè, Stien?
Stien?
STIEN. (als boven).
boven). tN
beetse te
te veel
veel natte,
natte, meneer
meneer de
de Zjuge.
Zjuge. Nie
Nie
'N beetse
goed veur
veur de
de petoaders.
petoaders.
ULEKEN.
ULEKEN.Os
Ostt'tou
oubtlieft,
b'lieft, Stien.
Stien.
STIEN.
mee.
STIEN. Doe
Doe 'n beetse mee.
(Uleken proeft even.
even. Stien
Stiengaat
gaatmet
metzijn
zijn
borrel
zitten).
borrel
zitten).
DE
Z]UGE.
(insgelijks
plaats
nemend).
Uleken,
mij nog
nog 'n
'n
gee mij
DE ZJUGE. (insgelijks plaats nemend). Uleken, gee
dreupelken.
'
ULEKEN.
Zjuge.
ULEKEN.Joa,
Joa,meneer
meneer de
de Zjuge.
(Stien
brabbelttegen
tegendedeZjuge
Zjugeietsiets
onverstaanbaars.
(Stien brabbelt
onverstaanbaars.
DE
Z]UGE. Wa b'lieft er
er ou?
ou?
DE ZjuGE.
STIEN.
inspannend om
omiets
ietsduidelijker
duidelijkerte te
spreken). Hoe dat
dat
spreken).
STIEN. (zich inspannend
't stoat mee mijn proces.
proces.
Wel....
DE
ZJUGE. (eenigszins
onwillig). Wel
.... da
da ligt
ligt doar
doar op
op zijnen
zijnen
(eenigszins onwillig).
DE ZJUGE.
toer
wachten.
toer te wachten.
ULEKEN
presenteerblad). Os 't ou b'lieft, meneer
meneer de
de Zjuge.
Zjuge.
ULEKEN (met een presenteerblad).
(Betaalt).
DE ZJUGE.
ZJUGE. Merci, Uleken.
U1eken. (Betaalt).
ULEKEN. Merci, meneer de Zjuge.
Zjuge.
STIEN
met zijn
zijnglas
glastegen
tegendat
datvan
vandede
Zjuge
aan). Santus,
Zjuge
aan).
STIEN (Klinkt met
meneer
Zjuge.
meneer de Zjuge.
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DE ZJUGE.
ZJUGE. Santus.
Opnieuw brabbelt
brabbelt Stien
Stieniets
ietsonverstaanbaars.
onverstaanbaars.
DE ZJUGE.
ZJUGE.Wa
Wazegt-e
zegt-e....
'K 'n
'n verstoa
verstoa ou niet.
DE
.... 'K
niet.
STIEN. (zich inspannend).
inspannend). Of
ou ne
ne keer
keer 'n
'n menuutsen
menuutsen zoe
zoe
Of ik
ik ou
keunen
Zjuge.
keunen alleene spreken, meneer de Zjuge.
DE
ZJUGE. Over
ge 't mij
nie zeggen?
zeggen?
DE ZJUGE.
Overou
ou proces?...
proces?.... Keunt ge
mij hier nie
Stien
brabbeltonverstaanbaar.
onverstaanbaar.
Stien brabbelt
ULEKEN. (wijst naar
naardeur
deurachtergrond).
achtergrond). Goa doar
doar in 't koamerken
nevens
keuken, meneer
meneer de
de Zjuge.
Zjuge.
nevens de keuken,
DE ZJUGE.
ZJUGE. (met eenigen
eenigen tegenzin).
tegenzin). Joa
lang trekken,
trekken,
Joa moar
moar niet te lang
zille, Stien.
(Lacht). Ala,
zille,
Stien. (Lacht).
goan nou
nou ne
nekeer,
keer, tribunaal
tribunaal hèwen
hèwen
Ala, we goan
in 'n hirbirge.
ULEKEN. (ook
lachend). Ba joa....
joa •••• 't es ne keer
keer 'n
'n veranderijnge.
veranderijnge.
(ook lachend).
STIEN.
meneer de Zjuge....
Zjuge •••• 't
'n es moar
moar
STIEN.Ge
Gemeug
meug gerust
gerust zijn,
zijn, meneer
't 'n
veur 'n menuutsen.
menuutsen. (Beiden achtergrond
achtergrondaf).
af).
Pauze.
Ulekendroogt
droogtmet
meteen
eenhanddoek
handdoekglazen
glazen
achter
de schenkPauze. Uleken
af af
achter
de schenktafel.
HONORÉ. (links op).
op). Dag Uleken.
ULEKEN.Dag
Dag Honoré.
Honoré.
ULEKEN.
HONORÉ.Goe
Goe weer,
weer, hè!
HONORÉ.
hè! (Komt glimlachend
glimlachend naar
naarUleken
Ulekentoe).
toe).
ULEKEN. (steeds afdrogend).
afdrogend). Joa
·t
••••
't
es
oprech
goe
weere.
Zet
Joa 't.... 't es oprech goe weere. Zet
ou 'n
'n beetsen.
beetsen.
HONoRÉ
Uleken pakkend
pakkenden
enzoenend)
zoenend) Uleken
•••• ! Uleken....!
Uleken ....!
HONORÉ (plots Uleken
Uleken....!
ULEKEN.
U LEKEN. (hem
afwerend). Sususususut....
Sususususut ••••Susususususut
Susususususut ••• .!I Ge
Ge
(hem afwerend).
'n meug niet
.... ge
ge 'n meug niet....
niet .••• Sususususut!
Sususususut! (Wijst
naarachterachterniet....
(Wijst naar
deur)
deur) 't Es doar volk.
HONORÉ.
••• Ala
ophangen.
HONORÉ.Wie
Wiedatte?
datte?....
Alatoe
toetoe
toe ge
ge wil mij wa konten ophangen.
(Omhelst haar
haaropnieuw).
opnieuw).
(0mhelst
ULEKEN. Sususususut!....
Ge 'n meug
meug niet....
niet.... Sususut....
Sususut.... 't es
ULEKEN.
Sususususut!.... Ge
Wacht: 'k zal ou
ou goan
goan kriebelen.
kriebelen. 'K weet
weet da
da ge
ge
zeker, zeg ik ou! Wacht:
(Kittelthem
hemgeweldig).
geweldig).
doar nie tegen 'n keunt. (Kittelt
doar
' (wegspringend).
(wegsprzngen
.
d) • Huij!....
Hu1l.....
··1
H U1J.....
··1
G'
. 'G
'n
H ONORE.
HONORE.
e 'nn meug niet!
met.
Gee 'n
Huij!....
Ge
mij nen
nen dreupel.
dreupel.
gee mij
meug niet! Toe, gee
dreigend). Ou koest
koest héwen,
héwen, zille,
zille, of
of anders....
anders ....
ULEKEN. (grappig dreigend).
of ze
zehem
hemweer
weergaat
gaatkittelen).
kittelen).
(Doet of
HONORÉ. (wegspringend).
Huij!. ••• Ge'
Ge' n meug niet!
niet!
HONORE.
(wegspringend). Huij!....
DE
DE NOTARIS.
NOTARIS. (links op).
op). Es mijnen dreupel
dreupel al
al goe
goe woarm,
woarm, Uleken?
Uleken?
(ZietHonoré) Haal....
Haa! •••• Stoa-je
Stoa-je gij
gij hier
hier alleene
alleene mee
mee Uleken
Ulekentetevrijen!
vrijen!
(ZietHonoré)
Wacht! (Wil
(Wil hem
hemkittelen).
kittelen).
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(Wegspringend). Huij!
HONoRÉ.
'n meug
meug niet!
niet! (Uleken
HONORÉ. (Wegspringend).
Huij! Huij!
Huij! Ge 'n
lacht hardop).
hardop).
DE NOTARIS.
NOTARIS. Woar
Zjuge dan?
dan?
Woar es de Zjuge
(knipoogend). Hij
ULEKEN. (knipoogend).
doar achter
achter in
in 't'tkoamerken,
koamerken, mee
mee
Hij es doar
Stien, meneer
meneer de
de notoaris.
notoaris.
DE NOTARIS.
NOTARIS. (slaat
zijn handen
handenten
tenhemel).
hemel). Sap
•••• risti!
risti! Da zal
zal
(slaat zijn
Sap....
'n zoage zijn!
zijn!
De Zjuge
Zjuge en
en Stien
Stienpratend
pratenddoor
doorachterdeur
achterdeur
gevolgd
door
Tante,
op,op,
gevolgd
door
Tante,
naast de
de klok
klokgaat
gaatzitten.
zitten.
die op een stoel naast
DE ZJUGE.
ZJUGE:. (tot Honoré).
Honoré). Kijk
kijk ••••• zij
zij-je
doar euk!
euk! (Steekt
Kijk kijk.....
(Steekt
- je gij doar
zijn
handuit
uitom
omhem
hemtetekittelen).
kittelen).
zijn hand
HONORÉ. (Wegspringend).
•••• Ge 'n
'n meug
meug niet!
niet!
(Wegspringend). Huij!
Huij!....
Allen
nog
even
tegen
dede
Zjuge
door.
Allen gaan
gaan zitten.
zitten.Stien
Stienbrabbelt
brabbelt
nog
even
tegen
Zjltge
door.
DE ZJUGE.
ZJUGE. (ongeduldig).
tribenoal afaf(ongeduldig). Joa
Joa moaF,
moar, Stien,
Stien, nou es 't't tribenoal
geleupen,
geleupen, zi11e.
zille. We
We goan
goan over
over wa
wa anders
anders spreken.
spreken. Uleken,
Uleken, gee
gee mij
mij
nog 'n dreupelken.
dreupelken. (tot Notaris).
Algoet gevonden?
gevonden?
Notaris). Hedde Algoet
DE NOTARIS.
NOTARIS. Joajik
•••• hij
links op).
op). Kijk,
Joajik....
hijkom
kom noar
noar hier. (Algoet links
hij es doar!
doar!
Dag meneers.
ALGOET. (grappig doende).
doende). Dag
meneers. Uleken,
Uleken, gee mij
mij nen
nen
dreupe1
Beunekamp. Hè-je da
da g'heurd
g'heurd van
van mevreiw
mevreiw de
debaronesse
baronesse
dreupel Beunekamp.
van 't't kasteel?
kasteel?
All
(nieuwsgierig). Watte?
A 11 e n. (nieuwsgierig).
ALGOET.
es.
ALGOET.Da
Dazezevan
vanden
denbaron
baron geschied
geschied es.
A 11
leugenoare!
11 e n. 0, gie leugenoare!
ALGOET.
es?
ALGOET.Dat
Dat't'tgeen
geen woar
woar 'n es?
ULEKEN.
woar en nog
nog moar
moar zes
zesweken
weken
ULEKEN.'T'T'n'neses van
van eigen
eigen geen
geen woar
getreiwd zijn!
zijn!
ALGOET.
ne tegen gekomen!
gekomen!
ALGOET.En
En'k'kben
benze
zedoar
doarallee
alleene
ULEKEN.Hawèl..
Hawèl.....
wa wilt
wilt da zeggen?
ULEKEN.
••• wa
ALGOET.
es!
ALGOET.Ha
Hadadazezevan
vanhem
hem geschied es!
ULEKEN. (lachend). 0, gie
loeder! En ne meinsch
meinsch stoat
stoat doar
doar nog
nog
gie loeder!
serieus noar
noar tete1luisteren
euk!
uisteren euk!
heeft zulk
zulk een
een genot
genot van
vanzijn
zijneigen
eigengrap,
grap,dat
dat
schaterAlgoet heeft
hij,hij,
schaterzijn
knieen
slaat.
lachend van
van uitbundige
uitbundigepret,
pret,met
metbeide
beidehanden
handenopop
zijn
knieen
slaat.
Algoet....
DE ZJUGE.
ZJUGE. Algoet
•••• weet-e gij
gij wa
wa veur 'n
'n verschil
verschil dat er es tustusschen nen
nen baron
baron en
en'n'nbaronesse?
baronesse?
ALGOET. (even ernstig
ernstig nadenkend).
nadenkend). Neen ik.
DE ZJUGE.
Z1UGE. (tot de
de Notaris).
Notaris). Weet-e gij
gij 't't verschil,
verschil,notoaris?
notoaris?
DE NOTARIS.
NOTARIS. (Opsnijerig).
(Opsnijerig). Joajik, zille!
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DE
ZJUGE. (tot Honoré).
Honoré). En gij, Honoré?
DE ZJUGE.
HONoRÉ.
HONORÉ.Ha
Hatk'kpeis
peistt'ttoch,
toch, meneer
meneer de Zjuge.
DE ZJUGE.
ZJUGE. (tot Stien).
Stien). En gij, Stien?
Stien?
Stien
stottertlachend
lachendonduidelijke
onduidelijke
brabbelklanken
Stien stottert
brabbelklanken
uit.uit.
ALGOET. (als in
in plotseling
plotselingbegrijpen).
begrijpen). Ha joa joa moar, azeu weet
weet ik
ik
Hagie
giesakkerdeeke!
sakkerdeeke!
het euk wel!
wel! Ha
Allen proestlachen,
proestlachen, slaan
slaanvan
vandedepret
pretopophun
hunknieën).
knieën).
Allen
De ontvanger
ontvanger en
en Valère
Valèresamen
samenlinks
linksop.
op.DeDeontvanger
ontvanger
bleek,
ernstig
bleek,
ernstig
gezicht,
netjesgekleed.
gekleed.Valère
Valèrevriendelijk
vriendelijk
type
maar
ietwat
verboerscht.
gezicht, netjes
type
maar
ietwat
verboerscht.
DE ONTVANGER.
ONTVANGER. (Beleefd). Dag, meneer
meneer de
de Zjuge.
Zjuge.Dag
Dagheerera.
heeren.
Dag Uleken.
Uleken.
A 11
meneer den
den ontvanger.
ontvanger.
11 ee n.
n. Dag meneer
DE ONTVANGER.
Uleken,
geven.
ONTVANGER.
Uleken,wilt-e
wilt-emij
mijtn
'n glas
glas bier geven.
ULEKEN.
zet
ULEKEN.Joajik,
Joajik,meneer
meneerden
denontvanger.
ontvanger.Pakt
Paktou
ounè
ne stoel
stoel en zet
ou 'n
tn beetsen.
beetsen.
V
ALèRE. Uleken, mij nen dreupel.
VALèRE.
ULEKEN.
ULEKEN.Joa,
Joa,meneer
meneer Valère.
deanderen
anderenzitten.
zitten.
gaan bij
bijde
Beiden gaan
Ontvanger,weet-e
weet-egij
gijwa
waveur
veurtn'n verschil
verschil dat
dat er
DÉ
ZJUGE. Ontvanger,
er es
es
DE ZJUGE.
tusschen nen
nen baron
baron en
en 'n'nbaronesse?
baronesse?
De ontvanger
ontmnger glimlacht
glimlachtgegeneerd
gegeneerdeneneenigszins
eenigszinswantrouwig.
wantrouwig.
ALGOET. Past op, Ontvanger,
Ontvanger, wat da
da g'
gt antwoordt.
antwoordt.
DE ONTVANGER.
tK'K
zalzald'r
ONTVANGER.
d'rnenekeergoedoppeiien,meneerdeZjuge.
keer goed op peizen, meneer de Zjuge.
DE ZJUGE.
ZJUGE. Hij
niet! (tot Valère).
Valère). Weet-e
gij het,
het, Valère?
Valère?
Weet-e gij
Hij tn
'n weet
weet het niet!
VALèRE.
weet het
het wel,
wel, meneer
meneer de
de Zjuge,
Zjuge, moar
moar 'k
tk 'n
tn
VALèRE. (leuk). tK
'K weet
durf het nie luie zeggen. 'K
tK zal
zal 't'tou
ouaan
aan ou
oueure
eure vertellen.
vertellen. (Fluistert
(Fluistert
oor van
vanDe
DeZjuge.
Zjuge.Allen
Allenlachen
lachenuitbundig).
uitbundig).
iets aan 't't oor
ULEKEN.
eenpresenteerblad).
presenteerblad). Os
tt ou
ou blieft,
btlieft, meneer
meneer den
den
Os 't
ULEKEN. (met een
zijn amoal
amoal deugnieten
deugnietene-woar?
e-woar? (tot Valère).
Valère). Os
't
Ontvanger.
Os 't
Ontvanger. Da zijn
ou blieft,
btlieft,meneer
meneer Valère.
Valère.
DE ZJUGE.
ZjUGE. (plagerig).
hier nog
nog nie
nie
Ontvanger, tk
'k geleuve
geleuve da
da ge 't hier
(plagerig). Ontvanger,
gemeente.
goed geweun 'n zijt op de gemeente.
DE ONTVANGER.
gedrukt). tK
Hope dat
dat 'ttt zal
zalkomen,
komen,
'K Hope
ONTVANGER. (ietwat
(jetwat gedrukt).
meneer
Zjuge.
meneer de Zjuge.
ALGOET. Ge 'n
'n zilt
zilthet
hethier
hiernoeit
noeitgeweune
geweuneworden
wordenzuelank
zuelankofofda
da
ge 's
's nuchtijnks
nuchtijnks pinten
pintenbier
bierblijft
blijftdrijnken.
drijnken.Pouah!
Pouah!Hoe
Hoekeunt
keuntge
ge'ttt
in ou
ou vel
velkrijgen!
krijgen! Ge
Gemoet
moetdreupels
dreupelsdrijnken,
drijnken, gelijk
gelijk wij.
wij. Uleken,
Uleken,
gee mij
mij nog
nog nen
nenBeunekamp.
Beunekamp.
ULEKEN.
ULEKEN.Joa,
Joa,meneer
meneer Algoet.
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DE
ONTVANGER. Jenever
es es
te testirk
nie
DE ONTVANGER.
Jenever
stirkveur
veurmij.
mij.'K
'K 'n
'n kan
kan d'r nie
goed
tegen.
goed
DE ZJUGE.
ZJUGE.IkIkeuk
eukniet.
niet.Uleken,
Uleken, gee
gee mij
mij nog nen
DE
nen dreupel.
dreupel.
Algemeen gelach.
HONOR. (wijst
HONORÉ.
naar Tante,
Tante, die
die naast
naastdedeklok
klokin in
slaap ge(wijst naar
slaap
vallen is).
Kijk ne keer noar Tante; ze
Kijk
ze zit
zitnevens
nevensd'horloge
d'horlogetetesloapen;
sloapen;heur
heur
eirdappels zillen aanbranden.
aanbranden. (Algemeen gelach).
(bezorgd). 0,
ULEKEN. (bezorgd).
jongens, da
da zijn
zijn toch
tochdijngen!
dijngen! Azeu
Azeualtijd
altijd
0, jongens,
sloapen! ((Tot
Tot Honoré)
sloapen!
Honoré) Ge
mee te
te lachen,
lachen, moar
moar 't't zoe
zoe
Ge zeg het gij om mee
het wel keune
keune gebeuren
gebeuren dat
dat heur
heur eirdappels
eirdappels aan
aan 't't aanbranden
aanbranden zijn.
zijn.
(Haastig achtergrond
(Haastig
achtergrond af).
af).
DE NOTARIS.
nounie
nie precies
precies d'horloge-zelve,
DE
NOTARIS. EsEsdadanou
d'horloge-zelve, lijk
lijk of
of ze
ze
doar zit? (Algemeen gelach).
daar
gelach).
ZJUGE.Vroagt
Vroagtheur
heurne
nekeer
keerhoe
hoe loate
bate dat
DE ZJUGE.
dat 't't es.
es.
ALGOET. (gillend). Tante!
TANTE. (Wakkerschrikkend).
(Wakkerschrikkend). Wie es
es er
er doar?
doar? Wa
Wa scheelt
scheelt er?
er?
(Algemeen gelach).
gelach).
HONORÉ.
Oupetoaders
petoaders branden
branden aan, Tante!
HONORÉ. Ou
Tante!
(opstaande). 0,
TANTE. (opstaande).
jongens, da
da zijn
zijndijngen!
dijngen!
0, jongens,
ULEKEN. (hijgend
(hijgend door
door achterdeur
achterdeurop).
op). Ha moar, Tante, wa
wa peist-e
pel~t-e
gij toch van azeu altijd binst den dag
dag te
te zitte
zitte sloapen!
sloapen! Hoa
Hoa 'k'ker
ernie
nle
gij
opgekomen de
de ketel
ketel was
was aan
aan 't overleupen!
pruttelendachterdeur
achterdeuraf.af.Algemeen
Algemeen
gelach.
Tante pruttelend
gelach.
ULEKEN.
Zwijg
mij
van
die
ouwe
meinschen:
l' zijn
zijn zjuust
zjuustkleine
kleine
ULEKEN. Zwijg mij van die ouwe
t'
kinders.
kinders. Ge 'n
'n keun
keun ze
zegeene
geenemenuut
menuutalleene
alleeneboaten.
loaten.
DE ZJUGE.
Enwaar
waarbEjf
blijfmijnen
mijnen dreupel, Uleken?
ZJUGE. En
Uleken?
ULEKEN. Och
'k hem vergeten. As
As 't't
ULEKEN.
OchHiere,
Hiere,mee
meealaldien
dienboel
boel hè
hè 'k
ou b'lieft,
b'lieft, meneer
meneer de
de Zjuge.
Zjuge.
DE ZJUGE.
Doe 'n beetse mee.
ZJUGE. Doe
mee.
Uleken proeft
proefteven.
even.
STIEN. Uleken,
mij nog nen....
nen .... (het vervolg
vervolg vergaat
vergaatinin on-on··
STIEN.
Uleken, wilt-e
wilt-e mij
verstaanbaar
verstaanbaargebrabbel).
gebrabbel).
ULEKEN.
Nognen
nen dreupel bitteren, Stien?
ULEKEN. Nog
Stien?
Stien
Stien knikt
kniktbevestigend.
bevestigend.
IEP LIET. (links op).
op). Elk
Elk ne goen
goen dag.
dag. Uleken
U1eken gee
gee mij
mij 'n
'n pijristj.
pijnstje.
IEPLIET.
ULEKEN. (aarzelend).
(aarzelend). 'n Pijntsje
Pijntsje bier,
bier, meneer
meneer Iepliet?
Iepliet?
ULEKEN.
IEPLIET.
Och!....
biereses toch
toch zeu
zeu slecht. Gee
IEP LIET. Och!..
.. 't'tbier
Gee mij
mij liever
lievernen
nen
dreupel.
dreupel.
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ULEKEN. (die alvast
alvast ingeschonken
ingeschonken heeft).
heeft). Os
Os 't ou
ou b'lieft,
b'lieft, meneer
meneer
ULEKEN.
lepliet.
Tepliet.
IEP LIET. Oa
(na in
in een
een teug
teug zijn
zijnborrel
borrel naar
naarbinnen
binnen geslagen
geslagen en betaald
IEPLIET,
heeren. (Haastig links af).
hebben). Goen dag, heeren.
te hebben).
S ttem
nt e n. Dag
Dag meneer
meneer Iepliet.
lepliet.
e m ni
ALGOET. (lachend). Hij he
hè hem
hem weere
weeremee,
mee,zille!
zille!
ALGOET.
ULEKEN. Die meinsch
meinsch drijnkt toch
toch geiren
geiren dzjenuiver,
dzjenuiver, e-woar?
e-woar?
DE ONTVANGER.
ONTVANGER. Hij 'n
'n doet
doet er
ernie
nieveel
veel tijd
tijd af.
af.
DE
VALERE. Da es azeu stanvastig
d'ander. Wilt-e
Wilt-e
stanvastig van
van d'een
d'een hirbirg in d'ander.
VALERE.
dat hij
hij van
vanhier
hiernoar
noarManse
Mansegoat?
goat? (Kijkt
(Kijkt door
door het
het raam). Zie-je
wedden dat
(de anderen kijken insgelijks
Zie-je
hem zeilen?
zeilen? (de
insgelijks door
door het raam).
wel? Zie
je hem
kijkend). En
En overal
overal 't't zelfde
zelfde spel,
spel, zille!
zi11e! lest
lest 'n
ULEKEN. (ook
(ook kijkend).
bestellen, om
om te
te zeggen,
zeggen, alij,
alij, 'k en ben geenen dronkoard;
pinte bier bestellen,
en as ge
ge te
te wege
wege noar
noarde
dekelder
keldergoat,
goat,ou
ouweere
weereroepen
roepenom
omtetezeggen
zeggen
deugt en dat
nie 'n deugt
dat hij
hij liever
liever nen
nen dreupel
dreupel zal
zal pakken.
pakken.
dat 't bier nie
gienen danger
danger dat er
er hij
hij mij
mij nog
nog zal
zal aan
aanvangen.
vangen.
es gienen
Moar doar 'n es
Van os
os ik
ik hem
hem zie
ziebinnenkomen,
binnenkomen, pak
pakikik noar
noar mijn dzjenuiverflasche.
dzjenuiverflasche.
DE
ONTVANGER, Moar
diene meinsch
meinsch zal
zal hem
hemdeuddrijnken!
deuddrijnken!
Moar diene
DE ONTVANGER,
Hij zie bleiw!
bleiw!
VALèRE. Zoed-hij wel. Hij kan hij doar tegen.
HONORÉ. Kijk
•••• hij hè den
den dienen
dienen van
van Manse
Manseeuk
eukal
Zie-je
al binnen. Zie-je
Kijk...,
hem
goan? Dwis
over de stroate noar
noar Seelevie.
Seelevie. Hij
Hij schiet
schiet er
er hem
hem
hem goan?
Dwis over
binnen.
DE
ONTVANGER. 't Es schrikkelijk!
DE ONTVANGER.
DE
NOTARIS. (Honoré
binnen?
Woar schiet hij hem binnen?
DE NOTARIS.
(Honoré kittelend). Woar
HONORE. (Wegspringend). Huij!
.... Ge 'n meug niet!
Huij!....
Stien brabbelt
brabbelt glimlachend iets tegen
tegen den Ontvanger.
DE ONTVANGER.
ONTVANGER. (tot Valére).
Valère). Qu'est-ce qu'il
qu'il chante?
chante?
VALèRE. Je ne sais pas. (tot
(tot Stien). Wa zegt-e gij, Stiene?
Dat den
STIEN. (zich inspannend).
inspannend). D~t
den ontvanger
ontvanger hier
hier nog
nog al
al wa
wa zal
zal
heuren en zien eer dat
dat hij
hij hier
hier geweun
geweun es.
es.
Kijk, ontvanger,
ALGOET. (door
raam kijkend).
kijkend). Kijk,
ontvanger, 't geen
geen dat
dat
(door het
het raam
doar
aankomt zoe
zoe ou beter gelijken.
gelijken. De
De drei
drei iefers
iefers Dufour.
Dufour. Jeunes
Jeunes
doar aankomt
(Wrifft duim
filles à marier. En van den dienen, zille! (Wrijft
duimenenwijsvinger
wijsvinger filesamr.Envdie,zl!
over elkaar).
elkaarJ.
DE
ONTVANGER. Zijn
de dochters
dochtersvan
vandedevroegere
vroegerenotoaris?
notoaris?
Zijn dat de
DE ONTVANGER.
ALGOET. Joa
't. Dewelke
Dewelke wilt-e?
wilt-e? Ge
Ge meug
meug kiezen.
kiezen.
Joa 't.
ULEKEN.
ontvanger. Ze
Ze zijn
zijnveel
veel
es geen
geen woar,
woar, meneer den ontvanger.
ULEKEN. 'T 'n es
te stijf. Dat 'n gelijkt
ou niet.
niet.
gelat ou
-
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(Honoré kittelend).
DE NOTARIS.
NOTARIS. (Honoré
kittelend). Moet-e gij
gij doar
doar geene
geenevan
van hen?
hên?
HONORÉ. (wegspringend).
(wegspringend). Huij!
HONoRÉ.
••••
Huij!.
•••
Huij!.... Huij!,...
De Zjuge,
Zjuge, die
diezich
zichachter
achterUleken
Ulekengeschoven
geschovenheeft,
heeft,knijpt
knijpt
haar
haar
heimelijk in
indedeZenden.
lenden.
ULEKEN. (onwillekeurig).
Allenkijken
kijkenverver(onwillekeurig).Sususu....
Sususu.... (Schrikt. Allen
baasd om).
om).
DE NOTARIS.
NOTARIS. Haha!..
•• Es
Honoré!
Hahal....
Es 't alweer Honoré!
HONORE.
Nien't.'t.Nien
Nien 't!
't! 'T
'T es de
HONORE.
Nien
de Zjuge!
Zjuge!
DE
woar. Hè 'k
'k ik
ik iets
ietsgedoan,
gedoan,Uleken?
Uleken?
DE ZJUGE.
zJUGE.'T
'T'n
'n es
es geen
geen woar.
ULEKENn. (lachend). Ge zij al theupe deugnieten.
ULEKEN.
deugnieten.
ALGOET. (Langzaam hoofdschuddend,
hoofdschuddend, terwijl
terwijlhij
hijdoor
doorhethet
raam
raam
blijft kijken.
0000 •••• azeu
'K zoe
zoe liever
liever deud
deudzijn!
zijn!
bliJft
kijken. U000....
azeu 'n leven! 'K
ULEKEN.
hên mismisULEKEN.Ge
Gezeg
zeggij
gijdàtte,
dátte,meneer
meneerAlgoet.
Algoet. Die
Die meiskes hen
schien toch euk
euk ulder
ulder plezier.
plezier.
ALGOET.
WaWa
zoen
tn
ALGOET.
zoenze!ze!Heule
Heuledoagen
doageninin de
de kirke
kirke zitten!
zitten! Ze 'n
zillen noeit geene
geene veint
veint krijgen.
krijgen.
ULEKEN.
noar.
ULEKEN.Ze
Ze'n'nhèn
hèn zij
zij doar
doar woarschijnlijk
woarschijnlijk geen
geen goeste noar.
DE NOTARIS.
NOTARIS. 'T'Tesesspijtig
treiwen.
spijtigdat
datde
depásters
pástersnie
nie 'n
'n meugen
meugen treiwen.
zJUGE. De protestantsche
DE ZJUGE.
protestantsche pásters
pásters meugen
meugen treiwen.
treiwen.
ULEKEN.
ULEKEN.0.0, gie
gie leulijke leugenoare!
DE zJUGE,.
ZJUGE. Dat
'n es?
es? (tot Notaris)
Notaris) Notoaris, zeg gij
gij
Dat't't geen
geen woar 'n
ne keer....
keer ••••
DE NOTARIS.
NOTARIS.Natuurlijk
Natuurlijkmeugen
meugen ze
ze treiwen.
treiwen.
ULEKEN.
•••• zij-je guider
gul der toch
toch nie
nie beschoamd!
beschoamd!
ULEKEN.00
Oo....
TANTE. (achtergrond
op). Hoe boat
loat es 't't al?
al?
(achtergrond op).
gelach.
Algemeen gelach.
ULEKEN.
schelen hoe
hoeboate
loate
ULEKEN.Ha
Hamoar
moarTante,
Tante,wa
wakan
kan ou
ou dat
dat toch schelen
dat 't es. We
We 'n
'n keunen
keunen wij
wij toch
toch moar
moar eten
eten as
as ons
ons volk
volk wig
wig es.
es.
bate dat 't es.
TANTE.
weten hoe
hoe 10ate
TANTE.Da
Da es
es gelijk. 'K mag ik toch wel weten
DE
ZJUGE. Tante,
gij dat,
dat, dat
dat de
deprotestantsche
protestantschepásters
pásters
DE zJUGE.
Tante, weet-e
weet-e gij
meugen treiwen.
treiwen.
TANTE.
....? Ha
zillen zij
zij rechte
rechte noar
noar d'Helle
d'Helle goan
goan os ze
ze
TANTE.Joa
Joa....?
Ha ze
ze zillen
dat doen.
Stien
brabbeltlachend
lachendonverstaanbare
onverstaanbareklanken.
klanken.
Stien brabbelt
DE NOTARIS.
NOTARIS. (Honoré
kittelend). Dat-e gij
gij protestantsche
protestantsche páster
páster
(Honoré kittelend).
woart, hè!
••••
hè!....
' ((wegspringend).
0
d) • H
00'
HWl.....
00'
G'
0 ,
H
Huij!....
Huij!....
Ge'n
ONORE.
wegsprzngen
WJ.....
e n meug
meug niet!
met.
HoNORÉ.
VALèRE. (tot Ontvanger).
Ontvanger). Comment trouver-vous
trouver-vous la
la conversation?
conversation?
DE ONTVANGER.
ONTVANGER. Incroyable
••••
Incroyable....
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DE ZJUGE.
ZJUGE. (tot Ontvanger).
Ontvanger). Voilà
Voilá notre
notre vie,
vie, mon
mon cher;
cher; ilii faut
faut s'y
(Opstaande). Ala,
faire. (Opstaande).
veurs, zille!
zille! Meneers,
Meneers,gesmoakelijk
gesmoakelijk
Ala, ik goa veurs,
eten.
Alle
11 en.
n.Van
Van's'sgelijke,
gelijke, meneer
meneer de
de Zjuge.
Zjuge. (De
af).
A
(De Zjuge links af).
DE NOTARIS.
:r-;rOTARIS. Uleken?
Wa b'lieft er ou,
ULEKEN. Wa
ou, meneer
meneer de
de notoaris?
notoaris?
DE NOTARIS.
NOTARIS. Hoeveel
dreupels
hè
de
Zjuge
hier nou
nou gedronken?
gedronken?
Hoeveel dreupels hè Zjuge hier
ULEKEN. Zoe-je
zelve nie 'n
'n wete,
wete, mee
mee
Zoe-je wille
wille geleuven
geleuvendada'k'k 't zelve
dat hij altijd effen
effen aan
aan betoalt.
betoalt.
DE ONTVANGER.
DE
ONTVANGER. Woarveuren
datte?
Woarveuren doet
doet hij datte?
VALèRE. (lachend). Ge
verstoat da wel. Omdat den heup
heup anders
anders
Ge verstoat
keer dat hij
hij moar
moar 'n
'nbetoalt
betoaltbij
bij
te
zou zijn.
zijn. Veronderstel
Veronderstel ne
te greut zou
ne keer
't wiggoan
wiggoan en os hij
hij zijn
zijn schuld
schuld vroagt
vroagt da
da Uleken
Uleken hem
hem moe
moe antantwoorden: Zeventien
Zeventien dreupels,
dreupels, meneer
meneer de
de Zjuge!
woorden:
Zjugel Dat 'n
'n kan
kantoch
toch
nie zijn veur ne
ne Zjuge.
Zjuge.
DE ONTVANGER.
ONTVANGER. 00....
.... 0o....
.... nou
nou overdrijft-e toch wel.
wel.
HONO RÉ, Zij
HÖNoRÉ.
hij hem
hem stekken
stekken kon,
kon, dien
dien elixer
elixer de
de
Zij moar zeker dat hij
vie! Te minsten zeuveel as Iepliet.
reptiet.
viel
DE NOTARIS.
NOTARIS. Méér as Iepliet
.... méér as Iepliet.
Iepliet.
Iepliet....
ULEKEN. Joa moar
.... en
doar
moar....
en ge
ge zie
zie het
het niet
niet aan
aan hem.
hem.Hij
Hij zit
zit hij doar
altijd moar te bleuzen
'n krieke.
krieke.
bleuzen lijk
lijk 'n
Stien
Stien brabbelt
brabbeltonverstaanbare
onverstaanbareklanken.
klanken.
ALGOET. (opstaande).
(opstaande). Joa,
Joa, ik schiet
schiet er
er mij
mij euk
euk van
vanonder,
onder,zulle!
zulle!
'K goa
goa ne keer
keer firm
firm hutsepot
hutsepot goan
goan eten.
eten.
ULEKEN. Nou al
al hutsepot!
hutsepot! 0,0,meneer
meneerAlgoet
Algoet't'tesestoch
tochnog
nogveel
veeltete
seizoen. 't'tMoet
Moettoch
tocheerst
eerstnenekeer
keergoe
goegevrozen
gevrozenhèn!
hèn!
vroeg op 't't seizoen.
ALGOET. Tuttuttut....
Tuttuttut ....hutsepot
hutsepot es
es altijd
altijd goed.
goed. 'K
'K zoe
zoe d'r
d'r mij
mij deud
deud
in eten. (Smakt
(Smaktmet
metdedetong).
tong). Meniers.
Meniers. 'k
'k weinsch
weinsch het ulder.
ulder. (Links af).
af).
A 11
11een.n. Salut, meneer
meneer Algeet.
Algeet.
ULEKEN. Die meinsch
meinsch spreekt
spreekt toch
toch geiren
geiren van
vaneten,
eten,e-woar?
e-woar?
HONORÉ.
HONoRÉ. Hij doet 't'tnog
nog liever.
liever.
ULEKEN.
ULEKEN. Dátte!....
Dàtte! .... En
En da
da es
es hem
hem al
al percies
percies gelijk,
gelijk, os 't't moar
moar eten
eten
es! 'K
'K hé
hé hem
hemhier
hiertoch
tochne
nekeer
keerzien
zieneten,
eten,e-woar,
e-woar,op
opne
nesouper
souper
'n es!
kost het
het nie
nie meer
meer zien.
zien. 'K
'K
van de koarters....
koarters .... Kijk,
.... 'k
van
Kijk, kijk
kijk....
'k 'n kost
er compleet
compleet ongemakkelijk
ongemakkelijk van.
van. 't'tVet
Vetliep
liepazeuazeu'langs
zijne
wierd er
langs zijne
dat hij
hij hem
hemdeud
deudzoe
zoeeten;
eten;moar
moar't'tzal
zalwel
welnenekeer
keer
Hij zegt
zegt dat
kin af. Hij
woar zijn
zijn euk.
euk.
STIEN.
STIEN. (opstaande).
(opstaande). Joa,
Joa, 'k
'k goa
goa euk
euk ne
nekeer
keergoan
goankijken.
kijken. Ala,
Ala.
meneers, Uleken.
Uleken.
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A 1111 e n. Stien....
A
Stien ••••gesmoakelijk.
gesmoakelijk. (Stien links
links af).
af).

DE NOTARIS.
NOTARIS. Stien 'n eet nie vele, geleuf ik, moan...
moar ....
00!....
ULEKEN. Oo!..
•• da
veintsjen ziet toch
toch reud,
reud, e-woar!
e-woar! 'K ben ik
da veintsjen
almets schouw
schouw dat hij
almets
hij zal
zal bersten.
bersten.
VALèRE. Da ge moest
moest in
inzijn
zijnkoakskes
koakskes stekken
stekken mee
mee 'n spelle doar
doar
zoe azen
azeu 'n scheun fonteintsjen zuiveren alcool uit
uit speiten.
speiten. (Gelach).
ULEKEN. Bitteren!.
••• En stijf dat
dat hij
hij leupt,
leupt, e-waar?
e-waar? Ooo....
000••••
Bitteren!....
DE NOTARIS.
NOTARIS. (Stien nadoende).
nadoende). Kijk....
az;eu leupt
leupt hij....
hij •••• nee
mee
Kijk.... azeu
zijn oarms stijf veuruit lijk in ne kurtewoagen (Bootst
Stien'sbrab
brab-Zijnoarmstfveulkinrtwoage
(Bootst Stien's
beltaal na).
na). Beuweuweu....
mij nen
nen
Beuweuweu.... beuweuweu....
beuweuweu.... Uleken
Uleken wilt-e mij
dreupel bitteren
bitteren geven
geven....
Doe's beetse
beetse mee
mee....
•••• doe 'n
'n beetse
beetse mee....
mee ••••
dreupel
.... Doe's
Allen proestlachen.
Allen
proestlachen.
HONORÉ. Ge keun gij da goed, zille,
HONoRÉ.
zille, notoaris.
notoaris. 't't Es
Es percies
percies Stien.
Stien.
kem wil
wil kittelen)
kittelen) Huij
••••
(Plots wegschrikkend
wegschrikkend van
van den
dennotaris
notarisdiedie hem
Huij....
ge 'n meug
zi11e! Meneers....
Meneers •••• Uleken.
Uleken.
meug niet!
niet! Ala,
Ala, 'k ben weg, zille!
Wacht'k
'k goa
goa mee.
mee.
DE NOTARIS.
NOTARIS. Wacht
HONORÉ.
joa,maar
maar....
oumanieren
manierenhèwen
hèwen op
op stroate, zille!
HONoRÉ.
Joa,
•••• ou
zille!
DE NOTARIS.
NOTARIS. (hem kittelend).
kittelend). Wa zegt-e
zegt-e doar!
doar!
HONORÉ. (wegspringend).
(wegspringend). Hui;!.
HONoRÉ.
••• Huij!....
Huij! •••• Beiden links
links af.
af.
Huij!....
ULEKEN. Da zijn
zijn deugnieten
deugnieten e-woar?
e-woar?
Joa't't zille!
DE ONTVANGER.
ONTVANGER. Joa
✓ALèRE. 'T es zuk ne
VALèRE.
ne schavuit,
schavuit, die
dienotoaris!
notcaris!
ULEKEN.
•••• lijk
meneer Valère....!
Valère ••• .! Moar
Moaralij
alij 'k zeg het
ULEKEN.0 O....
lijkdàtte,
atte, meneer
rechtuit: 'k zie Honoré
Honoré toch
toch liever.
liever.
DE
ONTVANGER. EsEs
diediemeinsch
hij
DE ONTVANGER.
meinschzeu
zen zenuwachtig
zenuwachtig of
of doet hij
da moar uit zottigheid?
ULEKEN.
ontvanger •••• hij
hij zoe
zoe deur
deur 'n vier sprijnULEKEN.0,
0, meneer
meneer den ontvanger....
kriebelt.
gen os g'hem kriebelt.
VALèRE.
Ha ge weet
weet gij
gij da
da nog
nog goed,
goed, Uleken.
Uleken. Het-e
Het-e
✓
AL6RE. (plagerig).
(plagerig). Ha
euk almets
almets gekriebeld?
gekriebeld?
gij hem euk
ULEKEN. Moar
ik da
da van
van
ULEKEN.
Moarnie
nienien
nienik,
ik,zij-je
zij-jenie
nie wijs
wijs dan!
clan! K'
K' zie ik
De notoaris
notoaris hè
hèhem
hemhier
hieroverloast
overloastgekriebeld
gekriebeldbinst
binstdat
dathij
hij
d'andere.
d'andere. De
glas bier
bier dronk.
dronk. Hij
hè 't bate
loate vallen.
vallen. 't'tLag
Lagwel
welininduuzend
duuzend
Hij hi
zijn glas
stikken!
EDuARD. (links op).
op). Goen dag, heeren....
heeren ••••
EDUARD.
DE
DEONTVANGER
ONTVANGER EN VALèRE.
VALèRE. Dag
Dag Edewoard.
Edewoard.
Uleken). Hawèl, Uleken, goat
goat de
de pompe
pompe nou?
nou?
EDUARD. (tot Uleken).
ULEKEN. Ba
kijk ne
ne keer.
keer.
ULEKEN.
Bajoa
joaz'z'geleuf
geleuf ik;
ik; goa kijk
Eduard achterdeur
achterdeurafafdoor
doorUleken
Ulekengevolgd.
gevolgd.
Eduard
-
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DE ONTVANGER,
ONTVANGER, (tot Valère. Geheimzinnig).
Geheimzinnig). Zeg
....?
Zeg....?
VALERE.
ja••.•
VALÈRE. Ja ....
zend). L'amant de coeur?
DE ONTVANGER.
ONTVANGER. (naar de
de achterdeur
achterdeurwif
wijzend).
VALERE.Yes,
Yes, sir.
sir.
VALÈRE.
DE ONTVANGER
ONTVANGER., Gelukkig!
VALERE. (verwonderd).
(verwonderd). Waarom
VALÈRE.
gelukkig?
Waarom gelukkig?
DE ONTVANGER.
Omdat
hierdan
dantoch
tochnog
nog iets
iets gezond
DE
ONTVANGER. Omdat
er erhier
gezond en
en
natuurlijk es.
natuurlijk
Ach, ge
ge zil
VALèRE.
V
ALèRE. Ach,
zil zien...
zien...., ge
ge zilt
ziltdat
dathier
hierallemoal
allenl.Oalgeweune
geweune
worden. In 't begin
worden.
hier zjuust
zjuust zeu ongelukkig
ongelukkig as
hè
begin was
was ik
ik hier
as gij.
gij. 'K hè
soms van miserie
soms
miserie in mijn
mijn bedde
bedde liggen
liggenschriemen.
schriemen.Moar
Moaraangezien
aangezien
hier nou toch
da 'k hier
toch moest
moestleven
leven116
hè 'k mij
aan d'ornstandigheden
d'omstandigheden
mij aan
aangepast. 'K hé
aangepast.
hè hier
hier 's morgens
leeren drijnken
drijnken en
en
morgens mijn dreupels leeren
oavens mijn
mijn pinten
pinten....
's oavens
.... 'k hè Uleken
U1eken gepakt
gepakt os er occoasie was en....
en ....
DE ONTVANGER.
(verwonderd). Uleken gepakt!
DE
ONTVANGER. (verwonderd).
gepakt!
VALÈRE.
Wel
•••• woarom
Uleken nog
nog nie
nie
VALÈRE.
Weljoa
joa....
woaromniet!
niet!Hedde
Hedde gij
gij Uleken
gepakt?
DE ONTVANGER.
ONTVANGER. En
lief!
Enztz'hè
hè 'n lief!
VALÈRE.
Wa
wa totses
totses geven.
geven.
VALÈRE.
Wageeft
geeftdatte!
datte!Ne
Ne keer
keer pakken
pakkenen
en wa
Kende
Kende gij de
de Sususususut
Sususususut nog
nog niet?
niet?
DE
(verbaasd). De Sususususut....!
DE ONTVANGER.
ONTVANGER. (verbaasd).
Sususususut ... .!
VALÈRE. Hè-je
heuren doen. Ze
Ze was
was 't
VALÈRE.
Hè-je't'theur
heurdoar
doar straks
straks nie
nie heuren
kwijt zonder
't wist,
wist, binst
binst dat
datde
deZjuge
Zjugeheur
heurlangs
langsachter
achter
kwijt
zonder da
da ze
ze 't
pakte. Ze
verscheut er van....
van .... Sususususut....
Sususususut .... ze
ze doet
doetdat
dataltijd
altijdosos
pakte.
Ze verscheut
gepakt wordt.
wordt. Probeer
Probeer moar
moar ne keer,
keer, ge
ge zilt
zilt het
hetdirekt
direktheuren.
heuren.
ze gepakt
Da wil
zeggen:
schiedt
er
uit
moar
doe
toch
veurt!
wil zeggen: schiedt er uit moar doe toch veurt!
DE ONTVANGER.
Edewoard,wa
wazegt-ie
zegt-ie hij doarvan?
ONTVANGER. EnEnEdewoard,
doarvan?
VALERE.
Dat 'n kan
VALÈRE. Dat
kan hem nie schelen,
schelen, as
as de
de stamenee
stamenee moar
moar goed
goed
Sususususut.
'n marcheert. En hij marcheert, zille, principoal deur de Sususususut.
Loater zal
zal Edewoard
Edewoard hier
zal 't
't uit
uit zijn
zijn mee
meede
de
Loater
hier intreiwen
intreiwen en
en dan
dan zal
Sususut!
Sususut!
DE
DE ONTVANGER.
ONTVANGER. (moedeloos).
(moedeloos). Ik vind
vind het
hethier
hier'n'ndroevig
droevigleven.
leven.
'K
tK 'n
tn geleuve
geleuve niet
niet da
da 'k
'k 't hier oeit
oeit zal
zal keunen
keunen geweune
geweune worden.
worden.
gulder noeit
noeit geenen
geenen boek?
boek? Gaat-e
Gaat-e gulder
gulder noeit
noeit ne
ne keer
keer in
in
Leest-e guider
de stad,
stad, noar
noar 'n
'n concert, noar
noar den
dentheoater?
theoater?
VALERE.
VALÈRE. 'K hè da
da amoal
amoal gedoan;
gedoan; wthèn
w'hèn da
daallemoal
allemoalgedoan,
gedoan,
mee hier
hier weere
weere te
te komen
komen en
ente
teblijven.
blijven.
moar we zijn amoal gëeindigd mee
force de
de l'habitude,
l'habitude, mon
moncher!
cher! 'K
tK geef ou
ou zes
zes moanden
moanden tijd
tijd om
om
La force
worden gelijk
gelijk wij:
wij: 's
's morgens
morgens ou
ou dreupels,
dreupels, 'sts oavens
oavens ou
oupinten,
pinten,
te worden
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de conversoatie
lijk of da ge z'hier
conversoatie lijk
z'hier g'heurd
g'heurd het
het en
en Sususususut
Sususususut os
os
er occoasie es.
es.
met Eduard
Eduardachterdeur
achterdeurop.op.
Uleken met
EDUARD. Hawèl,
hopen dat
dat't'tazeu
azeu
EDUARD.
Hawèl,.zezesteek
steekzij
zijnou
nougoed.
goed. ft't Es 't't hopen
(Kijktnaar
naardedeklok)
klok) Joa,
Joa, 't es bij
bij den
den twoalven.
twoalven. 'K
'K goa
goa
zal blijven. (Kijkt
of da
da one
onz' eirdappels
eirdappels zochte zijn.
zijn. Dag
Dag meneers.
meneers.
keer goan zien of
ne keer
tot deur
deurlinks
linksvergezellend).
vergezellend). Hawèl
Hawèl joa.
joa. 'T zal
zal het
het
ULEKEN. (hem tot
aan beginne
beginne smoaken.
smoaken. Dag
Dag Edewoard.
Edewoard.
al stillekes aan
EDUARD. Dag
EDUARD.
Dag Uleken.
Uleken. (af).
VALÈRE. Uleke.n?
VALERE.
Uleken?
ULEKEN. Wa
Valère.
ULEKEN.
Wab'lieft
b'liefter
er ou,
on, meneer Valère.
VALÈRE. (plagerig).
(plagerig). Den ontvanger
ontvanger 'n geleuft
geleuft niet
niet dat
dat hij
hij ou
oueuk
euk
VALERE.
zoe meugen
meugen 'n totse
totse geven.
geven.
zot!
U LEKEN. 0 0 gie zot!
ULEKEN.
VALÈRE. ZoedVALERE.
Zoed-hij
hij nie
nie meugen?
ULEKEN.
'n'nTode
het af!....
af! •••• zegt
zegt't't
ULEKEN.
Todeeses'n'nkaf.
kaf.Wilt
Wiltge
ge 't't niet veeg het
spreekwoord.
VALÈRE
den Ontvanger).
Ontvanger). Zie-je wel da
da ge
ge meugt!
meugt!
VALERE (tot den
DE ONTVANGER.
ONTVANGER. Mais
Valère ••• .!
Maisenfin,
enfin, Valère....!
VALÈRE.
'K'Kzal
woarachtig nog
moeten veuren
veuren doen!
doenl
VALERE.
zal't't hem
here woarachtig
nog moeten
(Vliegt plots
plots op
op Uleken
Uleken af,
af,pakt
paktenenzoent
zoenthaar).
haar).
ULEKEN. (hem
zwakafwerend).
afwerend). Ha moar,
moar, meneer
meneer Valère
Valère toch!
toch!
(hem zwak
Susususut
•••• ge 'n
'n meug
meug niet....
niet .... Seusususut....
Seusususut.... Tante zoe
keunen
Susususut....
zoet'tkennen
heuren.
De ontvanger
ontvanger barst
barst inineen
eenzenuwachtig
zenuwachtiglachen
lachenuit,
uit,
eensklaps
datdat
eensklaps
in hikken
hikken en
en snikken
snikkenvan
vandroefheid
droefheidoverslaat.
overslaat.
VALÈRE.
loslatend). Verduuve1d!
krijgt-e gij!
gij!
Verduuveld! Wa krijgt-e
VALERE. (Uleken loslatend).
ULEKEN.
Ontvanger .... !
ULEKEN, (schrikkend).
(schrikkend). Och Hiere toch! Meneer den Ontvanger....!
DE
'T 'T
'n 'n
esesniets
.... 'k
weenie
niewat
wat dat
dat 't't es....
es ••••
DE ONTVANGER.
ONTVANGER.
niets....
'k 'n wee
tt
'T zal
zal wel
wel passeeren....
passeeren .... 't
't es
es al
al gegelijk of
of ik
ik mij
mij verslikt
versliktha....
ha.... 'T
't es lijk
passeerd
.... 'K ben hier
hier nog
nog te
te kort....
kort.... 'k
'k 'n
'nben
benda
daallemoal
allemoal nog
nog nie
nie
passeerd....
zald'r
d'r
geweune
.... Weet-e
Weet-e witte....
wátte ....gee
geemij
mijnen
nendreupel,
dreupel,Uleken....
Uleken....'t'tzal
geweune....
mee gedoan
gedoan zijn!
zijn!
VALÈRE.
Bravo!
Azeu
ziezie'k'kouonleven!
hier nog
nog eer
eer
VALERE.
Bravo!
Azeu
leven!Ge
Ge zilt
zilt het hier
geweune zijn of
of da 'k
'k gepeisd 'n
'n ha.
ha.
Ha moar,
TANTE. (achterdeur op).
op). Ha
moar, jongens,
jongens, es
esda
da nou
nou nog
nog geen
geen
twoalve!
Terwijl Tante
Tante spreekt
spreekt slaat
slaathet
hettwaalf
twaalfuur
uur
begint
klok
enen
begint
de de
klok
vanvan
den dorpskerktoren
dorpskerktoren teteluiden.
luiden.
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Ha Tante gij
/het passen,
ASLEKEN. (lachend). Ha
ULEKEN.
gij keent
keunt/het
passen, zille!
zille!
VALÈRE.
E-woar!
'T'T'n'nesesniet
de meinschen
meinschen
VALERE.
E-woar!
niet te
te verwonderen
verwonderen os de
zeggen
Tante's gezicht
gezicht op
op heer
heur harloezie
harloeue lijkt.
lijkt. Ala,
Ala, Uleken,
Uleken,
zeggen dat
dat Tante's
gesmoakelijk, zille!
gesmoakelijk,
ULEKEN. (Valère en den
den Ontvanger
Ontvanger tot aan de
de deur
deurvergezellend).
vergezellend).
Van
gelijke, meneer
meneer Valère
Valère en
en meneer
meneer den
den Ontvanger.
Ontvanger. Tot
Tot
Van 's gelijke,
ulderen dienst,
dienst, Lille!....
ulderen
ulle!. ••• Os ge wilt....!
wilt .... !
DOEK.
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GEDICHTEN

HOOITIJD.
Aan Mevr. J.
v.TOUSSAIN-T-VAN
TOUSSAIl'J-T-VAN BOELAERE.
BOELAERB.
J. V.

De moeder en het
het kind,
kind, zij
zij speelden
speelden in
in de
de weide...
weide ...
Als zij
zij het op haar rug door 't'thooi
Als
hooi der
derschelven
schelvendroeg,
droeg,
beider lach zoo overluide en blijde,
galmde hun beider
dat gansch 't't omringend
omringendveld
veldhem
hemzindrend
zindrendwederloeg.
wederloeg.
En na het
het wild
wild gestoei
gestoei lagen
lagen zij
zij zijde
zijde aàn
aan zijde:
hij gichelde onvermoeid en beet
beet haar
haar door
doorhaar
haarkleed,
kleed,
maar zij bleef lui en klaar gelijk een warm getijde
en rilde van geluk onder zijn
zijn lieven
lieven beet.
beet.
Maar toen zij hem nadien in toornende'
toornende' angst
angst kasteidde,
kasteidde,
omdat hij binst
binst haar
haar droom
droom zich
zich schalks
schalks in
in 't hooi verdook,
rees plots haar hart
hart vol
vol pijn,
pijn, daar
daar hij
hij verwonderd
verwonderd schreidde,
schreidde,
en schreidde
schreidde ze
ze ook.
ook.

OVERGAVE.
Gij zult mij gansch, een
een dag
dag van
van volle
volle liefde, ontvangen,
ontvangen,
gelijk een kind dat men met
met kussen
kussen overlaadt
overlaadt
en dat men maar
maar een
een stond
stond aan
aan zijn
zijn verwondring
verwondring laat,
laat,
met vernieuwd
vernieuwd gejuich
gejuich aan
aan 't hart te kunnen prangen.
prangen.
om 't't met
En daar ge onmatig mint,
mint, zoo
zoo zult
zult ge
ge onmatig
onmatig lijden
lijden
wanneer de zoeker in mijn
mijn woel'ge
woel 'ge ziel
ziel ontwaakt,
ontwaakt,
wanneer uw warme
warme hand
hand mijn
mijnkoele
koele leden
ledenraakt
raakt
en 'k wel bij u verwijl maar toch van
van uu gescheiden.
gescheiden.
Maar dan
dan komt
komt ook
ook de
de tijd
tijdvan
vanvorstelijk
vorstelijkvergelden,
vergelden,
borst uw
uw snikken
snikken juublend
juublendsmoort,
smoort,
dat ge aan mijn mildre borst
dat gansch mijn
mijn ziel
ziel en
en lijf
lijf aan
aan uu alleen
alleen behoort
behoort
en ge uit
uit mijn
mijn gciedheid
gcJedheid oogst de vruchten
vruchtenaller
allervelden!
velden!
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GEPEINZENWISSELING.
GEPEINZEN WISSELING.
Nu de avond langzaam daalt en zomeraadmend geurt,
flonkerende ringen,
juicht gij wellicht en draait uw flonkerende
of keuvelt ge onbezorgd van dagelijksche dingen,
••••
of lacht den hemel toe en denkt aan niets en neurt
neurt....
-— Ik ben hier eenzaam, kind, en
en leef
leef de erinneringen
erinneringen
van al wat eens ons beide aan vreugden
vreugden is
is gebeurd:
gebeurd:
de mond die liedren wordt, het oog dat gouden kleurt,
zingen.
daar weer een nieuw geluid
geluid 't beproefde hart doet zingen.
nooit,
Maar zit ge aan uw klavier, geschiedt het u dan nooit,
dat, wijl ge in de muziek naar verre ontroering luistert,
luistert,
uw mijmerende hand
hand van
van de
de effen
effentoetsen
toetsenglijdt?
glijdt?

in 't zilvren licht verduistert,
En dat uw klaar gelaat in
verduistert, —
uw vrome
vrome min
min vergooit,
vergooit, —
omdat uw trotsche trots
trots uw
en dat ge schamper
schamper spot,
spot, maar
maareindloos
eindloosdroevig
droevigzijt?
zijt?
M.
ROELANTS.
M. ROELANTS.

SIMON
SIMON DE VONDELING
(naar
oud lied).
lied).
(naar een oud
w~101gen te
te vinden,
vinden,
In de
de Servische
Servische landen
landen waren
waren nog
nog slechts
slechts weinigen
medemaakten van
van het
het Lijsterveld.
Lijsterveld. En
wie de
de stokstokdie den veldslag
veldslag medemaakten
En wie
oude mannen aanzag, kon het zich nauwelijks
nauwelijks denken, dat
dat de
de grauwgrauwgebaarde,
het staal,
staal, de
dezwaarden
zwaarden
gebaarde, geknakte
geknakte gestalten
gestalten eens,
eens, slank
slank in het
waren tegemoetgereden,
het antwoord
antwoord op
opde
deslagen,
slagen, die
dieziizelven
zijzelven
tegemoetgereden, en het
brachten,
op'hun
hun geblutste
geblutsteschilden
schildenhadden
haddenafgeweerd.
afgeweerd.Wanneer
Wanneer
brachten, op
men
sprak van
van dien
dien dag,
dag,die
dienimmer
nimmerzou
zouworden
wordenvergeten,
vergeten,
men hen sprak
de honderdjarihonderdjariknikten zij
zijlangzaam,
langzaam,als
als een
een eik,
eik, dien
dien de wind buigt, de
zoolang
lang
gen,
wisten niets
niets meer
meer tetestamelen,
stamelen,dan
dandat
dathet,
het,ach,
ach,zoo
gen, maar wisten
geleden was.'
was. Herinnering is wel
wel met
met een
eenvogel
vogel vergeleken,
vergeleken, die
die het
het
geleden
liefst
bouwt in
in een
eenouden,
ouden,krom
kromgebogen
gebogen boom,
boom, maar
maar hier
hier
liefst zijn nest bouwt
zijzelfs
zelfsdit
ditbrooze
brooze
waren
takken zoo
zoo zwak
zwak en
en vermolmd,
vermolmd, dat
datzij
waren de takken
nestje van herdenking
herdenking niet meer
meer torsen
torsen konden.
konden.
met de
Toch
de heugenis
heugenis aan
aan de
de droevige
droevige volksramp
volksramp niet
niet met
ûe
Toch zou de
laatste
getuigen ervan
ervan ten ondergaan.
ondergaan. Daar
Daar zorgden
zorgden de
demoeders
moeders
laatste getuigen
wel
kinderen, zoodra
zoodra zij
zij het
het eerste
eerste lichtje
lichtjevan
van verstand
verstandwei voor, die hun kinderen,
inhun
hunkijkers
kijkersblinken
blinken zagen,
zagen, begonnen
begonm;n te
te
houding met
met het
het leven
leven in
immer;
verhalen
de knapen
knapen onthielden
onthielden het
het voor
voor imme.;
verhalen van
van den strijd.
striid. En de
harten om
om tot
tot het
het
want wat hun verteld werd, tooverde zich in hun harten
als zij
zij reeds
reeds tot
tot dappere
dappere
kristal
kristal va:..1
van een
een sprookje.
sprookje. En daarom later, als
krijgers gerijpt
gerijpt waren,
waren, luisterden
luisterden zij
zij weer,
weer, en
en nu
nu met
meteen
eengloed
gloedop
op
nahet
hetfeestmaal
feestmaalrond
rondhet
hethaardyuur,
haardyuur,als
alsde
deblinde
blinde
hun wangen,
wangen, na
barden,
liederen begeleidend
begeleidend op de
de goezla,
goezla, de
deéénsnarige
éénsnarig~'
barden, hunne liederen
viool, zongen van
over den
denmoed
moedenendedevertwijfeling,
vertwijfeling
van vroeger, sagen over
van het stervend
Servisch heir.
heir. Ademloos
Ademlooszaten
zatenzij
zij met
met gebogen
gebogenhoofhoofstervend Servisch
den, als de balladen
den vijand,
vijand,
balladen hun
hun beschreven,
beschreven, hoe
hoe de
de horden
horden van den
de Osmanen,
Osmanen, de
de vlakte
vlakte bedekten,
bedekten, zoo
zoo dicht
dichtaaneengedrongen,
aaneengedrongen, dat
dat
grond bereiken
bereiken kon,
kon,
tusschen
tusschen hun
hun gelederen
gelederen geen
geen regendrop
regendrop den
den grond
de zomerzon,
zomer~ont en
en hoe
hoe hun
hunzijden
zijden
dat hun lansen
lansen een
een meer
meer geleken
geleken in de
vaandels
als tulpenvelden
tulpenvelden wemelden.
wemelden. En
En de
de slag
slag
vaandels en
en banieren bont als
dan, het sneuvelen van den sultan, door een onbekenden held
heldgeveld,
geveld,
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de zegepraal een
een uur
uurlang
langneigend
neigendnaar
naarde
deChristenen,
Christenen,maar
maarplotseling
plotseling
de
omkeer na de
de vlucht
vlucht van
van een
eenverrader,
verrader,de
deridders
riddersvallend
vallendvoor
voor
de omkeer
Eneindelijk
eindelijk
het kromzwaard,
kromzwaard,als
alseen
eengrasveld
grasveldwaar
waarde
dezeis
zeisdoor
doorsnijdt.
snijdt. En
de
gevangen en met zijn
zijn volgers
volgers smadelijk
smadelijk ter dood
dood gebracht.
gebracht.
de tsaar gevangen
eindigen met een naspel
naspel op zijn
zijn vedel,
vedel, dat
dat
Wilde
Wilde dan de zanger eindigen
als
snikken klonk,
klonk, dan
danvroegen
vroegende
demeisjes,
meisjes,alle
alleteza
tezamen,
als onderdrukte
onderdrukte snikken
men,
met den draad
draad dien
dien ze
ze sponnen
sponnentusschen
tusschende
devingers
vingersgeklemd,
geklemd,want
want
alleen had er den moed
één alleen
moed niet
niet toe
toe gevonden,
gevonden, om
om een
een lied
lied over
over het
het
Het instrument
instrument begon
begonweer
weer zacht
zachttetegonzen,
gonzen,
leed
leed van
van de vrouwen. Het
de
gezicht naar
naar den
denkant,
kant,waarvan
waarvanhem
hemhet
het
de kunstenaar wendde het gezicht
hoewel hij
hij niet
nietzien
zienkon,
kon,glimlachte
glimlachte
verzoek
toegeroepen, en hoewel
verzoek werd
werd toegeroepen,
hij toch
toch als
als een
een man,
man, die niet weigeren
hij
weigeren zal. En hij
hij zong
zong van
van tsarina
tsarina
onrust tuurde uit
uit het
het venster
venster
Militza,
Militza, hoe
hoe zij
zij krank
krank van
van hoop
hoop en
en onrust
van heur witten toren,
toren, en
en hoe
hoe haar
haardoor
doortwee
tweeraven
ravende
deverschrikkeverschrikkemoeder sprak hij,
hij, die
die haar
haar
lijke
lijke tijding
tijding werd
werd gebracht.
gebracht. En
En van de moeder
zonen
verloren, en niet
niet schreien
schreien kon,
kon, totdat
totdateen
eenzwarte
zwartegier,
gier,
zonen had verloren,
besmeurd
doode hand,
hand, de
de hand
handvan
vaneen
eenheld,
held,
besmeurd met bloed, haar een doode
voor
voeten had
had geworpen,
geworpen, die
die zij
zij aan
aanden
denring
ringherkende,
herkende,den
den
voor de voeten
de hand
hand nam
nam en
en haar
haar
trouwring
trouwring van
van haar
haar oudste
oudste kind,
kind, en hoe zij de
streelde,
haar speelde
speelde en
en haar
haar den
dengroenen
groenenappel
appelnoemde,
noemde,uit
uit
streelde, met haar
haar schoot gegroeid, doch op het Lijsterveld
Lijsterveld uit
uit de
de takken
takken gevallen;
gevallen;
waarop zij
zij den laatsten snik gaf, en
waarop
en de
de ziel
ziel haar
haar ontvlood.
ontvlood.
Niemand van
schaamde voor
voor zijn
tranen, die
die
Niemand
van de gasten die zich schaamde
zijn tranen,
het arme vaderland betroffen,
betroffen, meer
meer nog
nog dan
danhet
heteigen
eigenwee.
wee.Immers
Immers
de
verloren strijd was
was het
het onweer
onweer gebleken,
gebleken, waarmee
waarmee het
het rijk
rijk en
en
de verloren
kleurig
najaar eindigt,
eindigt, en dat
kleurig najaar
dat den
denwinter
wintervoorbereidt.
voorbereidt. Ja,
Ja, winter
winter
was het ook
ook geworden
geworden voor
voor het
het machtige
machtige Servische
Servische rijk,
rijk, en
en hoe
hoe
was
mochten kronen,
kronen, hoe
hoe zangrijk
zangrijk
groen de eikenbosschen de gebergten mochten
zette en
en het
het
de rivieren
rivieren bruisten
bruisten langs
langs de
de oevers,
oevers, waar
waar de druif zich zette
graan ontlook,
ontlook, dit
was toch
toch geen
geen lente,
lente, geen
geen zomer
zomer te
te noemen,
noemen,
graan
dit was
onzekere oogsten en de
de geroofde,
geroofde, de
de vernielde
vernielde vrucht.
vrucht.LangLangmet de onzekere
zaam en
Turken opgedrongen,
opgedrongen, burchten
burchtenwerden
werden
zoom
en gestadig
gestadig waren
waren de Turken
en hun
hunstrooptochten
strooptochtenstrekten
strektenzich
zich
bestormd, hoeven geplunderd, en
uit tot
tot waar
waar de
de trotsche
trotsche Donau
Donau stroomde,
stroomde. En
En geen
geen der
der onderling
onderling
verdeelde heeren,
heeren,die
dieden
dendonkeren
donkerenkinderen
kinderenvan
vanden
denduivel
duiveleen
eenbeslisbeslisverdeelde
weerstand bood.
bood. Hongersnood
Hongersnood sloop
sloop door
door de
de verwoeste
verwoeste landen,
landen,
ten weerstand
maar wat
wat woog
woog de pijn van niets te hebben om
om te eten,
eten, bij
bij het
het'. stervend zoontje met het
het pijlschot
pijlschot in
in de
dezijde,
zijde,bij
bijde
dewanhoop
wanhoopover
overde
de
geschaakte, de onteerde
onteerde vrouw?
vrouw?
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Toch waren de
de fiere,
fiere, krachtige
krachtige Servische
Servische mannen
mannen te
tezeer
zeervervuld
vervuld
van een levenslustige
blijmoedigheid,om
om hun
hun tranen en
van
levenslustige blijmoedigheid,
en zuchten
zuchten
was van
van
niet spoedig
spoedig te vergeten
vergeten voor het lachend
lachend woord,
woord, dat
dat vol
vol was
en
een
goed vertrouwen.
vertrouwen. Kraaide
Kraaide de
de haan
haan niet
nieteven
evenzegevierend
zegevierend en
een goed
luidruchtig
morgen, als toen
toen de
de zon
zon nog
nog opging
opging over
over het
het
luidruchtig in
in den morgen,
liefde
delindelindeongeschonden tsarenrijk, zong
zong de
dedrossel
drosse1niet
nietvan
van
liefdeininde
takken,
van het
hetbegin
beginder
dertijden
tijdenhad
hadgedaan,
gedaan,en
enwas
was
takken, zooals
zooals hij
hij dit van
in een
een diepen
diepenadem-.
ademhet niet heerlijk voor de breede heldenborsten,
he1denborsten, in
tocht te voelen,
tocht
voelen, dat de
de wind,
wind, nog
nog altijd
altijd puur
puur en
en sterkend
sterkend over
over de
de
besneeuwde
Karpathenneergestreken,
neergestreken,langs
langsde
deheuvelen
heuvele.
besneeuwde toppen der Karpathen
én
valleien woeiP
woei?
en valleien
zoó kan het
het niet
niet winteren,
winteren, of
ofeen
een sprietje
sprietje vreugde
vreugde kiemt
kiemt en
en
Ja,
Ja, zoo
de hoop zet knop.
knop.
Zelfs
rampen wonnen
wonnen die
die dapperen
dapperennog
nogiets
ietsfonkeiends,
fonkelends,
Zelfs uit hunne rampen
een glimp
een
glimp genot. Wanneer
Wanneer de mare
mare ging,
ging, dat
dat er
erweer
weerbenden
bendenvan
van
den vijand naderden, hoe
hoe haastig
haastig wierp
wierp dan
dan de
deridder
ridderzijn
zijnpantserpantserhemd
over de
de schouders,
schouders, hoe
hoe koortsig
koortsig sloeg
sloeg de
de herder
herder zijn
zijn ruig
ruig
hemd over
hun rappe
rapperos
rosgestegen,
gestegen,de
deeen
eende
delange
lange
schaapsvel om; en beiden op hun
speerschacht
tastend of
of hem
hem de
de scherpe
scherpe dolk,
dolk, de
de
speerschacht drillend,
drillend, de ander tastend
dan ijlen
ijlen
yatagan,
konden zij
yatagan, wel
wel stevig
stevigin
in den
den gordel
gordel stak,
stak, hoe
hoe konden
zij dan
een onbesuisden
onbesuisden rit,
rit, hoe
hoe plachten
plachten
langs
smalle, steile
steile paden in een
langs de
de smalle,
zij
roovers op
op het
het lijf
lijftetevallen,
vallen,plotseling
plotseling als
alseen
eendonderkeil,
donderkeil,
zij de roovers
en wat een
een lust
lust was
was het
het dan
danvoor
voorde
der ruiters,
eenkorte,
korte,hevige
hevige
uiters, inineen
schermutseling een
een trotschen
trots'chen bey,
bey, of
ofdik
dik gebuikten
gebuikten pacha
pacha het
hetkoude
koude
strot te
te jagen,
jagen, een
een kostbaar
kostbaar strijdpaard
strijdpaardbuit
buittetemaken
maken
lemmet in den strot
en dan
draven, rood van
van Turkenbloed.
Turkenbloed. En
Envond
vondmen
men.
dan weer
weer heen
heen te draven,
bij
zijn thuiskomst
thuiskomst de
de velden
velden verheerd,
verheerd, de
de hoeve
hoeve een
eenpuinhoop,
puinhoop,
bij zijn
nieuwe voor
voor te
te trekken,
trekken, dan
dan
dan was
waserer toch
toch de
de ploeg
ploeg nog
nog om een nieuwe
hielpen
vrouwen met
met wieden
wieden en
enzaaien,
zaaien,dedevoorjaarsochtend
voorjaarsochtend
hielpen de vrouwen
vervullend, altijd nieuwe
nieuwe melodieën
melodieën vindend,
vindend, die
die
met hun liederen vervullend,
een uitdaging
eh en dor
dor was,
was, en
eneen
eenlok10k··
uitdaging geleken
gelekenaan
aan alles
alles wat
wat winters
wintersch
roep tot den
den zegen
zegen van
van de
de vruchtbaarheid.
vruchtbaarheid. Ook
Ook de
de herbouw
herbouw van
van de
de
woning werd niet
niet zonder
zondergezangen
gezangenen
enmoedvolle
moedvollespreuken
spreukenvoltooid.
voltooid.
Totdat de haard
haard weer
weer gereed
gereed lag
lag in
in het
hetmidden
middenvan
vande
dealgemeene
algemeene
en
de
eerste
vlam,
die
het
hout
zou
ontsteken,
zuiver en
en
kamer,
kamer, en eerste vlam, die het hout zou ontsteken, zuiver
maagdelijk
op elkaar
elkaar gewreven
gewreven takken
takken werd
werdgewekt.
gewekt.
maagdelijk uit twee op
Wanneer de eikeblokken
eikeblokken geurend knetterden,
knetterden, en
ende
derook
rookomhoog
omhoog
wanneerhet
hetzoo
zooavond
avondwas
was
steeg
door een
eenopening
openingvan
vanhet
hetdak,
dak,enenwanneer
steeg door
geworden, en de arbeid
arbeid van
van den
dendag
dagwas
was volbracht,
volbracht,neen,
neen,dan
danscheen
scheen
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niemand meer
meer een
een zorg
zorg teteheugen
heugenbij
bijhet
hetdicht
dichtzich
zichschikken
schikken
er niemand
rond den
vuurgloed,
die
als
het
warme
hart
was
van
het
nieuwgeden vuurgloed, die als net warme hart was van het nieuwgewonnen huis. Zij
Zij zaten
zaten urenlang
urenlang tezamen,
tezamen, in
ineen
eenvoorgeschreven
voorgeschreven
wonnen
en ook
ook nooit
nooit veranderen
veranderen zou.
zou.Het
Het
zoogeweest
geweest was
was en
orde, die altijd wo
dichtst bij
bij de vlammen
vlammen de
de meisjeS,
meisjes, zachtjes
zachtjes lachend
lachend en
enverlegen,
verlegen,
de jonggehuwde
jonggehuwde vrouwen, met borduurwerk
borduurwerk bezig,
bezig,
spinnende, dan de
glanzend van
kleuren en goud,
goud, de
de oudere
oudere matronen
matronen vormden
vormden daar
daar
glanzend
van kleuren
weer een kring rond, waarin
engekout,
gekout, terwijl
terwijl
waarin druk
druk geschertst
geschertst werd
werd en
de mannen verder de plaatsen bezetten. Eén van de jongeren, dedemanvrpltsebzn.avdjoger,
knapen, haalde een oud
oud en
en verkreukeld
verkreukeld geschrift
geschrift uit
uit zijn
zijnwambuis,
wambuis,
knapen,
waarop
een legende
stond beschreven,
las die
die voor
voor met
metklare,
klare,
waarop een
legende stond
beschreven, en las
en verhaal
verhaal te ververhooge stem, een grijs,
grijs, krom.besje
krom. besje begon
begon daarop
daarop ,~en
hooge
.zij zelve
zelve wel voor leek
leek te
te komen
komen als
als de
de bezweringen
bezweringen
tellen, waarin zij
meisjes nog
zingen, wat
wat
prevelende heks,
prevelende
heks, en
en tenslotte
tenslotte moesten
moesten de
de meisjes
nog zingen,
zij
zij aarzelend eerst en allengs
allengs vrijer deden
deden en
en uit
uitvolle
volleborst,
borst, terwijl
terwijl
een teeder spel van snaren begeleidde. Niemand die op die innige,entdrsplva begid.Nmanopeig,
zedige
avonden aan
aan dreigende
dreigende wolken
wolken ofofonbestendigheid
onbestendigheiddacht,
dacht,
zedige avonden
en als zij
.zij buiten
buiten afscheid
afscheid namen,
namen, werd
werderermenig
menigwoord
woordgefluisterd,
gefluisterd,
opzijn
zijnondergang
ondergang
dat eerder
eerder op
op een
eenvernieuwing
vernieuwing des
deslevens,
levens,dan
dan op
sloeg.
Maat:
hun féésten
féésten ontbloeide
ontbloeide de
de ziel
ziel van
van dit
dit volk,
volk, die
die op
opeen
een
Maar in hun
vertrapte plant
plant leek,
leek, die
die weer
weer opstaat
opstaat van
van onder
onderden
denverpletterenden
verpletterenden
was het
hetplechtige
plechtigeherdenken,
herdenken,
voetstap, het heugelijkst
heugelijkst en
en fierst. Daar
Daarwas
met een toespraak en een
een maaltijd,
maaltijd, van
van den
den jaardag
jaardag van
vanden
denheilige,
heilige,
den schutspatroon,
schutspatroon, daar waren
waren de
de dansen
dansen onder
onderden
denlindeboom,
lindeboom,
met de handen op
op elkanders
elkanders schouders
schouders steunend,
steunend, langzaam
langzaamwiegend
wiegend
Hetkerstfeest
kerstfeest ook
ook en
enden
den
op de
de maten
maten van
van een
eenliefelijke
liefelijke muziek.
muziek. Het
met de
de
Paschen,
bovenal de
Paschen, maar
maar bovenal
de huwelijksdag.
huwelijksdag. Dàn
Dan uit te trekken met
de voorrijder,
voorrijder, de
de schertser
schertser
cavalcade,
cavalcade, die
die de
de bruid ging halen, en er de
van te zijn. Dit
Dit leek
leek nog bijna beter
beter dan
dan de
de bruidegom
bruidegomzelf
zelftetewezen,
wezen,
die
lust maar
maar ook
ook zijn
zijnlasten
lastentegemoet
tegemoetgaloppeerde.
galoppeerde. Doch
Doch
die wel zijn lust
in
de
schertser had geen
geen zorgen,
zorgen, hij
hij droeg
droeg de
de houten
houten wijnkruik
wijnkruik in
de schertser
bloemen verborgen en plengde wien hij tegenkwam,
tegenkwam, daarbij duizend
duizend
zotternijen
achter hem aan wist
wist hij
hij heel
heel
zotternijen rond
rond zich
zich strooiend.
strooiend. En
En achter
zijne
zonnige
schaar
op
hun
versierde
paardjes,
den
vaandeldrager
zijne zonnige schaar op hun versierde paardjes, den vaandeldrager
vol
den bruibruivol wimpels
wimpels en
en linten,
linten, de bruidsmeisjes met de presenten, den
degom
verder, opgesmukt
opgesmukt als
als rozerozedegom en
en zijn getuigen, en al de gasten verder,
boompjes,
hij beurtelings
beurtelings den
den lichten
lichtenkaatsbal
kaatsbal toewierp
toewierp
boompjes, wien
wien hij
van zijn vluggen jok.
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zoo
Zoo waren
waren de
de vreugden,
vreugden, waarmede
waarmede het
het leven
leven haar
haar kinderen
kinderen bebegoochelde, omdat
een toekomst
toekomst moest
moest zijn.
zijn. Maar
Maarerergroeiden
groeiden
goochelde,
omdat er een
aan den
den boomgaard
boomgaard van
van dien
dien tijd.
tijd.Niet
Nietzelden
zelden
ook andere vruchten aan
het te
te gebeuren,
gebeuren, dat
dateen
eenjonkman,
jonkman,en
enmeestal
meestalbehoorde
behoordehij
hij
placht het
de dappersten
dappersten en
enlichtzinnigsten
lichtzinnigstenvan
vanden
denmoedwilligen
moedwilligenbent,
bent,
tot de
nu toe
toe deed
deedlieven
lieven en
en
denken over wat hem tot nu
dieper na begon te denken
lachen, waarbij
dansenenenkrijgsspel
krijgsspelverloor.
verloor.Alsof
Alsof
waarbij hij
hij het
hetbehagen
behageninindansen
wegwas
wasgenomen,
genomen,zag
zag
plotseling een blindheid
blindheid uit
uit de
deoogen
oogenweg
hem plotseling
v.:'l11daag slechts
slechts opgebouwd
opgebouwd werd
werd om
ommorgen
morgen
het huis
huis vandaag
hij nu,
nu, hoe het
hoe-het
hetzoontje
zoontjewerd
werdgeschonken
geschoJlkenmet
metde
de
puin teteverbrokkelen,
verbrokkelen. hoe
tot puin
linker- om
om morgen
morgen met
metde
de rechterhand
rechterhand weer weg te worden
worden gerukt,
gerukt,
aan haar
haar minnaar
minnaar ontroofd
ontroofd werd
werd aan
aan den
den voet
voet van
van den
den
hoe de bruid aan
getooiden
hoe de
de wenschen
wenschen zelfs,
zelfs, de
de snelle
snelle vogels
vogels der
der
getooiden drempel, en hoe
gedachten, niet veilig
veilig waren
waren voor
voor een
een doodelijk
doodelijk pijlschot,
pijlschot, wanneer
gedachten,
w~nneer
velden vlogen
vlogen van
van het
het geknechte
geknechte land.
land. Hij
Hijvoelde
voeldezich
zich
zij over de velden
de wildernis
wildernis der
derwereldsche
wereldsche dingen,
dingen, en
enwist,
wist,
als een verdwaalde in de
om hun
hun vergankelijkheid
vergankelijkheid te
te ontloopen,
ontloopen, de richting en den weg
weg nog
nog
niet.
Maar als
alshij
hijs'avonds
s'avonds inindedeeenzaamheid
eenzaamheidwandelde,
wandelde, besefte
besefte
ni et. Maar
hij
de onpeilbaarheid
onpeilbaarheid van
van de stilte
stilte en
en begreep
begreep hij,
hij,dat
datde
desterren
sterren
hij de
eeuwige
begon te bloeien
bloeien in
in den
den
eeuwige teekenen
teekenen schreven.
schreven. En
En zijn droom begon
zilverigen
nacht.
Nadat
hij
het
onverwelkbare
aanschouwd
had,
zilverigen nacht. Nadat hij het onverwelkbare aanschouwd had,
werd
hem nog
nog moeielijker,
moeielijker, om
om zorgeloos
zorgeloos met
met zijn
zijnverwanten
verwanten
werd het
het hens
samen
zijn. Alleen
Alleen bij
bij den
den maaltijd,
maaltijd, wanneer
wanneer de
de drie
driedronken
dronken
samen te zijn.
op
Gods glorie,
glorie, het
het huis
huisen
endededrievuldigheid
drievuldigheidwerden
werdeningesteld,
ingesteld,
op Gods
en het
het gebed
gebedwerd
werdgesproken,
gesproken,had
hadhij
hijdat
datvaste
vasteen
envurige
vurigeweer
weer dicht
dicht en
en
waarlijk bij zich, alsof hij
lippen
hij het ophief in zijn beker en het aan de lippen
bracht.
dan stoorden
stoorden hem
hem de
de drukke
drukke woorden
woorden en
ende
degeuren
geuren
bracht. Maar dan
van den disch. Ook bij den heiligen dienst werd hij met zijn verlangen
vereenigd, steeg hij op als een
een adelaar in
in zijn
zijn verrukking
verrukking en
enzweefde
zweefde
De pope
pope verrichtte
verrichttezijn
zijnliturgische
liturgische
hij
wichtloos in gelouterd licht. De
hij wichtloos
handelingen voor
voor de avondmaalstafel,
handelingen
avondmaalstafel, de koorzang
koorzang zwol
zwol door
door de
de
duistere ruimte, warm als een adem en grootsch
grootsch als de zee, en het
het
wezen
buiten zijn
zijn grenzen
grenzen
wezen van
van den droomer begaf zich steeds verder buiten
en steeds hooger
hooger boven de
de tijdelijkheid.
tijdelijkheid. Juist omdat
omdat het
hetgeen
geenwil
wil
yvijsheid geweest
geweest was,
hart, dat
dat tot
totvlam
vlam
en
geen wijsheid
en geen
was, ma.)r
maar enkel
enkel het
het hart,
werd,
wat hem
hem die
die vervoeringen
vervoeringen schonk,
schonk, ging
ging het
het schier
schierboven
boven
werd, wat
zijn
tot zichzelf
zichzelf terug
terugtetekeergin,
keeren, en
envoor
voorde
de kerkdeur,
kerkdeur,
zijn krachten om tot
als
dienst was
was geëindigd,
geëindigd, de
makkers aan te
te
als de
de dienst
de grappen
grappen van
van zijn
zijn makkers
schiktenvoor
voorden
dendans.
dans.
hooren en de meisjes
meisjes te
te volgen,
volgen, die
die het
hethaar
haaralalschikten
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dat zijn smachten dorst naar
Hij wist nu, dat
naar God was, en
en dat
dat de
de heiland
heiland
hem
alleen maar
maar helpen
hij zonderde
zonderde zich
zich voor
voor altijd
altijd af
af
hem alleen
helpen kon.
kon. En hij
van
bedrijf en de
de luidheid
luidheid der
der menschen,
menschen, om
omongestoord
ongestoord zijn
zijn
van het bedrijf
droombeeld aan
en nacht.
nacht.
aan de borst te rusten, dag en
Nooit waren
geweest als
als nu in het
warep. de kloosters
kloosters zoo talrijk
talrijk geweest
het geteisgeteiseen bergravijn
bergravijn tustusterde
rijk. Zij
verrezen op eenzame plaatsen, in een
terde rijk.
Zij verrezen
schen de bosschen,
bosschen, aan
aan een
een bruischende
bruischenderivier,
rivier, of
ofop
opeen
eenrotsplateau
rotsplateau
gebouwd. Ver
Ver in het
gebouwd.
het ronde
ronde heerschte
heerschte een
een bestendige
bestendige stilte,
stilte, alleen
alleen
ofwatergewatergeverbroken
verkwikkende natuurgeluiden, wildzang
wildzang of
verbroken door verkwikkende
wie naar
naar inkeer
inkeer zochten,
zochten, waren
waren
ruisch. Die
Die afgelegen
afgelegen verblijven
verblijven van
van wie
wegens de onzekerheid
onzekerheid der
der tijden
tijden met
methooge,
hooge,grauwe
grauwevestingmuren
vestingmuren
omgeven, door
door een
een gekanteelden
gekanteelden toren
toren gekroond.
gekroond. Maar
Maar als
als de
de zoete,
zoete,
blanke
rees binnen
binnen de
de beschermende
beschermende
blanke kern
kern van
van dien ruwen bolster, rees
wallen het witte kerkje,
kerkje, met in zijn
zijn vijftal
vijftal koepels
koepels Jezus en de
de evanevangelisten verzinnebeeld,
grenzende het
het klooster
gelisten
verzinnebeeld, en daaraan
daaraan grenzende
klooster zelf, de
de
Dereiziger,
reiziger,die
diezijn
zijnweg
wegzocht
zochtover
over
bijgebouwen
ende
de bloemengaard.
bloemengaard.De
bijgebouwen en
in de
deheldere
heldereatmosfeer
atmosfeer vanuit
vanuitde
deverte
verte
de heuvelen, hoorde
hoorde telkens,
telkens, in
aangedragen, weer een
een nieuwen
nieuwen klokketoon.
klokketoon.
Van die vele heilige woningen
woningen was
was er
er niet
niet een,
een,die
diezulk
zulkeen
eeneerbied
eerbied
wekte,
zoo van
van legenden
legenden ombloeid
ombloeid was,
was, als
als de
de door
door den
denarmen
armen
wekte, en zoo
keizer
Lijsterveld zijn
zijn land
land verloor
verloor en zijn
zijn leven,
levent
keizer Lazar,
Lazar, die
die op het Lijsterveld
dagen van
van zijn
zijn heerlijkheid
heerlijkheid aan
Het
nog in de dagen
aan den
den Donau gestichte. Het
gold als
met den
den ridderslag
ridderslag
als een
een bijzondere
bijzondere genade,
genade, ja,
ja, als
als een eer, die met
de duistere
duistere wanden,
wanden,
gelijkstond,
opgenomen te worden
worden binnen
binnen de
gelijkstond, om
om opgenomen
waar de
de ziel door Gods
waar
Gods kouter
kouter beploegd
beploegd werd,
werd, en
enwaar
waar het
hetwonder
wonder
tegast
kwam en
en zich
zichden
denbroeder
broederkond
konddeed,
deed,zalig
zaligtegelijk
tegelijk en
enververtegast kwam
schrikkelijk.
de daar
daar levenden.
levenden.
schrikkelijk. Vreemde
Vreemde verhalen
verhalenliepen
liepen er
er over de
herders, en
en brachten
brachten
Zwervers
Zwervers vernamen
vernamenze
ze van
van het
het landvolk
landvolk en de herders,
ze dan verder van oord tot oord. Wie
Wie de
de monniken
monniken zelf
zelfontmoet
ontmoethad
had
op zijn
zijn tochten,
tochten, voegde
voegde er
er dan
dan nog
nog iets
ietsspannends
spannends en
en kleurigs
kleurigs uit
uit
eigene ervaringen bij. Hij
Hij vertelde,
vertelde, hoe
hoehij
hij zich
zichverbaasd
verbaasdhad
hadbovenal
bovenal
in uiterlijk
uiterlijk en inborst
inborst van
van de
de jongere
jongere en
en de
deoudere
oudere
over het verschil in
dolen, zij
zij die
dienog
nognauwelijks
nauwelijks
kloosterlingen.
kloosterlingen.Men
Men moest
moest ze
ze zien dolen,
een man
man waren,
waren, in
in hun
hundonkere
donkere talaren,
talaren, met
metde
detot
totover
overde
deschouders
schouders
neervallende
besloten, langs
langs bergbergneervallende haren,
haren, eenzaam
eenzaamen
enin
in zich
zich zelven besloten,
ee"'! onrust
onrust in
in hun
hun blikken,
blikken, een
een wildheid
wildheidininhun
hun
beek en kloof. Er
Er lag een
gebaren,
kracht van
leeuwen richtte
richtte zich op
op in
in hun
hungeweldige
geweldige
gebaren, de
de kracht
van leeuwen
gestalten,
maar ook
ook de
de ontembaarheid.
ontembaarheid. De
De kinderen
kinderen ontmoetten
ontmoetten
gestalten, maar
hen niet
niet gaarne,
gaarne, en
en er
er werd
werd over
over gefluisterd,
gefluisterd, hoe
hoe zij,
zij, hemelvuur
hemelvuur en
en

464

SIMON
DE VONDELING
SIMON DE

noodweer tartend,
tartend, de armen
noodweer
armen gekruist,
gekruist, op
op hooge
hoogerotsen
rotsenbaden;
baden; ea
es
de vrouwen wisten, dat
dat vaak
vaak als het
het weder
weder zacht
zacht en
en geurig
geurigisisininden
de.
zomer, zij
als dood ter aarde
aarde lagen,
gezicht in
in de
de doornen
doorne.
zij als
lagen, met het gezicht
gedrukt. Maar dan het onbegrijpelijke, hoe naast
naast die
die wilde
wilde gezellen,
gezellen,
zij
die hier
hier grijs
grijs geworden
geworden waren,
waren, de
debejaarde
bejaarde broeders,
broeders, zich
zichrein
rein
zij die
en zachtzinnig
zachtzinnig betoonden, in den
den stillen
stillen vrede
vredewandelend
wandelend der
der volvolstredenheid.
was gebleven
gebleven van
van onrust
onrust en
en wie
wiehen
henaanzag
aanzag
stredenheid. Niets
Niets was
voelde
verruimd en getroost
getroost door
door de
de mildheid
mildheid van
van die
dieoogen,
oogen,
voelde zich verruimd
die geen tranen
tranen meer
meer kenden,
kenden, en
en wie
wie ziek
ziekof
ofbezwaard
bezwaard was,
was, vraagde:
vraagde:
„leg mij uwe handen op".
op". Hoe
"leg
Hoe rijpten
rijpten uit de oproerigen deze lankmoelankmoedigen, hoe kon de storm de
de vleugelen
vleugelen strijken
strijken tot zulk een in de
de ziel
ziel
verzonken zijn?
zijn? "Door
„Door het wonder
verzonken
wonder alleen"
alleen" sprak
sprak de
de zwerver
zwerver aan
aan
het eind van
van zijn
zijnverhaal
verhaal bij
bijhet
hethaardvuur
haardvuuren
enja,
ja,door
doorhet
hetwonder,
wonder,
mijmerden de luisterenden,
heimwee, dat
datook
ook
luisterenden, in
in een
een onbeschrijfelijk heimwee,
hun
leven niet
nietzonder
zondereen
eenschrik
schrikom
omhet
hetgroote,
groote,niet
nietonbeproefd
onbeproefd
hitn leven
voorbij
gaan.
voorbij zou gaan.
De broeder,
broeder, die
die in
indeze
dezejaren,
jaren, om
omzijn
zijngeleerdheid
geleerdheid en
en het
het gezag
gezag
van zijn
over het
het klooster
klooster was
was gesteld,
gesteld,heette
heette Jozijn goedheid,
goedheid, tot abt over
Hoewel de breede
hannes. Hoewel
breede baard,
baard, die hem
hem de
de borst
borst bedekte,
bedekte, met
met
zilver was doorsponnen,
doorsponnen, brandde
brandde hem toch nog de
de koorts
koorts der ongeongeleschtheid
den blik.
blik.Hij
Hijhad
hadden
denwatersprong
watersprong van
van de
de eeuwige
eeuwige
leschtheid in den
stilling
gevonden, en
en daarom
daarom begreep
begreep hij
hij de
de nooden,
nooden, die
die de
de
stilling niet gevonden,
jongeren van
kudde drukten,
drukten, alsof het
het zijn
zijn eigene
eigene waren,
waren, en
en
jongeren
van zijn
zijn kudde
wat zij hem
hem biechtten,
biechtten, had
had zijn
zijnliefde
liefdereeds
reedsvermoed.
vermoed.Aandachtig
Aandachtig
en weemoedig
weemoedig luisterde
luisterde hij
hij naar
naar de
de bekentenissen.
bekentenissen. Niet
Nietde
dedonkere
donkere
zonden waren het,
het, die
die deze
dezeharten
hartenverwarden;
verwarden; dat
datnachtvolk
nachtvolkververdook
zich voor
voor den
den klaren
klaren glans
glans der
der extaze,
extaze, en
en van
van de
dewieken,
wieken,die
die
dook zich
den vogel der
der vervoeringen
vervoeringen opwaarts
opwaarts deden
deden zweven,
zweven, woei
woeihet
hetslechte
slechte
als een
een lichte
lichte stof
stofomlaag.
omlaag.Maar
Maardedenatínarlijke
natuurlijke gevoelens
gevoelens van
vanhun
hun
mensche1ijkheid
aandacht binnen als
als een
een wildernis
wildernis
menschelijkheid bloeiden
bloeiden in hun aandacht
van rozen en verstikten die. Velen hadden
hadden oorlof van de wereld
wereld gegenomen met een
een onontgonnen
onontgonnen levensgrond,
levens grond, en
en nit
nueerst,
eerst,ininde
destilte,
stilte,
die alleen voor God
God zou
zou wezen,
wezen, kwamen
kwamen de
de bloesems
bloesems op,
op, die
die hun
hun
gezalfde
plukken mochten.
mochten. Er
Er waren
waren daar,
daar, die
die
gezalfde handen
handen niet
niet meer
meer plukken
den kus niet kenden,
kenden, en
en met
met den
den droom
droom ervan
ervan op
op de
de lippen
lippen door
door de
de
velden liepen, en het
het schrijnen
schrijnen van zijn
zijn zoetheid
zoetheid in de
de ziel.
ziel.En
Enals
als
zij
dan een
een van
van de
devrouwen
vrouwen ontmoetten,
ontmoetten, die
die zoo
zooschoon
schoonkunnen
kunnen
zij dan
wezen in die
die streek,
streek, en
en zij
zij zagen
zagenhaar
haar slankheid,
slankheid, en
en het
hetsieraad,
sieraad, dat
dat
zij
aan de kleederen
kleederen droeg
droeg om te
te behagen,
behagen, de
dezilveren
zilveren tressen
tressen op
zij aan
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het voorschoot,
voorschoot, en op het
het zijden
zijden vest de
de loovertjes,
loovertjes, en
en als
als de
de vrouw
vrouw
dan
hem voorbij
voorbij te
te laten
laten gaan, en bij
bij haar
haar groet
groet de
de
dan stilstond
stilstond om hem
zij een herinnering
mee naar
oogen opsloeg, dan
dan namen
namen zij
herinnering mee
naar het klooster,
en hen
hen in
inplaats
plaats van
van voor
voor de
de
die de kracht
kracht ontstal aan hun gebeden, en
beeltenis
door de
de sterren
sterren gekroonde
gekroonde Maria,
Maria, deden
deden knielen
knielen
beeltenis van
van de door
voor een al te
te aardsch
aardsch visioen.
visioen.
er
onder
Zulken
leefden
onder de broeders
broeders en
en van
van andere
andere van
van zijn
Zulken leefden
weer, dat zij
~ij wel met een licht hart,
hart, vol
vol lust
lust
kinderen wist Johannes
Johannes weer,
tot verzaking, hun huis
huis hadden
hadden verlaten,
verldten, maar dat nu hun
hun, gedachten,
gedad:ten,
als
de zwaiuwen
zwaiuwen in
inhet
hetvoorjaar,
voorjaar,immer
immerweer
',ven den
dengevel
gevel zochten,
zochten,
als de
hadden gehad.
gehad. Zij
Zij peinsden
peinsdenerover,
erover,hoe
hoebun
hunouders
ouders
waar zij
zij hun nest hadden
en hun
hunden
denzegen
zegenhadden
haddengegeven,
gegeven,
geschreid hadden bij het
het afscheid
afscheid en
ach, en zouden die dierbaren nu
nn wel
wE'! genoeg
want de
genoeg heschermd
beschermd zijn, want
de wapenkamer,
wapenkamer,
wre~d,wie
wiezou
zou vader
vader bijstaan in de
roovers
waren sterk
sterken
enwreed,
roovers waren
wie zou
zou het
hetkleedje
kleedje leggen
leggen onder
onder
of de hand
hand slaan
slaan aan
aan den
den ploeg,
ploeg, wie
moeders' voeten en luisteren,
'moeders'
luisteren, wanneer
wanneer zij
zij haar
haar verhalen
verhalen deed.
deed. Ook
Ook
deze
luchter der
dergebeden
gebedenbranden
brandenals
alsa achter
eenmist,
ruist,
deze zorg liet den luchter
chter een
en gaf aan de
~e gezichten
gezichten van
van de
de heiligen
heiligen en
en de
de martelaren,
martelaren, in
in het
het
mozaïek op
op de
dewanden,
wanden, de
de beminde
beminde trekken
trekken van
van een
een oude
oude man
man en
en
vrouw.
Verholen begeerte
begeerte des harten, en
en weemoed
weemoed naar
naar de
dewarmte
warmte
vrouw. Verholen
van de verloochende wereld,
wereld. maar
maar bij
bij enkelen
enkelen ook
ook honger
hongernaar
naarvrijvrijheid en dat
dat wenkende,
wenkende, wuivende
wuivende verlangen
verlangen om
om een
eenzwerveling
zwerveling tete
zijn,
meer nog:
nog: onvervulde
onvervulde geloften,
geloften, een
een vriend
vriend die
die wachtte,
wachtte,
zijn, en meer
wasaafgemaakt,
die lieve,
lieve, teedere
teedere knoppen
knoppen
een groote taak
taak die
die niet
nietwas
fgemaakt, al die
Vlekteneen
eenzomer
zomerininde
dekoele,
koele,donkere
donkerecellen,
cellen,
uit den tuin
tuin van
vanAdam
Adamwekten
en zelfs
zelfs tusschen
van het
het huis
huis van
van God,
God,een
eenzomer,
zomer,die
die
tusschen de muren van
door
weligheid en
willen worstelen
worstelen met het
het
door zijn weligheid
en geuren scheen te willen
stille
extaze, en
de pijn,
pijn, den
den strijd
strijd bracht,
bracht,
stille lichtland
lichtland der
der reine
reine extaze,
en die de
en de wilde
wilde onrust in
in de
de oogen
oogen van
van de
de in
inhun
hundroom
droomgestoorden,
gestoorden,
en hen in storm en ontijd
ontijd naar
naar de
de rotsen
rotsen dreef.
dreef•
.De
De abt
abt Johannes
Johannessteunde
steundedie
diemoeiten,
moeiten,welke
welke ook
ook de
de zijne
zijne waren,
waren,
door
strenge leiding
leiding van
van een
een onverbiddelijke
onverbiddelijke tucht. Hij
Hij wilde
wilde
door de strenge
den broeders de
de vredige
vredige gedachte
gedachte eigen
eigen maken,
maken, dat
dat zij
zij niets
niets waren
waren
dienst des
des Heeren.
Heeren. Daarom
Daarom gaf
gaf hij
hij hun
hun
dan een loonknecht
loonknecht in den dienst
den arbeid, die nederig maakt
en
die
het
zweet,
offergave
scmer
schier
een
maakt
Deouderen
ouderen zond
zond hij
zoo lief
lief als
als tranen,
tranen. doet
doet vloeien.
vloeien. De
hij naar de druiventuinen
hellingen van
Donau, om
om de
de vruchten
vruchten te
ventuinen langs
langs de
de hellingen
van den Donau,
keuren
te zien,
zien,de
desterkeren
sterkeren beval
beval hij
hij met
metden
den
keuren en
en bij
bij het oogsten toe te
ploeg
den spade
spade den
den grond
grond te
te bewerken,
bewerken, of te
te helpen
helpen bij
bij het
het
ploeg of den
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maaien van
van het koren,
maaien
koren, als
als de
de Julizon
Julizon de
de halmen
halmenvan
vankorrels
korrelsdeed
deed
in
de
kloosterschool
de
zwellen.
Zij,
die
de
talen
kenden,
moesten
zwellen. Zij, die de
kenden, moesten in de kloosterschool de
kinderen van de edelen,
edden, die in het witte huis der
der knapen
knapen samenwoonsamenwoonden, onderwijzen,
onderwijzen, en de
de schoone
schoone Grieksche
Grieksche zinnen
zinnen doen
doen herhalen
herhalen
door een van
van jonkheid
jonkheid schallend
schallend stemmenkoor.
stemmenkoor •De
Dezwakken
zwakken en
engegehun cellen
cellen voor
voor een
eenhoogen,
hoogen,smallen
smallenlessenaar
lessenaar
brekkigen
brekkigen zaten
zaten in hun
en schreven
schreven de heilige
heilige boeken
boeken over,
over, waarvan
waarvan zij de
de initialen
initialen met
met
en bloemen
bloemen versierden.
versierden. Wanneer zij
zij opzagen
opzagen van
van de
deletters,
letters,
vogeltjes en
keken
keken zij
zij over
over den binnenhof
binnenhof met zijn
zijn grasveld
grasveld en de
de fontein
fontein in
in
het midden,
midden, waaruit
waaruit de
de duiven
duiven kwamen
kwamen drinken,
drinken, tot
totzij
zij met
metde
de wieken
wieken
teug. In
In het
hetkrankenhuis,
krankenhuis, dat
dat
kleppend
kleppend opwaarts
opwaarts vlogen
vlogenna
na hun
hun teug.
ook binnen de
de werende
werendevestingwallen
vestingwallen was
was gebouwd,
gebouwd,gingen
gingenzij
zijalien
allen
bij beurte, om aan de gewonden
gewonden en koortsigen
koortsigen spijzen te reiken,
reiken, of
of
den
troost van
van het
het woord.
woord. Toch
Toch woekerde
woekerde het
het onkruid
onkruid van
van hun
hun
den troost
aardsche heimwee en natuurlijke verlangens
verlangens onuitwiedbaar
onuitwiedbaar tusschen
tusschen
hun werkende
hun
werkende handen
handen voort.
voort.
Onder
den maaltijd,
maaltijd, waarbij
waarbij niet
niet gesproken
gesproken mocht
mocht worden
worden en
en
Onder den
zij voor een houten tafel, op een lage,
lage" harde bank
bank gezeten,
gezeten, nutnutdien zij
tigden, verstoken
verstoken van het
hPt genot
genot van
van vleesch
vleesch en
en wijn,
wijn, betrapten
betrapten zij
zij
zich
nog dikwijls
dikwijls op een
een mijmeren
mijmeren over
over feesten,
feesten, waarbij
waarbij gegezich toch nog
schertst
werd en de
de meisjes
meisjes zongen,
zongen, en het
het hoofd
hoofd van
van het
hetgezin
gezin
schertst werd
zijn
uitbracht ter
ter wijding
wijding van
van den
den disch.
disch. Johannes
Johannes wist
wist dit,
dit,
zijn dronk uitbracht
omdat
den glans
glans der
der oogen
oogen kende,
kende, die
die dierbare
dierbare dingen
dingen van
van de
de
omdat hij den
wereld in verbeelding
verbeelding aanschouwen,
aanschouwen, en
de ongeongewereld
en daarom
daarom bond hij de
stadige
de ketenen
ketenen van
vanhet
hetgebed.
gebed.Zevenwerf
Zevenwerf
stadige zielen
zielen nog
nog vaster in de
in het
het etmaal
etmaal moesten
moesten de
de gebeden
gebeden worden
worden gezegd,
gezegd, tezamen
tezamen tien
tien
uur, dat zij roerloos
ijskoude plavuizen van het donkere,
donkere, door
door
roerloos op
op de ijskoude
kaarsen
schaars verlichte
verlichte kerkkoor
kerkkoor stonden,
stonden, leunend
leunend op
op hun
hunstaf.
staf.
kaarsen schaars
het slagbord
slagbord uit
uit hun
hun
Tweemaal
Tweemaal werden
werden zij
zij door
door het
het dreunen van het
kribbe
opgeroepen in het
hetholle
hollevan
vanden
dennacht.
nacht.Hoog
Hoogwerd
werdinindeze
deze
kribbe opgeroepen
smeekingen
hand van
van den
denmachtige;
machtige;
smeekingen en
en lita.nieën
litanieën gereikt
gereikt naar
naar de hand
het
lichaam verloor
verloor het gevoel
gevoel van zijn
zijn matheid
matheid en
en zwaarte,
zwaarte, de
de
het lichaam
zinnen
vergingen, de
ooren hoorden
hoorden tonen
tonen uit
uiteen
eenonsterfelijke
onsterfelijke
zinnen vergingen,
de ooren
verte en den mond
mond trof
trof de
de mystische
mystische kus.
kus. Doch
Dochzelfs
zelfs in
in deze
deze beeldebeeldeloos
verzonken oogenblikken
de
loos verzonken
oogenblikkendrong
drongvaak
vaakeen
een zucht
zucht door
door uit de
ontstegen gebieden en besloeg
warmen
besloeg het
het kristal
kristal der
der extaze
extaze van den warmen
ademtocht der
der onverloochenbare
onverloochenbare menschelijkheid.
menschelijkheid.
in den
den schoot
schoot
Het volkomenst schenen zij
zij allen
allen tezamen
tezamen te rusten in
der grondelooze
gronde1ooze gronden,
gronden, wanneer
wanneer zij
zij de
de hymnen
hymnenaanhieven,
aanhieven, en
en
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de bruisende beken der
der lofzingende
lofzingende stemmen
stemmen zich
zich machtig
machtig vereenigvereenigden tot
tot éen
éenenkelen,
enkelen,breeden,
breeden,koninklijken
koninklijkenstroom.
stroom.Er
Errees
reeseen
eengeprijs
geprijs
en
gejubel, niet gedragen
gedragen door
door den
den steun
steunvan
vaninstrumenten,
instrumenten, maar
maar
en gejubel,
louter een
een geluid
louter
geluid uit mannenborst.
mannenborst. Toch,
Toch, midden
midden in
in de
debranding
branding
dier
tonen, werd
werd het den
den abt
abt soms
soms te
te moede,
moede, of
of de
de stroom
stroom zich
zich
dier tonen,
weer
de afzonderlijke
afzonderlijke wateren
wateren en hij
hij van
van elk
elkden
deneigen
eigen
weer deelde
deelde in de
innerlijken
het hem
hem zoo
zoo droevig,
droevig,
innerlijken klank
klank verstond.
verstond. En
En dan ontroerde het
naast
bas der
dt::r grijze
grijze monniken,
monniken, die
die van
van een
een zuiver
zuiver staal
staal
naast den diepen bas
was
zonder voeg of
of breuk,
breuk, de
dewarme
warmecelloklanken,
celloklanken, de
desnikkende
snikkende
was zonder
orgeltremulanten
het koor
koor teteonderkennen,
onderkennen,zoo
zoo
orgeltremulanten van
van de jongeren uit het
vol aardsche
aardsche bezwaarnis,
bezwaarnis, als
als het
het woord van een mensch, dat verdriet
vol
verdriet
lijdt, met
met tranen.
tranen. „Ach,
lijdt,
"Ach, breng hun de
de hulp
hulp van
van het
het wonder,"
wonder'" bad
bad
hij,
terwijl de
eigen stem hem beefde in de keel,
keel, en dan
dan sloten
sloten de
de
hij, terwijl
de eigen
golven
weer in elkander,
elkander, dan
dan werden
werden de
degescheidenen
gescheidenen éen
éen
golven zich
zich weer
weer in de liederen der vurige gevoelens, het
het zwellende
zwellende natuurgezang.
natuurgezang.
Jaren lang woonde Johannes al in het
het klooster,
klooster, en
en toch
toch herinnerde
herinnerde
hij zich alles van huis en hof zoo duidelijk, alsof hij zijn geboorteoord
geboorteoQrd
eerst gisteren
gisteren verlaten
verlaten had. Zijn
Zijn vader,
vader, de
de meier,
meier, leefde
leefde nog,
nog, toen
toen
hij,
zijn oudste
oudste jongen,
jongen, de
de wereld
wereld vaarwel
vaarwel zei,
zei, alal was
was de
degrijsaard
grijsaard
hij, ziin
ook
weerbaar en strijdvaardig, als het
het kind
kind hem
hemhad
had
ook niet meer zoo weerbaar
gekend. Johannes wist nog
nog wat
wat een
een feest
feest het
hetvoor
voorhem
hemgeweest
geweestwas,
was,
om
moeders hand, voor
voor de
de poort
poort van
van de
dehofstee,
hofstee, toe
toetetezien,
zien,
om aan moeders
wanneer de
groote, krachtige
krachtige man
het hoofd
hoofd van
van zijn
zijn
wanneer
de groote,
man uitreed
uitreed aan het
gewapende knechten,
onder de
de stalen
stalen stormkap
stormkap zijn
zijnbevelen
bevelen
gewapende
knechten, van
van onder
gevend,
op zijn
zijn borstkuras.
borstkuras. De
Deblinblingevend, terwijl
terwijl het zonlicht schitterde op
kende
dan bijna
bijna zoo
zoo eerbiedwaardig
eerbiedwaardig als
uit
kende ruiter leek hem dan
als de held uit
vertelsel, en hij
hij kon
kon het
hetzich
zichmoeielijk
moeielijk verklaren,
verklaren, dat
dat hij,
hij,die
die
het vertelsel,
daar als
als een
een dansende
dansende vonk
vonkheengaloppeerde,
heengaloppeerde, dezelfde
dezelfde was,
was, die
die
daar
een ruigen
ruigenschaapspels
schaapspels tusschen
tusschen de
de runderen
runderen en
en het
hetpluimvee
pluimvèe
in een
baard vol
vol kaf
kaf en
en sprietjes
sprietjes aan
aanden
den
placht bezig te
te wezen,
wezen, en
en met zijn baard
kwam.
maaltijd kwam.
Vijf jaren bleef Johannes
Johannes het
het eenige
eenige kind,
kind, maar
maar daarna
daarnawerden
werden
Vijf
nog zeven
zeven broertjes
broertjes en
en zusjes
zusjes geboren.
geboren. Toen
Toenstierf
stierfzijn
zijnmoeder,
moeder,
er nog
terwijl alleen
alleen haar zoontje
zoontje haar gekend
gekend had
had als
als die
die heerlijke
heerlijke lente
lente
terwijl
op aarde,
aarde, vol
vol gezangen
gezangen en
en bloesemende
bloesemende mildheid,
werkemildheid, die zij in werkelijkheid was
was geweest.
geweest. Zij scheen hem een vleugje van haar koesterende
koesterende
lijkheid
voorjaarsgulheid in
hebben achtergelaten,
achtergelaten, want
want over
overhet
het
voorjaarsgulheid
in het
het hart
hart te hebben
verweesde kroost, waarnaar
waarnaar weinig
weinig werd
werd omgekeken,
omgekeken, regeerde
regeerde de
de
verweesde
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ZOO zorgzaam
zorgzaam en zonnig, dat
dat de
de kleinen
kleinende
dekilte
kiltenauwelijks
nauwelijks
jongen zoo
gevoelden van de wolk,
hunhemel
hemelgleed.
gleed.Zooals
Zooalsmoeder
moeder
gevoelden
wolk, die
die over
over hun
gedaan had,
had, riep
riep hij
gedaan
hij de
dekwetterende
kwetterende kroeskoppen
kroeskoppen vanuit
vanuitschuren
schuren
en boomgaard,
boomgaard, als
als een bende
bende musschen,
musschen, bij
bij elkander,
elkander, het
het kruimig
kruimig
brood, de Zoete
zoete versnapering bereid.
bereid.Zooals
Zooals moeder
moederdat
datzoo
zoovreugdig
vreugdig
kon verzinnen,
kon
verzinnen, bedacht de dertienjarige,
dertienja!'ige, als
als er
er een
eenfeest
feestwas,
was,voor
voor
zijn
popelend troepje
troepje menig
menig stralende
stralende verrassing,
verrassing, menig
menig jubelend
jubelend
zijn popelend
plezier. Met kerstmis wierp hij het
de vlammen,
vlammen, dat
dat de
de
plezier.
het joelblok
joelblok in de
vonken
spatten onder
onder het
hetzevenstemmige
zevenstemmige gejuich.
gejuich. Tusvonken uit elkander spatten
Tusschen
over den
denvloer
vloergestrooide
gestrooide halmen
halmen verborg
verborg hij
hijkleurige
kleurige
schen de over
geschenken,
gelijk dit een
een alou
aloude
gewoonte is bij
bij de
de Servische
Servische
geschenken, en
en gelijk
de gewoonte
liep hij
hij zoekende
zoekenderond
rond als
als een
een klokhen,
klokhen, terwijl de kinderen
vrouwen, liep
kinderen
als
kiekentjes piepend,
volgden, totdat de
de blinkende
blinkende dingen
dingen
als kiekentjes
piepend, hem volgden,
waren
bij te
te
waren gevonden
gevondenvan
van onder
onder het
het stroo.
stroo. Zijn
Zijn vader
vader stond
stond er bij
et>n geducht
geducht man
man op
op het
het.strijdpad,
st.rijdpad,een
eenma
machtig
kijken,
was een
kijken, hij
hij was
chtig
meester, die de welvaart vasthield
vasthield in zijn woning, en zich haar vlechten,
meester,
vlechten,
zooals dit
dit wel
wordt, om de vuist
zooa1s
wel gezegd
gezegd wordt,
vuist gewonden
gewonden had,
had, maar
maar het
het
schateren, een
een knaapje
knaapje verstomd
verstomd
geheim om een klein meisje
meisje te.
te doen schateren,
te doen staan van verrukking, dat
dàt bezat
bezat hij
hij niet.
niet.
Toen de
de jongste
jongste van
vanhet
hetzeventa
zevental
al zoo
zoo groot
grootwas
wasgewol
geworden,
1 al
den,
dat hij stil kon
kon zitten
zittenom
omteteluisteren,
luisteren,verzamelde
verzameldeJohannes
Johannesdikwijls
dikwijls
de schare
sch3re rond zich
zich ergens
ergens buiten,
buiten, onder
onder een
eengeurenden
geurendenmeidoren,
meidoren,
of een bloeienden
b10eienden appelboom,
appelboom, en,
en, jeugdige
jeugdigemeester
meestervan
vandit
ditlandelijke
landelijke
schooltje, sprak hij
hij van
vande
degetallen
getallenenendedeletterteekens,
letterteekens,waarover
waaroverhij
hij
zelve
had geleerd.
geleerd. Maar
Maarde
devogels
vogels kweelden zoo
zoo afieiafleizelve van
van den pope had
dend tusschen zijn
zijn woorden
woorden door,
door, dat
dat Johannes
Johannesvlug
vlugeen
eengeschiedegeschiededen
nis
moest verzinnen,
verz;innen, om
om overwinnaar
overwinnaar te
kunnen blijven
blijven in den
nis moest
te kunnen
wedstrijd net
met het
het merellied.
merellied. Vaak
Vaak vertelde
vertelde hij
hij over
over zijn
zijn moeder
moeder
in den
den toon
toon der
derlegende,
legende, het
hetgeheimzinnige
geheimzinnige fluisteren
fluisteren der
derverheerverheerlijking.
vooral hád
had hij
hij vele
vele herinneringen
herinneringen behouden
behouden
Inking. Over haar dood vooral
n
en omwond
omwond die
die nu
numet
metdederanken
rankender
derverbeeldingen.
verbeeldingen. Hoe
Hoeee
een
vuur in haar kist was ontstoken, en hoe de vlammen met hun wap-vurinhakstwoe,nhdvlam etunwpeen lam
lam
perende vleugels
vleugels over
hadden gezweefd,
gezweefd, hoe er een
perende
over haar graf hadden
gastt:.n rond
rondde
detafel
tafel
geslacht
lijkmaal en hoe, toen de
de gasten
geslacht was
was voor
voor het lijkmaal
hunommegang
ommegang
waren gezeten, de vrouwen
vrouwen met
met loshangende
loshangende haren
harenhun
Danbeschreef
beschreefhij
hij het
hetdooven
dooven van den
deden in een klagenden
klagenden stoet. Dan
haard,
niet opnieuw
opnieuw mocht
mocht branden
branden dan
dan na
nagezegend
gezegend tetezijn.
Ûjn.
haard, die niet
in dien
dien toovertuin
toovertuin der
deroude
oudegebruiken
gebruiken
Zich
hoe langer hoe dieper
dieper in
Zich hoe
verliezend,
het sprookje,
sprookje, en
en deed
deed
verliezend, belandde
belandde hij tenslotte vanzelf bij het
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zijn
kleine hoorders
voorgoed de
ronde en
en het
het
zijn kleine
hoorders nu
nu voorgoed
de geuren
geuren in
in het ronde
zangetje in
in de boomen
zangetje
boomen vergeten
vergeten voor de wonderen
wonderen van
van het
het paleis
paleis
van de Schoone der
der Aarde,
Aarde,de
dedansen
dansender
der liefelijke
liefelijke vilen,
kinvilen, die de kinhet lot
lot tetevoorspellen,
voorspellen, en
en alal
deren bezoeken
bezoeken in
in den droom om hun het
die fleurige,
die
fleurige, bonte verhalen,
verhalen, die zoo
zoo welig
welig kunnen
kunnen tieren
tieren onder
onder
jonge,
jonge, onbewuste
onbewuste volken,
volken, als bloemen
bloemen in
in een
eenverwaarloosd
verwaarloosd korenkorenhij dan
dan merkte,
merkte,dat
datde
deschelmpjes
schelmpjeszich
zichmoe
moe hadden
hadden
veld. En wanneer hij
geluisterd, voelde hij plotseling de verantwoording
verantwoording van zijn
zijn herderherderschap, en dreef
dreef zijn
zijn slaap-bereide
slaap-bereide kudde
kuddeernstig
ernstigstalwaarts.
stalwaarts.
Dit broederlijke bewind duurde, totdat
totdat er
eralaleen
eenmeisje
meisje getrouwd
getrouwd
en hun
hunvader
vader
was,
der knapen
knapen reeds
reeds wapenen
wapenen droegen
droegen en
was, de oudsten der
volgden,
rijpen,
volgden, blinkende
blinkendetetepaard.
paard. Toen
Toen begon
begon bij
bij Johannes
Johannes dàt
dat te rijpen,
wasgebleven,
gebleven,en
enzijn
zijn
wat bij zijn
zijn moeder
moeder bloesem
bloesem van
van het
hetvoorjaar
voorjaarwas
liefde droegen
droegen de
van de
de vroomheid,
vroomheid, en
en
goedheid
goedheid en
en zijn
zijn liefde
de vrucht van
volmaakten zich
zich in God.
volmaakten
Toen
voor dit
dit gelukkige
gelukkige groeien
groeien de
de stilte
stilte van
van het
hetklooster''
klooster·
Toen hij voor
met te
te
had gevonden, bemerkte hij spoedig,
spoedig, dat hij zich vergist had met
geen heugenis
heugenis van
vande
dewereld
werelddoor
doorgewijde
gewijdemuren
muren
gelooven,
gelooven, dat
dat er geen
dringt. I-let
Het leven,
vader had
had geschapen,
geschapen, vocht
vocht voor
voor zijn
zijn
leven, qat
dat hem tot vader
rechten,
en de
deengel
engelvan
vande
deaarde
aardeworstelde
worsteldemet
metden
denhemelschen
hemelschen
rechten, en
engel om het innigst van een menschenziel. Johannes
Johannes bleef
bleef gebonden
gebonden
zijn zorgen
zorgen groot
groot waren
warengeworden,
geworden,zoozeer
zoozeer dat
dateen
een
aan wie onder zijn
ziekte
een van
van de
dezeven
zevendoor
doorhem
hemvan
vanver
vergevoeld
gevoeld werd in
in het
het
ziekte van een
het hart
hartgetroffen
getroffenonder
onderzijn
zijngebed
gebeelwas
was
bloed,
hij eens
eens als
als in het
bloed, en dat hij
neergevallen,
sneuvelen van
van zijn
zijn broeder
broeder
neergevallen, hoewel
hoewel de
de tijding van het sneuvelen
Enhet
hetincest
meestbevreemdende
bevreemdende
hem
dagen later
later had
had bereikt.
bereikt. En
hem eerst dagen
scheen
deze diepe
diepe ontroeringen,
ontroeringen, dat het
het niet
niet de
demannen
mannen
scheen hem
hem bij deze
en de jonge
jonge vrouwen
vrouwen wo.ren,
w.:ren, zooals
zooals hij die
die voor
voor het
hetlaatste
laatstevaarwel
vaarwel
had gezegd, waarover hij leed droeg en peinsde,
pein!!de, maar
maarzijn
zijnlievelingen,
lievelingen,
zooals hij die als kindertjes
kindertjes had
had opgevoed.
opgevoed.
Doch ook
verboden
ookop
op andere
andere wijzen
wijzen sloop
sloop ze
ze bij
bij hem binnen, de verboden
innigheid.
Wanneer hij
hij op
op zijn
zijn tochten
tochtenin
inden
denomtrek
omtrekvan
vanhet
hetklooster
klooster
innigheid. Wanneer
zijn weg
waar de
de hoorigen
hoorigen woonden,
woonden,gebeurde
gebeurde
wegnam
nam langs
langs de
de hutten, waar
niet zelden,
zelden, dat
dat een
een moeder
moeder hem
hem ontmoette,
ontmoette, die
die heur
heurkindje
kindje
het niet
En altijd
altijd bij
bij het
hetvoorbijgaan,
voorbijgaan,
verborgen
mantel droeg.
droeg. En
verborgen onder
onder haar mantel
zeker
vriendelijke glans
gezicht van
van den
den monnik
monnik
zeker omdat
omdat de vriendelijke
glans op het gezicht
zij
haar
vermoeden deed, dat hij
hij het
hetliefste
liefstekon
konbegrijpen,
begrijpen,lichtte
lichttezij
haar vermoeden
een weinig de slip op,
op, die
die haar
haarlast
lastbedekte,
bedekte,en
enJohannes
Johannesvoelde
voeldede
de
in zijn
zijn oogen,
oogen, terwijl
terwijl hij
hij glimlachend
glimlachend knikte
knikte naar
naar
tranen branden
branden in
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het in zijn
zijn droomen
droomen blozend
blozend wichtje,
wichtje, dat terwijl
terwijl gerust dien
dien groet
groet
versliep.
Ging hij dan verder
verder de
de bergen
bergen in,
in,als
als wilde
wilde hij
hij een
eenbekoring
bekoring ontontloopen,
lustig fluitspel
fluitspel tot
tot hem
hem door,
door, en
enzag
zag
loopen, dan
dan drong aldra een lustig
hij tusschen de hoogste
hij
hoogste klippen
klippen den
den kleinen
kleinen herdersjongen
herdersjongen bij
bij zijn
zijn
geiten
de bloote
bloote beentjes
beentjes boven
boven den
den afgrond
afgrond bengelend,
bengelend,
geiten zitten, met de
m:m;iek verdiept. Het
Het hart
hartbegon
begonhem
hemvan
vandoodsangst
doodsangst
gansch in zijn muziek
te kloppen, alsof
alsof het
het dierbaarst
dierbaarstvan
vanzijn
zijnleven
levenzich
zichiningevaar
gevaarbeyond,
bevond,
en hij herinnerde
zichbeangst
beangsten
enverteederd,
verteederd,hoe
hoehijhijeens
eenshet
hetknaapje,
knaapje,
herinnerde zich
dat zich te
te ver
ver had
hadgewaagd
gewaagd en
enniet
nietmeer
meerweg
wegkon
konlangs
langseen
een stellen
steilen
rotswand, ontdekt had aan de witte noodvlag van zijn wapperendrotswand,ekh witnodvlagzjpern
hemdje,
en het
het op
op de
de wangen
wangen had
had gekust.
gekust.
hemdje, en hoe hij het gered had, en
Ach,
wat gaf
gaf het,
het, of
ofhij
hijook
ookdêze
dèzeverleiding
verleidingontvluchtte
ontvluchtte,overal
Ach, en wat
fr overal
zongen er kinderen, langs veld en boschpad darteide
dartelde hun uitgelatenuitgelatenheid.
bescherming binnen
binnen den
den walmuur
walmuurvan
vande
dekloosterkloosterheld. En zocht hij bescherming
vesting, wat baatte het,
het, waar
waar de
de jeugdige
jeugdige scholieren
scholieren daar
daarhun
hunmeester
meester
al wachtten, en hij
hij er
er zich
zich toch
tochniet
nietvoor
voorkon
konhoeden,
hoeden,om
ombehalve
behalve
het lichtende ook het warme
warme mee
mee te
te deelen
deelen aan
aan zijn
zijn leerend
leerendwoord.
wnord.
Deze zoete
verwarde zijn
zijn aandacht
aandacht bij
bij de
Deze
zoete bezwaarnis
bezwaarnis verwarde
de gebeden
gebeden
d.e vleugels,
vleugels,waarmee
waarmeehij
hijzich
zichzoo
zoogaarne
gaarne
en het was hem
hem te
te moede,
moede, of
ofde
in het onuitsprekelijke wilde
wilde verliezen, hem
hem speelziek
speelziek werden
werdenvastvastgehouden
kinderhand. Riep hij
hij den
den heiland
heiland om
ombijstand
bijstand
gehouden door
door een kinderhand.
aan
zijn nooden,
nooden, dan
dan verscheen
verscheen die
die hem
hem in
inde
degedachten
gedachtenniet
niet
aan in zijn
met zijn bloedige
bloedige stramen en
en gekroond
gekroond met
metde
dedoornen,
doornen, zooals
zooals hij
hij
tot verzoening
verzoening der
zonden gestorven
gestorven is,
den schoot
schoot van
van
der zonden
is, maar op den
Maria,
uitgestrekte vingertjes
vingertjes naar
naar een
een rooden
rooden appel
appelgrijpend,
grijpend,
Maria, met uitgestrekte
naar
vogel, naar
zelf lag
lag hij
hij niet
niet neder
neder ter
teraarde,
aarde,
naar een vogel,
naar het lam. En zelf
zijnvernedering
vernederingdeed,
deed,
Johannes,
zooals het behoord had,
had, dat
dathij
hijininzijn
Johannes, zooals
den tempel
tempel van
van Jeruzalem
Jeruzalem en
en hij
hij was
was Simeon
Simeon en
en
maar
maar hij
hij stond in den
hij nam het kindeke, dat den Heere
Heere voorgesteld
voorgesteld werd,
werd, in
in zijne
zijne armen
armen
en zeide: „mijne
"mijne oogen
oogen hebben
hebben de
dezaligheid
zaligheid gezien".
gezien".
Zoo
menschelijke wenschen
wenschen met zijn dorst
dorst
Zoo vermengden
vermengden zich zijn menschelijke
naar wat geen naam heeft, als
als met
met het
het zuivere
zuivere water
water de
devurige
vurigewijn,
wijn,
en in al die
helders
die jaren,
jaren, dat
dat hij
hij er
er voor
voorstreed,
streed, om
om God
God iets
iets puurs
puurs en helders
op te dragen,
dragen, waarvan
waarvanhij
hijzeggen
zeggenmocht:
mocht:„ziehier
"ziehiermijn
mijnziel",
ziel",vond
vondhij
hij
gev1.1iden,
geen
beker dan den
den met
metdien
dientroebelen
troebelendrank
drankgevuiden,
geen anderen
anderen beker
geen
dan de
de zware,
zware, brandende.
brandende.En
Endaarom
daaromluisterde
luisterde
geen andere
andere tranen dan
hij
zulk een
een ademlooze
ademlooze verwachting
verwachting naar
verhalen van
van de
de
hij in zulk
naar de verhalen
wieeen
eenengel
engelzelve
zelvein
ineen
eenbeproeving
beproeving
ouderen
onderde
debroeders,
broeders,aan
aanwie
ouderen onder
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of in een
een verblijding
verblijding de rust
rust had
hadgebracht;
gebracht;want
w.anttenslotte
tenslottehoopte
hoopte
Johannes enkel nog maar op het wonder.
wonder.
En de tijd bleek
bleek rijp voor
voor het wonder.
wonder.
Het was
was in midzomer,
midzomer, de maand
maand van
van het
het oogsten,
oogsten, die
die door
door den
den
gehaten
voorkeur voor
houden van
van zijn
zijn plunderplundergehaten vijand
vijand bij
bij voorkeur
voor het houden
Dit jaar
jaar waren
waren de
de ongeloovigen,
ongeloovigen, brandschatbrandschattochten werd gekozen.
gekozen. Dit
moordend, tot
tot diep
diep in
inde
deServische
Servische landen
landen gedrongen.
gedrongen. De
De
tend en moordend,
monniken
dikwijls van
over het
het veld
veld met
met
monniken spraken
spraken er
er dikwijls
van en
en tuurden over
de hand boven de
de oogen.
oogen. En op
op een
een broeienden
broeienden namiddag,
namiddag,de
dehemel
hemel
werd al
al rossig
het Westen,
Westen, en
en de
de avondwind
avondwind stak
stak op
op over
over het
het
werd
rossig in het
eikenwoud, zag
zag Johannes
Johannes een
een man
man aan komen
eikenwoud,
komen loopen,
loopen, de
de vuisten
vuisten
tegen de borst geklemd,
geklemd, die vóór hij de
de poort
poort nog
nog bereikt
bereikt had
hadbuiten
buiten
adem hem
hem toeriep: "de
„de Turken".
Turken".
adem
Terwijl de
de bode,
bode, binnengelaten,
binnengelaten, ondervraagd
ondervraagd werd,
begon het
het
werd, begon
allengs
worden; de mannen
mannen uit
uit de
de bergen
bergen
ailengs woelig
woeligop
op de
de wegen
wegen te
te worden;
dreven
vee naar
naar het
hetklooster,
klooster,vrouwen
vrouwenen
enkinderen
kinderentorsten
torstende
de
dreven hun vee
kostbaarste
huisraad, of hadden
hadden er
er een
eenwagentje
wagentje
kostbaarste'dingen
'dingenvan
van het
het huisraad,
of een lastdier mee bepakt.
bèpakt. Weldra
Weldra woelde
woelde er
er een
een gekrioel
gekrioel en
en gedrang
gedrang
binnen de wallen;
binnen
wallen; er
er werd
werdgevloekt
gevloekt en
engejammerd,
gejammerd, de
de runderen
runderen
loeiden,
verwarden zich
zich in
in elkanders
elkanders wielen,
wielen, en
enkrakraloeiden, de voertuigen verwarden
kend viel een vracht ineen. Alsof
Alsof een zee den dijk had doorgebroken,
doorgebroken,
bruiste
op tegen
tegen de
derotsige
rotsigeblankheid
blankheidder
derstille
stillegebouwen,
gebouwen,de
de
bruiste het op
witte koepelkerk, het stift.
stift.
Intusschen
de abt
abtzijn
zijnhaastige
haastigebevelen
bevelengegeven,
gegeven, en
envoor
voór
Intusschen had de
was gevallen,
gevallen, hadden
hadden de
de broeders
broeders reeds
reeds hun
hun plaatsen
plaatsen bij
bij
de nacht was
de schietgaten ingenomen,
ingenomen, het breedgebaarde
breedgebaarde gelaat in den
den ijzeren
ijzeren
helm, en de pij verborgen onder het
het pantserhemd.
pantserhemd.Roerloos
Roerloos verrezen
verrezen
zij
geleund op
op hun
hunvoetboog
voetboog of
ofvuurroer,
vuurroer,als
alstrouwe
trouwesoldaten
soldaten
zij daar, geleund
des Heeren,
Heeren,als
als een
een voorpost
voorpost der
der slagorden
slagordenvan
van Michael.
Michaël.
Dit bereid
bereid staan
staan bracht
onder de
de vluchtelingen,
vluchtelingen, en toen
toen
bracht rust
rust onder
de sterren ontvonkten,
ontvonkten, beschenen
beschenen zij
zij eerder
eerder een
eenbijbelsch
bijbelschschouwschouwspel
een krijgstafreel.
krijgstafreel. Johannes,
ronde deed, met
met het
het
spel dan een
Johannes, die
die de
de ronde
zwaard aan zijn zijde, zag het licht
licht uit
uit den
denhemel
hemelzijn
zijnglans
glansvan
vanvrede
vrede
geven
slapen~len, ook het vee
vee lag
lag terneer
terneer met
metde
depooten
pootengegegeven aan
aan de siapenden,
ademer~ gaf aan de
de stilte
stilte de
deherderlijke
herderlijke rust
rustvan
van
vouwen,
vouwen, en
en hun ademeii
eeuwenoude
moeder zong
zong voor haar
haar knaapje,
knaapje, om
om het
het
eeuwenoude tijden.
tijden. Een
Een moeder
den
sluimer te brengen,
brengen, en
en toen
toen haar
haar liedje
liedje heenstierf,
heenstierf, werd
werd het
het
den sluimer
Degeharnaste
geharnaste waker
waker zuchtte,
zuchtte,zijn
zijn
ruischen der boomen
boomen vernomen.
vernomen. De
dan dat
dat van
van de
deonnoozelen,
onnoozelen,die
diehet
hetvertrouwen
vertrouwen
hart was bezwaarder dan
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hadden gevonden
gevonden en
en nu van andere dingen
hadden
dingen droomden
droomden dan die
die de
de
dag
Behoedzaam opende
toren en
dag hun bracht. Behoedzaam
opende hij
hij de poort van den toren
klom de duistere trappen
trappen op.
op.Boven,
Boven,zich
zichvoorover
voorover buigend
buigendtusschen
tusschen
de kanteelen,
tuurde hij heen
de
kanteelen, tuurde
heen langs
langs het
hetlandschap,
landschap, en
enhij
hijzuchtte
zuchtte
weder,
het flakkeren
flakkeren zag aan den horizont.
horizont. Hij
Hij klemde
klemde de
de
weder, toen hij het
vuist om het gevest
gevest van zijn slagzwaard
slagzwaard en tot God
God biddend
biddend en
enaan
aan
de kinderen denkend, was
was hij
hij er
er weer
weer onzeker
onz;eker over,
over, in
inwiens
wiensdienst
dienst
hij stond. Telkens
Telkens meende
meende hij
hij geluiden
geluiden van wapenen te onderscheiden,
onderscheiden,
roepen en rossengebriesch,
maar de
de zon ging
roepen
rossengebriesch, maar
ging op
op over
over de
de verlaten
verlaten
dreven, en ook den ganschen middag bleef het rustig tusschen dedrevn,okgaschmidbleftrusgchnd
bosschen en over het
het korenland.
korenland.
Tegen den avond
Tegen
avond draafde
draafde een
een ruiter
ruiternader
naderop
opeen
eenongezadeld
ongezadeld
wuifde met
met een
een witten
witten doek
doek zoo'n
zoo'n blij
blij en
enlustig
lustigteeken,
teeken,
paard. Hij wuifde
dat een ieder
ieder wist,
wist, dat
dathet
hetgevaar
gevaargeweken
geweken was.
was. De
De poort
poortwerd
werdweer
weer.
geopend,
volksverhuizing maakte
den terugteruggeopend, de kleine volksverhuizing
maakte zich
zich op
op tot den
tocht, het joelen
joelen en loeien deed opnieuw zich hooren, en tot het
het gegeruchtvolle
tusschen de
de boomen
boomen had
hadverloren,
verloren,bleven
bleven
ruchtvolle troepje
troepje zich tusschen
de broeders
broeders onbewegelijk
onbewegelijk door het
het spiegat
spiegat toezien,
toezien, terwijl
terwijl de
de zinkende
rustingen tintelde,
tintelde, hun strijdbaarheid
strijdbaarheid ververkende zon
zon hen
hen in
in de
de rustingen
heerlijkend.
abtJohannes
Johannes
Wat later, toen
toen de
de nacht
nachtalalwas
wasgevallen,
gevallen, legde
legde de
de abt
zijn door
door een
een schemerig
schemerig olielampje
olielampje onbestemd
onbestemd
de wapenen
wapenen af in zijn
verlichte
verrees hij
hij weer
weer in
in zijn
zijnpriesterlijke
priesterlijkekleederen,
kleederen,
verlichte cel. Slank verrees
en hij verwonderde
verwonderde er zich
zich over,
over, toen
toen hij
hij het
hetroode
roodeschijnsel
schijnsel op
opde
de
stalen harnasstukken
harnasstukken zag
zag bloeden,
bloeden, hoe
hoe het
hetmogelijk
mogelijkgeweest
geweestwas,
was,
ze gedragen
gedragen had.
had. Maar
Maar ook
ook de
devrouwen
vrouwen maken
maken gebruik
gebruikvan
van
dat hij ze
hun dolk,
dolk, mijmerde
mijmerde hij,
hij, terwiji
terwijl hij
hij zich
zich op
op zijn
zijnkribbe
kribbenederstrekte,
nederstrekte,
hun aanrander
aanrander neder,
neder, ook
ookde
degrijsaards
grijsaards
ook
vrouwen stooten
stooten hun
ook de vrouwen
leggen,
naakt, den
den pijl
pijl op
op den
denboog.
boog. Ja,
leggen, wanneer
wanneer de
de roover
roover het huis naakt,
ieder staat in weer en wapen voor den drempel van den geweld-iedrstanw pevordnmlaegwddadigen
ieder, glimlachte
glimlachte hij innig,
innig, niet
niet die
die lammeren
lammeren
dadigen dood.
dood. Niet ieder,
van blanke onschuld, niet die duivekens des vredes, neen,
neen, de
de kinderen
kinderen
niet~ Zij dragen
dragen het
het zwaard
zwaard niet,
niet, en
engelijk
gelijk Jezus
Jezus verdedigen zij
zij zich
zich
niet.
enkel
lankmoedigheid. De tranen
tranen der
derverteedering
verteederingdrongen
drongen
enkel met lankmoedigheid.
hem op naar
naar de
de oogen.
oogen. Nooit
Nooitnog
nog had
hadhij
hijzijn
zijnverholen
verholenvaderschap
vaderschap
hij de
de zwakken
zwakken in het
het mannelijk
mannelijk pantser
pantser
zoo
gevoeld, als
zoo warm
warm gevoeld,
als nu hij
had verdedigd.
verdedigd. Zou
Zou God
God het
hethem
hemtoch
tochniet
nietveroorloven
veroorloven willen,
willen.
om naast het
het smachten
smachten naar
naar het
hetonverbeeldbare,
onverbeeldbare,zuivere,
zuivere,de
deliefde
liefde
den hemel
hemel in
in de
de haren
harendragen,
dragen,
te koesteren voor wie de bloemen van den
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voor
zondeloozen, de onnoozelen?
onnoozeIen? Konden
niet samen
samen opopvoor die zondeloozen,
Konden zij niet
waarts
niet een
eenwijze
wijze
waarts bloeien,
bloeien, beide
beide hartewenschen,
hartewenschen,en
en zou
zou dit niet
mogen wezen,
w~zen, waarop
waarop het aardsche
aardsche en
enhet
hetbovenwereldsche
bovenwereldschezich
zich
mogen
wederkeerig zouden
zouden doordringen
wederkeerig
doordringen en
en tot
totvuur
vuurverteren
verterenkunnen?
kunnen?
Hij sluimerde in bij die vragen, en hij zag een wijngaard in zijn droomen, waar knaapjes druiventrossen
druiventrossen plukten,
plukten,en
enhun
hungezichten
gezichtenglansglansDan herkende
herkende hij
hij zijn
zijnbroertjes
broertjes
den van onder een
een beschenen
beschenen rank.
rank. Dan
en zijn zusjes tusschen de
de korenvelden,
korenvelden, Dodola
Dodola zingend,
zingend, het
het liedje
liedje
om regen, terwijl zij de handen hieven
hieven of de eerste
eerste droppel
droppel nog
nog niet
niet
eendoodelijken
doodelijken
yiel.
Met een
eenschreeuw
schreeuw schrok
schrok hij
hijwakker,
wakker, en
eninineen
yid. Met
angst
hij zich plotseling,
plotseling, dat
velen gemist
gemist had bij
bij de
de
angst bedacht
bedacht hij
dat hij velen
vluchtelingen, en
en dat
dat hij, onder den schijn
schijn van
van de
de sterren
sterren en
enlater
later
vluchtelingen,
bij het licht
licht van
van de
de zon,
zon, tevergeefs
tevergeefs naar
naar menige
menigejeugdige
jeugdigewelbekende
welbekende
dien hij
hij van een groet,
gezocht had;
gezocht
had,' diengroet.• een lach
lach voorgoed
voorgoed had
had vastgevastgede ziel.
ziel. Den
Denherdersjongen
herdersjongen had
had hij
hij niet
nietgevonden
gevonden en
en
houden
houden in de
ook
vijand was verdreven,
verdreven, en dat er
er
ook anderen
anderen niet.
niet. Hij
Hij wist,
wist, dat
dat de vijand
nu niets meer te
te duchten
duchten viel;
viel; maar
maar gisteren,
gisteren, toen
toen de
de vlammen
vlammen aan
aan
den einder brandden,
brandden, toen
toen de
de kromme
kromme sabels
sabels troffen
troffen en
en de
denaam
naam
van Allah een verdoemenis geweest was voor de Christenen,
Christenen, hoeveel
hoeveel
hoeveel
vruchten
toen niet
nietvan
vandedeboomen
boomengevallen,
gevallen,enenhoeveel
vruchten waren er toen
bloemetjes
weg: Johannes
Johannes lag
lag gebonden
gebonden in
in zijn
bloemetjes vertreden langs den weg.
onrust; den afloop in Gods hand te leggen, dat vermocht hij niet,onrust;deaflpiGhnteg,davrmochijnet
en evenmin begreep
begreep hij,
hij, dat
datininde
deellende
ellendevan
vanditdithulpelooze,
hulpelooze.afgeafgesneden-wezen,
het antwoord
antwoord werd
werdgegev
gegeven
op zijn
zijn vragen
vragen
sneden-wezen, hem het
en op
van
nacht.
van dien nacht.
Zoodra het begon te dagen,
verdagen, ging
ginghij
hijop
op kondschap
kondschap uit.
uit. Een
Een verhunbedauwde
bedauwde
rukkelijke
heuvelen, die hun
rukkelijke morgen
morge nbloeide
bloeideover
over de
de heuvelen,
edele" welvende lijnen
lijnen deden
deden golven
golven voor
voor het vlekkelooze
vlekkelooze
loover in edele,
Johannes,
blauw. Het was zoo stil als op
op een
een Goeden Vrijdag, en voor Johannes,
die de zachtheid van
van den
den ochtend
ochtend door
doorbetraande
betraandeoogen
oogenzag,
zag,veranveranin den
den achtergrond
achtergrondvan
vaneen
eenlegende,
legende,
derde het
het kalme,
kalme, klare
klare landschap
landschap in
in het woud op
op de
de rotsen,
rotsen, waarin
waarin Hubertus
Hubcl'tus knielt,
knielt, wanneer
wanneer het
het hert
hert
hem
nadert, dat
dat het
hetstralende
stralende kruis
kruis draagt
draagttusschen
tusschen het
hetgouden
gouden
hem nadert,
den groenen
groenen wegrand,
wegl'and, waar
waarFranciscus
Franciscusziju
zijnprediking
prediking
gewei,
gewei, of in den
wil gaan
Langzaam
gaan beginnen,
beginnen, maar eerst de vogeltjes
vogeltjes om
om stilte
stilt, vraagt. Langzaam
hij vanuit
vanuit de wile
wrte een
een
beklom
beklom de
de broeder
broeder het
het bergpad,
bergpad, en
en toen
toen hij
was zijn God
God weer
weer bij
schalmei
herdersliedje hoorde
schallen, was
schalmei zijn
zijn herdersliedje
hoorde schallen,
hem, en wandelde
wandelde hij door de
de wonderen
wonderenvan
vandie
die vroege
vroege zomeruren
zomerurenals
als
knaapje
boven
leven, in
in een
een mystischen
mystischen tuin.
tuin.Nadat
Nadathijhij11hlèt
,:t knaapje
boven het leven,
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zijn geiten
geitentusschen
tusschen de
de halmen
halmen van
van het klipgras had zien tronen,
met zijn
tronen,
beddingvan
van den
denDonau.
Donau.
daalde hij weer af van de bergflank tot aan de bedding
De stroom was niet breed
breed hier,
hier, zooals
zooals hij
hij zich
zich een
een baan
baan brak
brak door
door
opri~p
het geweldige
geweldige graniet.
waarmee hij
hij de
de echo
echoopriep
graniet. Maar de stem, waarmee
uit holen en kloven,
die hem
hem schuinide
schuimdeom
omden
den
kloven, en
en de
de trotsche mantel, die
statigen gang, deden hem
hem toch
toch kennen
kennen als
als den
denkoninklijke,
koninklijke, die
die door
door
de torens
torens heeft
heeftweerspiegeld
weerspiegeld van
van de
de
oerwouden
oerwouden gebruist
gebruist heeft
heeft en de
schoonste steden
steden van
van de
de gansche
gansche Christenheid.
Christenheid. Johannes boog
boog zich
zich
den oever,
oever,om
omwater
watertetescheppen,
scheppen, opdat
opdat hij zich het
neder aan den
het aangeaangehij wilde
zicht zou wasschen,
wasschen, waarna
waarna hij
wilde bidden met een
een reinen
reinen mond.
mond.
wfrd
Maar toen hij
hij daar
daargeknield
geknield lag,
lag,terwij1
terwijl de
de golven
golven druischten,
druischtent werd
er iets
iets donkers
donkers naar
naar den
den wal
wal gedreven,
gedreven, dat
datzich
zich verve
verwarde in
in het
het
overhangende struweel.
struweel. De
De broeder duwde de
overhangende
de twijgen
twijgen terzijde,
terzijde, en
en
wel een
een houten
houten
dan ontdekte
ontdekte hij, hoe
hoe het
het aan
aan den
denkant
kantgespoelde
gespoelde wel
kistje
hij het met
met de
de hand
handniet
nietkon
konbereiken,
btreiken,waadde
v,'aadde
kistje leek.
leek. Omdat
Omdat hij
hem tot
tot de
deknieën
knieënreikte,
reikte,
hij
eindweegs door
water, dat hem
hij een eindweegs
door het
het water,
en dan klom
klom hij
hij weer
weer op
op het
het droge
droge in
inzijn
zijndruipende
druipendepij.
pij.BehoedBehoeèarmgeld
geld
zaam
dat hij
hij een
eenschat
schataan
zaarn droeg
droeghij
hij het
het kistje
kistje mede.
mede. Hij dacht, dat
had gevonden;
gevonden; hij
hij rukte
rukte aan
of kostbaarheden
kostbaarheden had
aan het deksel,
deksel, de
de pin
pin
viel uit de kram, de hengsels
hengsels knarsten
knarstenen
enhet
hetwaren
warengeen
geengoudstukken
goudstukken
en juweelen,
juweelen, maar
maarhet
hetwas
waseen
eenjong
jongknaapje
knaapjevan
vannauwelijks
nauwelijkszeven
zeven
dagen, dat daar neerlag
neerlag op wat stroo en dorré
dorre kruiden,
kruiden,met
metde
deheilige
heilige
evangeliën
kostelijke ballast
ballast van
van die
die brooze,
brooze, rijkrijkevangeliën naast
naast zich,
zich, als de kostelijke
bevrachte
schrik voor
voor den
denstralenden
stralendendag,
dag,die
diezoo
zoo
bevrachte boot.
boot. Zeker uit schrik
zijn. donkere
donkere gevangenis
gevangenis binnenstroomde,
binnenstroomde, begon
begon het
het
plotseling
plotseling in
in zijn
kindje
schreien. Johannes
de armen
armen en
en wiegde
wiegde het
het
kindje te
te schreien.
Johannes nam
nam het in de
jan~n wist.
wist.
op de moederlijke
moederlijke wijze,
wijze, die hij
hij nog
nog van
vanlangvervlogen
langvervlogen jaren
Toen keerde
keerde het
het wichtje
wichtje de
de bekreten
bekretenoogjes
oogjes naar
naarde
dezijne,
zijne,het
hetsloeg
sloeg
met de voetjes,
voetjes, zijn
zijn lijfje
lijfje rimpelde
rimpelde zich
zichals
alseen
eenverkreukeld
verkreukeldzozeblad
.rozebkd
en dan maakte het
het een
een geluid
geluid als
als een
een lachje.
lachje. Meteen
Meteen stond
stondde
debroeder
broeder
in een vloed van licht. De zon had de
de toppen
toppen van
van het
het gebergte
gebergte overoverklommen,
levenwekkend briesje zwatelde
zwatelde door
door het
hetgebladerte,
gebladerte,
klommen, een levenwekkend
de klare,
klare,
de eikenkruinen
eikenkruinen wuifden
wuifden fonkelend
fonkelend den
den morgen
morgen tegen,
tegen, en de
de zingende Donau sprankelde
sprankelde van louter
louter zilver
zilver en
en goud.
goud. Johannes
Johannes
bukte zich nogmaals
nogmaals naar het water,
water, en
en schepte
schepte er
er een
eenweinig
weinig van
van
in het holle
holle van de hand.
hand. Dan,
Dan!den
denkleinen
kleinenvondeling
vondelingbesprenkelend,
besprenkelend,
Haamder
derheilige
heiligedrievuldigheid„
drievuldigheid. Een
Een
doopte
hij hem „Simon",
"Simon tt, ininnaam
doopte hij
vogeltje
kwinkeleeren in
takken, en
en heel
heel de
dewereld,
wereld,
vogeltje begon
begon te
te kwinkeleeren
in de takken,
oowel de
scheen slechts
slechtsschoon
schoon
de blauwe
blauwe hemel als
als de
de blinkende
blinkende aarde, scheen
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wezen terwille
terwille van
van dien monnik en dat kind.
en zomerlijk
zomerlijk te wezen
kind. De
Deabt
abt
stak de evangeliën
evangeliën in
gordel, dan knoopte
knoopte hij
hij op
op de
de borst
borstzijn
zijn
in zijn gordel,
kodte
pij los, en verborg
verborg daarbinnen
daarbinnenwarm
warmhet
hetnaakte
naakteknaapje
knaapjevoor
voorde
dekoelte
langs de
de paden
van den ochtendwind. Bij
Bij het voorzichtig
voorzichtig langs
paden klimmen
klimmen
en weer dalen, voelde
voelde hij
hij het
het zachte
zachte beweeg
beweeg van
van de
de roerige
roerige leedjes,
leedjes,
als hield hij een nest
nest met
met jonge
jonge vogeltjes
vogeltjes aan
aan den
den boezem
boezem verborgen,
verborgen,
al zijn
zijn macht
macht
en dan ook den klop van
van een
een hart aan
aan het
het zijne.
zijne. En
En al
van man
noodig, om niet te
te loopen
loopen schreien
schreien als
alseen
een zwakke
zwakke
man had
had hij
hij noodig,
vrouw.
vrouw.
In den kloosterhof
kloosterhof kwamen
kwamen de
de broeders
broedersop
opzijn
zijnroepen
roepenaansnellen
aansnellen
uit hun
hun cellen,
cellen, en
en hij
hij toonde
toonde hun
hun het
hetkind.
kind.De
Demonniken
monnikenstonden
stonden
in het
hetronde
rondeininhum
h1,Jn sombere
sombere talaren,
talaren,met
metde
dezwarte
zwartemutsen,
mutsen,waaruit
waaruit
de lange
Jange lokken
lokken nedergolfden,
hoofd, en temidden
temidden van
van die
die
nedergolfden, op
op het
het hoofd,
donkere
woeling werd de
de kleine
kleine vondeling
vondeling omhoog
omhoog gelieven,
geheven, bloot
bloot
donkere woeling
En
en blank
blank als een
een wolkje,
wolkje, teeder
tee der als de blaadjes
blaadjes van een
een bloem.
bloem. En
de ouderen vergaten
vergaten hun
hun vrede
vrede voor
voor een
een glimlach,
glimlach, de
de jongeren
jongeren hun
hun
zielsstrijd voor een
een kozend
kozendwoord.
woord.Allen
Allenbeseften,
beseften,dat
daterereen
eenwonder
wonder
gebeurd was.
was.
Toen
Johannes in
iri zijn
zijn cel
celzich
zichhad
hadteruggetrokken,
teruggetrokken,wikkelde
wikkelde
Toen Johannes
warme schaapsvacht,
schaapsvacht, knielde
knielde neder,
neder, en
en dankte
dankte
hij het knaapje in een warme
God voor
voor het teeken,
teeken, waarin
waarin hem deze taak werd
werd toegestaan.
toegestaan. Hij
Hij
wist,
moest worden. Uit
Uit honing
honing en
ensuiker
suikerbereidde
bereidde
wist, hoe zij vervuld moest
en
hij
voedsel, hij doordrenkte
doordrenkte een
een doekje
doekje met
metlauwwarme
lauwwarme melk,
melk, en
hij voedsel,
bracht het
het den
denzuigeling
zuigelingtusschen
tusschende
delippen.
lippen.En
Enals
alshet
hetwichtje
wichtjeschreide,
schreide,
bracht
zong hij
wijsje der bijen,
bijen, dat
dat gonzende
gonzende den
den slaap
slaap bezweert.
bezweert.
hij het wijsje
In de
de Servische
Servische landen
landen zijn
zijn vele
vele liederen
liederen over
over de
delotgevallen
lotgevallen van
van
den vondeling
vondeling Simon, door
door de
de reizende
reizendedichters
dichtersvoorgedragen
voorgedragen bij
bij
het neuren van
van de
de éensnarige
éensnarige viool. In
In éen
éen daarvan
daarvan heet
heet het:
het:
"Toen
„Toen de kleine knaap slechts éen jaar was,
Leek hij op een kindje van drie jaren,
Toen hij echter werkelijk drie jaar werd,
Was hij als een ander kind van zeven,
Toen hij eindlijk zeven jaren telde,
Was hij als een ander van
van twaalf zomers.
Wonderlijk geleerd werd vondling Simon.
Simon."tt
Waarlijk
hij en zelfs
zelfs den
den abt,
abt, zijn meester, overtrof
overtrof hij
Waarlijk dat
dat werd
werd hij
als spelend.
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Johannes
heerlijk groeien
zich ontplooien
ontplooien aan,
aan, alsof
alsof
Johannes zag
zag dat
dat heerlijk
groeien en zich
hij
naar de
morgenwolken staarde.
hij naar
de morgenwolken
staarde.Hij
Hij had
had de
de rust
rust gevonden,
gevonden, God
had hem
hem het wonder
had
wonder geschonken
geschonken en hem
hem deze
dezemenschelijke
menschelijke liefde
liefde
hijinineen
eenonuitsprekelijk
onuitsprekelijkhartzeer
hartzeer
toegestaan.',Wel
warener
eruren,
uren,dat
dathij
toegestaan.Wel waren
zich herinnerde,
van zijn
zijn ziel
ziel was
was geweest:
geweest:
herinnerde, wat
wat hem
hem eens
eens de
de belofte van
Gods zon te
Gods
te mogen
mogen weerspiegelen,
weerspiegelen, gebogen
gebogen over
over den
den afgrond
afgrond van
van
Danovermeesterde
overmeesterde hem
hemeen
eenzuchtend
zuchtendverlangen
verlangennaar
naar
het eeuwige. Dan
den besterden
besterden nacht
nacht der
der extaze,
extaze, dan
dandorstte
dorsttehij
hijversmachtend
versmachtendnaar
naar
een roep,
roep, een
een groet,
groet,
een opgaan,
opgaan, schouwen, zich vereenigen. Totdat een
de zoete
zoete
hem
nabijheid deden
van zijn jongen,
jongen, en de
hem weer
weer de nabijheid
deden voelen
voelen van
genoegzaamheid
volmaakte aardsche
witte
genoegzaamheid over
over het
het bezit van dit volmaakte
aardsche de witte
enverjoeg.
verjoeg.
vogelen van de
de hemelsche
heme1sche verrukking
verrukking op
op deed
deedschrikken
schrikkenen
En hij dacht, terwijl
terwijl hij
hij Simon
Simon aanzag,
aanzag, zooals
zooals hij
hij daar
daar slank
slank en
en gragraen wijs
wijs als
als een
een jeugdige
jeugdige
celijk op hem toetrad: lijkt hij
hij niet zoo kuisch en
Jozef, lost
lost hij
hij ook
ookniet
nietalalmijn
mijnraadsels
raadselsop?
op?Ja,
Ja,telkens
telkensoverkwam
overkwam
broeder, om
om den knaap
dit den broeder,
knaap te tooien met
met een
een lichtglans
lichtglansvan
vanhet
het
heilige,
een ster
ster naar
naar beneden
beneden te
te brengen
brengen voor
voor het
hetvoorhoofd
voorhoofd
heilige, om een
van zijn dierbaar
kind. Wanneer
van
dierbaar kind.
Wanneer hij
hij hem temidden
temidden van
van den
dengrijsgrijsmet een
een glimlach:
gebaarde monniken zag
zag redetwisten, fluisterde hij met
,,zooals Jezus
"zooals
Herkende hij
hij zijn
zijn stemstemJezus tot
totde
de schriftgeleerden
schriftgeleerden sprak".
sprak". Herkende
klank in het koorgezang,
dan bruiste zijn aanbidding niet meer
koorgezang, dan
meer opopklank
waarts, maar vloeide neerwaarts als een bronnetje tusschen
tusschen de
de blocbloe,,0 lofzingende
lofzingende engel"
engel" mijmerde
mijmerde hij. Zoo
Zoo vaak
vaak er hardop
hardop
men
men en „o
werd gebeden,
gebeden, hoorde
hoorde hij
hij tusschen
tusschenhet
hetdoffe
doffedreunen
dreunender
dersyllaben,
syllaben,
enverkondigend
verkondigendals
alsklokgelui.
klokgehu.
het smeekend
smeekendwoord
woordvan
vanSimon
Simonzuiver
zuiveren
Hij onderwees
onderwees hem
hem dagelijks
dagelijks in
de evangeliën.
evangeliën. Hij hoopte
hoopte den
den
Hij
in de
zin van zijn lieveling
lieveling te
de rust
rust van
van het
hetklooster,
klooster,dien
dien
te richten naar de
vorstelijken geest
binden naar
naar Gods
Godsregelen.
regelen.Verwonderlijk
Verwonderlijksnel
snel
vorstelijken
geest te binden
wezen des Heeren door den
den knaap
knaap gekend,
gekend, maar
maar het
het helhelwerd het wezen
derst begreep
begreep hij
hij zijn
zijn maker
maker als
als koning,
koning,terwijl
terwijl hij zichzelven dan
als kroonprins
kroonprins dacht. Doch
Doch waar
waar hij
hij hier
hiernog
nogknielen
knielenkon
konals
alsvoor
voor
een vader, in wiens
wiens handen
handen hij
hij den scepter
scepter wist, voor een sterveling
was verre
verre van
van dit
dittrotsche
trotsche
hoofd te buigen
buigen of
of de
de knieën,
knieën, dit
dit was
het hoofd
De monniken,
monniken, zijn
zijn meesters,
meesters, wil
wijden
wel dulden,
dulden, als
als hij
kind. De
den het wel
op hun
hun vragen
vragen het Grieksche
Grieksche woord
woord liet
liet klinken,
klinken, alsof
alsof een
eert rhetor
rhetor
Latijn in
in een
een
zijn gestoelte
gestoelte verkondigde, of wanneer hij het Latijn
het van zijn
purperen toga
toga leek
leek te
te zeggen,
zeggen, statig
statigschrijdend
schrijdendals
alseen
eenconsul
consulachter
achter
purperen
en bijien
bijlen aan.
aan. Zij
Zij schepten
schepten behagen
behagen in
in de
deheerschersheerschersde bundelen en
hun kleinen
kleinen afgod,
afgod, als
alsinineen
eenfeestelijke
feestelijkeverkleeding,
verkleeding,
manieren van hun
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en vaderlijk bewonderden zij
zij een schranderheid,
schranderheid, waardoor
waardoor de
de hunne
hunne
evenoude,
oude,
gaarne overtroffen
overtroffen wilde
wilde zijn.
zijn.Doch
Dochininzijn
zijnmakkers,
ma.kkers,inindedeeven
inde
deeene
eene
die gelijk
gelijk hij
leven stonden met
met den
den beker
beker in
hij nog voor het leven
hand
zwaard in de
de andere,
andere, ja,
ja, in
indie
diemedekampers
medekampers beet
beet de
de
hand en het zwaard
afgunst
een slangetand.
slangetand. Wel
Wel betoonde
betoondehij
hijzich
zichhoffelijk
hoffelijkjegens
jegens
afgunst met een
hen en
hen
en innemend,
innemend, zooals
zooals dit
dit trouwens
trouwens den
denmachtigere
machtigerebetaamt,
betaamt,
zijn heerschersdroom
heersche-rsdroom als
als stralende
stralende noodwendigheid
noodwendigheid
ook wist hij hen zijn
te doen aanvaarden;
aanvaarden; maar
maar het
hetisiseen
eenschande
schandevoor
voorhet
hetjeugdige
jeugdigebloed
bloed
en daarom
daaromdroomde
droomde die
dielachende,
lachende,
om zich schatplichtig te weten,
weten, en
bekranste schare,
schare, bij
bij het volgen
hun veldheer,
veldheer, over
over niets
nietsdan
dan
bekranste
volgen van
van hun
verraad.
Vijftien zomers waren, zooals
zooa1s het
het lied
lied zingt,
zingt,reeds
reedsvoorbijgegaan
voorbijgegaan
Vijftien
aan
Simon, zomers,
zomers, alsof
alsof de
de jaren,
jaren, die
diezulk
zulkeen
eenschoone
schoonegulden
gulden
aan Simon,
doen rijpen,
rijpen, niet anders dan zànnige
vrucht doen
zonnige seizoenen
seizoenen kunnen
kunnen zijn.
zijn.
zoden lentemorgen,
lentemorgen, dat
datde
descholieren
scholieren
En toen geschiedde het
het op
op een
een zoelen
zich voor het spel in
in den
denkloostertuin
kloostertuinha
hadden
vereenigd. Er
Erwerden
we;rden
dden vereenigd.
werd geworpen
geworpen met
met den
den bal.
bal.Simon
Simon
sprongen
sprongen gesprongen,
gesprongen, en
en er werd
overtrof ze
naijver den
den knapen
knapenzooveel
zooveel pijn
pijn
zeallen.
alien.Nooit
Nooit nog
nog had
had de naijver
gedaan, als
als nu ze
ze hun
hunspeelgenoot,
speelgenoot, in
inde
deheerlijke
heerlijke houdingen
houdingen van
van
gedaan,
en iederen
iederenmedemedezijn
bedrevenheid, over
over het veld
veld zagen
zagen snellen,
snellen, en
zijn bedrevenheid,
in de
de
dinger
bevalligheid verslaan.
bal in
dinger met bevalligheid
verslaan. Juist
Juist slingerde
slingerde hij
hij een bal
r~imte,
slank de
de romp
rompgenegen
genegeninineen
een
sierlijk,onverstoorbaar
onverstoorbaar
ruimte, slank
sierlijk,
evenwicht,
armgelijk
gelijk een
een boog
booggespannen,
gespannen, het
het bruine
bruine haar
haar
evenwicht, de arm
hem golvend
golvend langs
uitlangs de
de slapen
slapenals
alseen
een wilde
wilde bloemenruiker
bloemenruiker die
die uiteenvalt,
zijn oogen
oogen schitterend.
schitterend. Als
Als een
eenleeuwerik
leeuwerik verloor
verloor zijn
zijn
eenvalt, en zijn
blauw.
worp zich in het blauw.
"Kijk,
Simon, •• hoonde
hoonde een
een sarrende
sarrende stem, „Simon
"Simon is
is een
een
,,Kijk, die
die Simon,"
vondeling."
"Die
bezit noch
noch verwanten,"
verwanten,"krijschte
kl'ijschtehet
hetvan
vaneen
eenandere
anderezij.
zij.
„Die stam bezit
"Weet
niet eens
eens vanwaar
vanwaar hij is
is gekomen."
gekomen."
„Weet niet
"In
een kistje
kistje aan
aanden
denoever
oevervan
vanden
denDonau
Donauheeft
heeftdeabthemgc„In een
de abt hem gevonden'!'
vonden.."
„Vondeling, Simon de Vondeling."
"Vondeling,
Vondeling. tt
Antwoorden
Langzaam liep hij
hij terug
terug naar
naar
Antwoorden deed
deed de
de getarte niet. Langzaam
Het scheen,
scheen, of
of hij
hij wandelde
wandelde in
inden
denslaap.
slaap.
het klooster. Het
In zijn cel
cel sloeg
sloeg hij
hij de
de evangeliën
evangeliën open,
open, las,
las, terwijl
terwijl zijn
zijn tranen
tranen
stroomden.
Broeder
schreien, trad bij
bij hem
hem binnen
binnen en
en
Broeder Johannes
Johannes hoorde
hoorde het
het schreien,
vroeg wat hem schortte.
schortte.
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„Spreek, mijn
mijn zoon,"
zoon," zei
zei hij
hij teeder,
teeder, "spreek,
„spreek, wat derft gij
"Spreek,
gij in
in mijn
mijn
klooster?"
wasweervaren,
weervaren,hij
hijvertelde
verteldehet
hetin
invele
vele
En Simon
Simonvertelde,
vertelde,wat
wathem
hemwas
woorden,
verwarrend, strijdend
strijdend met zijn
zijn snikken,
snikken, maar
maar als
als
woorden, zich verwarrend,
hij
had gesproken,
gesproken, zou
zou zijn
zijn gebrokenheid
gebrokenheid het
het nog
nogluider
luider
hij geen woord had
hebben betuigd: mijn
mijn koningsmantel
koningsmantel is gescheurd,
gescheurd, mijn
mijn kroon
kroon ververtreden
treden..
. Rustig
de abt
abt te
te troosten;
troosten; wat
wat had
had een
eenzuivere
zuivereziel,
ziel,
Rustig poogde hem de
die zich aan God ging
ging wijden,
wijden, met
meteen
eennaam
naamtetedoen?
doen? En
Ennu
nubekende
bekende
Johannes
verwachting, van
hem spoedig
spoedig
Johannes zijn
zijn pleegkind
pleegkind die
die liefste
liefste verwachting,
van hem
een der hunnen, een broeder
broeder te zien.
„Neen, nimmer,"
riep de
de vondeling
Simon, en
en hij
"Neen,
nimmer," riep
vondeling Simon,
hij dacht,
dacht, z66
zoo
kan ik niet voor Hem
Hem verschijnen;
verschijnen;een
eenridder,
ridder,die
diezijn
zijnheer
heel'zijn
zijndien-.
diensten aan
aan komt
komt bieden, doet dit
dit immers
immers ook
ook gewapend
gewapend en
en den
den helm
helm
gepluimd. En
En hij
gepluimd.
hij smeekte:
smeekte: „Ach
"Ach vader
vader abt,
abt, verhoor
verhoor mijn
mijn bede.
bede.
Laat
blanken schimmel voor
voor mij
mij toomeri;
toomen'; dan
dan rijd
rijd ik
ik de
de wereld
wereld
Laat uw blanken
in om
om mijn
mijn eer
eer teteherwinnen.
herwinnen. Anders
Anders spring
spring ik in
in den
den Donau."
Donau."
De abt,
abt, die
die Simon
Simonliefhad
liefhadals
alszijn
zijneigen
eigenzoontje,
zoontje,zweeg,
zweeg, omdat
omdat
een doodelijk
doodelijk getroffene
getroffene ,niet
kan spreken.
spreken. Hij ging
ging heen,
heen, terwijl
terwijl
,niet kan
het in hem zuchtte: omdat God het zoo wil, en misschien keerthetinmzuc:odatGhezwil,nmsckert
hij
weder.
hij weder.
Dien
ganschen dag
dag en
en nacht
nacht was
was hij
hijmet
mettoebereidselen
toebereidselen voor
voor
Dien ganschen
zijn jongen bezig, en toen
toen de
de zon
zon opging
opgingover
overden
dennieuwen
nieuwenmorgen,
morgen,
zat
Simon al in
in het
het zadel,
zadel, niet
niet minder
minder schoon
schoon en
en kleurig
kleurig dan
dan het
het
zat Simon
lenteland.
Hij droeg
droeg een
eenrood
roodoverkleed
overkleedmet
metfonkelende
fonkelendespangen
spangen
lenteland. Hij
boven
goud borduursel
borduursel stijfstaand
breeden
boven het
het van goud
stijfstaandhemd,
hemd,in
in zijn
zijn breeden
gordel
juweelen gevesten, op
op zijn
zijn bruinen
bruinen kolkolgordel staken
staken dolken
dolken met juweelen
bak wiegelde
wiegelde een
eenreigerveer.
reigerveer. Ook
Ookhet
hetsneeuwwit
sneeuwwitpaardje
paardje was
wasals
als
bak
voor
een bruidstocht
bruidstocht opgetuigd.
De leidsels
leidsels schitterden
schitterden van
van het
het
voor een
opgetuigd. De
verguldsel,
purperen dekkleed
dekkleed sloegen
sloegen bij
bij het
het
verguldsel, de
de kwasten
kwastenvan
van het
het purperen
draven
aan. De
Deevangeliën
evangeliënhad
hadde
dejeugdige
jeugdigereiziger
reiziger
draven tegen de hoeven aan.
met zich
zichgenomen,
genomen,als
alshet
heteenige
eenigeherkenningsteelcen
herkenningstee"kenvan
vanzijn
zijnstand
standen
en
staat, maar zijn buidel
buidel woog
woogdaar
daar niet
nietzoo
zoozwaar
zwaarvan.
van.Dat
Datkwam
kwamdoor
door
de
duizend goudene
goudene dukaten,
dukaten, die broeder
broeder Johannes
Johannes hem
hem tot
tot een
een
de duizend
teerpenning
had
toebedeeld.
Vol
ongeduld
trappelde
de
schimmel,
teerpenning had toebedeeld.
ongeduld trappelde de schimmel,
omdat
de zwoele
zwoelegeuren
geurenvan
vanhet
hetvoorjaar
voorjaar binnenwoeien
binnenwoeien door
door de
de
omdat de
open
poort. Maar
Maar de
de monniken
monniken waren
waren nog niet
niet gereed
gereed met
met hun
hun
open poort.
afscheid, ieder wilde
wilde hem
hem de
de handen
handen drukken
drukken en
en den
den kus
kus des
desvredes
vredes
geven
de wang.
wang. Weer
Weer verrees
verrees hij
hij evenals
evenals voor
voor jaren,
jaren, toen
toen hij
hij
geven op de
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door den abt aan
aan de broeders
broeders getoond
getoond werd,
werd, als
als een
een bloem
bloemtusschen
tusschen
de zwarte gestalten; weer
weer werden
werden de
de gezichten
gezichten naar
naarhem
hemopgeheven
opgeheven
van verteedering.
in een glimlach
glimlach van
verteedering. Doch nu
nu gold
gold het
heteen
eenadieu
adieuen.
en
geen
mede van
van het
het klooster,
klooster, dat
datzoo
zooontluisontluisgeen welkom.
welkom. Hij
Hij nam iets mede
terd achterlaat,
achterlaat, als het
het heengaan
heengaan van
van de
de Meimaand;
Meimaand; de
de ouderen
ouderen
dachten, het was
was het zinnebeeld
zinnebeeld van het
het onsterfelijk
onsterfelijk bloesemen
bloesemen in
in
dachten,
den Heere,
Heere,de
dejongeren,
jongeren,het
hetbeduidde
beduiddeeen
eentroost
troostzoowel
zoowetals
alseen
eenbelofte,
belofte,
den kus,
kus,
dat wonderen
wonderen groeien
groene gaard
groeien in
in de
de groene
gaard van
van God.
God. En in den
dien zij hem gaven, vertelde elk van wat hij gehoopt
gehoopt had,
had, en
en dankte
dankte
hem daarvoor.
"Waar
mijn makkers,
makkers, de
de scholieren?"
scholieren?" riep
riep de
deblinkende
blinkende
„Waar zijn mijn
ruiter, toen hij
hij al
al die
die ruige
ruige baarden
baarden aan
aan de
de lippen
lippen had
hadgevoeld.
gevoeld. En
zij slechts
slechts hadden gewacht op die noodigende
alsof zij
noodigende woorden,
woorden,kwamen
kwamen
zij
knapen, blootshoofds
blootshoofds met
methun
hungrijze
grijzeschoolpak
schoolpak
zij aanzwermen, de knapen,
aan.
Sommigen snikten,
snikten, anderen bedekten
bedekten zich
zich het
het gelaat,
gelaat, en
en er
aan. Sommigen
de
lag
schaamte, die gaarne
gaarne om
om vergeving
vergeving wilde
wilde smeeken,
smeeken, in de
lag een schaamte,
houdingen,
schaarden rond het
het ongeduldig
ongeduldig briebriehoudingen, waarmee
waarmee zij
zij zich
zich schaarden
schend paard. Hoe
Hoe beseften
beseften zij
zij het
het nu,
nu,dat
dathet
heteen
eenkoning
koningwas,
was,dien
dien
zij hadden verstooten.
in de
de
zij
verstooten. Allen
Allen hielden
hielden zij
zij een
een klein
klein geschenk
geschenk in
aan Simon
Simon over,
over, nederig
nederig als
als een
een schatting
schatting
handen, en zij reikten dit aan
brengende
vazal. Zij gaven
gaven een ruikertje
ruikertje bloemen,
bloemen, een
een glanzenden
glanzenden
brengende vazal.
appel, een sieraad, een versnapering. Simon, die
die lachend
lachend en
en hartelijk
hartelijk
dankte,
stapelde de geschenken
geschenken voor
het zadel
zadel neer.
neer.Dan
Dan
dankte, stapelde
voor zich op het
reed hij heen, terwijl hij met de eene hand de toomen, met
met de
de andere
andere
die
lieve dingen
dingen van
van de
devriendschap
vriendschapvasthield,
vasthield,waarvan
waarvanbijwijlen
bijwijlen
die lieve
enzich
zichaan
aan
een vrucht of
of een
een tuiltje
tuiltje neergleed
neergleed langs
langs het
hetdekkleed,
dekkleed, en
den wegrand verloor. De
De monniken
monniken en
ende
deknapen
knapenwuifden,
wuifden,zoolang
zoolang
de heentrekkende
heentrekkende zichtbaar
hij voor
voor hen
hen tusschen
tusschen
zichtbaar bleef.
bleef. Maar toen hij
was verdwenen,
verdwenen, volgde
volgde broeder
broeder Johannes,
Johannes, die
die door
door
de
boomen was
de boomen
het torenvenster
de oogen,
oogen, de
de vingers
vingers
torenvenster uitkeek,
uitkeek, hem
hem nog
nog steeds
steeds met de
om
traliewerk geklemd.
geklemd. Innig
Innig ontroerde
onttoerde hem
hemhet
hetschouwspel
schouwspel
om het traliewerk
het groote
groote landschap
landschap onder
onder de
de
van
kleinen, bonten
bonten ruiter in het
van dien kleinen,
was de
de dag
dagvan
vanSint-George,
Sint-George,de
deheilige,
heilige,die
die
reine
Het was
reine lentelucht. Het
zoo dierbaar
dierbaar is
de Serviers,
Serviers, omdat
omdat hij
hij het
hetnieuwe
nieuwe loover
loover en
en
zoo
is aan de
de eerste bloeisels
bloeiseis brengt.
de abt
abt den
den
brengt.Het
Het kon
kon niet
niet anders,
anders, dan dat de
heme1schen
vereenzelvigde met
pleegkind, en het
het hem
hem
hemelschen ridder
ridder vereenzelvigde
met zijn
zijn pleegkind,
te moede werd, of
of een
een bode
bode uit
uit een
eenbetere
beterewereld,
wereld,die
diehet
hetklooster
klooster
nuvoor
voor lang,
lang, voorgoed
voorgoed mismisgezegend, het
het nu
jaren met zijn bijzijn had gezegend,
schien,
nog te turen,
turen, toen
toen de
de ruiter
ruiteralalaan
aan
schien, verliet.
verliet. Uren
Uren stond
stond hij
hij nog
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heuveligen horizont verdwenen
verdwenen was;
was; en die lijn
lijn van
van de
de toppen
toppen
den heuveligen
bergen tegen
tegenhet
hetblauwe
blauwebleef
bleefhem
heminindedegedachten
gedach~engeteekend
geteekend
der bergen
vele jaren
duurde het
het eer
eer
heel den
verlatenheid. En
heel
den tijd van zijn verlatenheid.
En vele
jaren duurde
Simon weerkwam.
weerkwam. Het haar
haar werd
werdhem
hemvvitter,
witter,den
denprior
priorJohannes,
Johannes,
maar
den vrede
hij niet.
maar den
vrede won
won hij
niet. „Omdat
"Omdat God
God het
het zoo
zoo wil,"
Vi.riI;' had
had hij
hij
gesproken
op dien
dien treurigen
en dikwijls
dikwijls herhaalde
herhaalde
gesproken op
treurigen lentemorgen,
lentemorgen, en
hij de woorden met opgeheven hoofde, en de handen uitgestrekt,hijdewornmtpgvhofde,nauitgsrk,
doch eer
van de
de berusting
berusting de
de verlossende
verlossende kalmte
kalmte kon
kon voelen,
voelen,
doch
eer hij van
had hij zijn verzuchting reeds ten einde toe gefluisterd:
gefluisterd: „en
"enmisschien
misschien
keert hij weder," en
hem. het
het hart
hart met
:t:i·~t
en die
die verwachting
verwachting overstelpte
overstelpte hem
te menschelijke
menschelijke ontroeringen.
ontroeringen. In
In slapelooze
slapdooze nachten
nachten vroeg
vroeg hij
al te
zich
af, wat de
bedoeld kon
kon hebben
hebben met
met het wonder.
zich af,
de almachtige
almachtige bedoeld
wonder.
Het knaapje had
had hij mogen dragen
dragen uit
uit de
de golven
golven als een andere ChrisChrisz;ijn onrust
onrust verzoend
verzoend en
op het
he.tzwaarste
zwaarste een
een
tophorus, het
had zijn
tophorus,
het had
en op
antwoord
kreetjes, en
en waarom
waarom
antwoord gegeven
gegeven reeds
reeds met
met zijn
zijn stamelende
stamelende kreetjes,
werd
werd dit kostbaar
kostbaar pand hem
hem nu
nu ontnomen?
ontnomen? Het
Het isis alsof
alsof het
het schip
schip
waar6m zou
zouvragen,
vragen,wanneer
wanneerde
de stuurman
stuurman het met
waarom
met den
den steven
stevennaar
naar
den wind wendt, of dat
dat de
de pijl
pijl een
een verklaring
verklaring zou
zou eischen
eischen van
van den
den
schutter, die
die hem
hem. naar de
de wolken
wolken zendt.
zendt. Zoodra
Zoodra de
devogel
vogel geveld
geveld
ligt, en de haven
haven bereikt
bereikt is,
is, blijkt
blijkt alles
alles helder
heIder als
als de
de dag.
dag.
,

Negen lange
Simon rond
rond door
doorde
dewereld,
wereld,overal
overal naar
naar
Negen
lange jaren trok Simon
naam en afkomst vorschend, zou der dat iemand hem helpen kon.namefkostvrchnd,zeaimhlpnko.
Hij werd een welbekende in de Servische landen, die vreemdeling,
koen als
als Sim.son,
Simson, wijs
wijsals
;;:Is
die zoo schoon was
was als
als de liefde,
liefde, sterk en koen
de
profeten,
en
die
omreed
met
vragen,
waarvan
de
zin
niet
kOlt
de profeten, en die omreed met vragen, waarvan de zin niet kon
worden geduid.
Het was zoo jeugdig nog het volk, dat
dat woonde
woonde tusschen
tusschen de
de Karst
Karst
en de Karpathen,
Karpathen, het
hetwas
was zoo
zoo vol
vol nog van gevoelens uit den
der.. morgenmorgenstond der tijden,
tijden, toen
toen de
de goden
goden vaak
vaak op
op aarde
aarde kwamen,
kwamen, en
en er
er getwijgetwijof
hij uit
uit
feld
kon
worden,
wanneer
men
een
zwerver
begroette,
feld kon worden, wanneer men
zwerver begroette, hij
het geslacht
geslacht der stervelingen
stervelingen stamde, of
of uit
uit zaliger
zaliger oorden
oorden naar
naar de
de
aarde
was gereisd.
gereisd. Daarom
Daarom spreidde
het licht
licht van
van de
delegende
legende
aarde was
spreidde zich het
om
bekorende verschijning
verschijning van
knaap. De
De harten
hartenklopten
klopte.
om de bekorende
van den knaap.
gelukkiger
wegen ontmoet hadden, men
men sprak
sprak
gelukkiger van
van wie
wie hem
hem op
op de wegen
over
het groen
groen in
in een
een warme
warme lente,
lente, en
enwaar
waar
over hem als over de zon en het
bloesenas
hij
afscheid had genomen,
genomen, leek het
het als
als vielen
vielen de
de bloesemi
hij ontijdig afscheid
van de boomen af.
De meisjes, met wie hij een
een woord
woord had
had gewisseld,
gewisseld, of
of voor
voor wie
wie hij
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zich
had genegen,
genegen, terwijl
terwijl hij
hij zijn
zijnschimmel
schimmellangzamer
langzamerdeed
deedgaan.,
gaan,
rich had
bezaten voortaan een
een kleinood,
kleinood, waarvoor het
h{;t &men
glan~envan
vanhun
hunweefweefsels
de schittering
schittering van
van heur
heur borduurwerk
borduurwerk verbleekten,
verbleekten, en
en dat
dat
sels en de
':; ~\Vonds
alleen in
in
zij
in een
eenonuitsprekelijk
onuitsprekelijkheimwee
heimwee bezagen,
bezagen, 'S
zij in
avonds alleen
hun kamer,
kamer, als
als de
de maansneeuw
maansneeuw op hun
hun bedden
beddenviel.
viel.
dj('nheld
he1dzonder
zonderweerga,
weerga,
Ook de mannen
haddeneen
eenwelbehagen
welbehageninind;eti
mannen hadden
en wanneer hij een
e~n noodiging
noodiging aannam,
aannam, werd
werd met
met spoed
spoed het
hetvetste
vetste
scir.ap geslacht.
sch2.ap
geslacht. Aan
Aan den
denmaaltijd
maaltijdwerd
werdererzoo
zoov-eoolijk
vroolijkgezongen,
gezongen,
de zorgendooder
z:orgendooderzelve
zelve
alsof geen
geenleed
Icedmeer
meer werkelijk
werkelijk kon
kon we2;t~n,
wezen, nu de
aangezeten
den heildronk
heildronk uit
uit te
te
aangezeten was.
was. En
En dan
dan stond
stond Simon
Simon op om den
brengen: „Op
"Op uw
uw welzijn,
welûjn. broeder huisheer.
huisheer. Moge
Mog(' God
God uw
uw woning
woning
sieren, uwe
uwe akkers
akkers zegenen.
zegenen.Moge
Mogede
dedeur,
dcur, waardoor
waardoor uw
uw vrienden
sieren,
vrienden
in willen komen, altijd openstaan,
openstaan, maar
maar de
de deur,
deur, waardoor
waardoor uw
uwvijand
vijand
binnen
wil dringen, met
met distelen
distelen zijn
zijn dichtgegtocid.
dichtgegtoeid. Moge God
God uU
binnen wil
voor trouwelooze
trouwelooze kameraden,
kameraden, het
het vuur
vuur en de
voor
de Turken
Turkenbewaren.
bewaren.En
En
deze
de andere
andere uu gewijd."
gewijd:'
deze beker mij
mij nu, en de
De gastheer dankte en men
men plengde
plengde den
den wijn,
wijn, en
en bij
bijallen
allenbleef
bleef
er een vreugdige
vreugdige heugenis
heugenis aan dit feestmaal,
feestmaal, alsof men er een
een ononbekenden koning onthaald had,
a ld van
bekenden
had, die,
die, afgedwa
afgedwadd
van zijn
zijn jachtstoet,
jachtstoet,
st~at geheim
geheim had
had gehouden,
gehouden, doch
doch zijn
zijnwaardigheidswaardigheids:tijn
hoogen staat
zijn hoogen
teekenen
om dc
dc slapen
slapen droeg.
droeg. Zelve
Zelve troutrouteekenen zichtbaar
zichtbaar aan de hand en om
wens
de vreemdeling
vreemd.eling geen
geen enkele
enkele poging
poging om
omdedesagekroon
sagekroon
wens deed de
~ch
hoofd te
te nemen;
nemen; hij
hij gedroeg
gedroeg rich
zichzoo
zoofier
fierals
alsiemand
iemand
zich van
van het hoofd
z:ij verschuldigd
verschuldigd
die gewend is, dat
dat zijn
zijnonderdanen
onderdanenhem
hemgeven,
geven,wat
watzij
in kleederen
kleederen als
als die
die in
in oude
oudegedichten
gedichtenworden
wordenbebezijn, hij stak rich
zich in
schreven,
hij
zat
te
paard
als
een
sultan,
z;:ijn
gratie
van
manieren
schreven, hij
te paard als een sultan, zijn gratie van manieren
leek
ceremonieën, en
endiepste
diepsteder
dergeheimenissen,
geheimcn1ssen, niemand
niemand wist
wist
leek op ceremonian,
zijn naam. Ja,
Ja, jonge
jonge Simon reed zoo
zoo recht
recht en
en prachtig,
prachtig,tusschen
tusschende
de
hun opgeheven
opgeheven armen,
armen, blijde
blijde monden,
monden,
hagen der bewond(;renden
met hun
bewonderenden met
was
stralende
stralende gezichten,
gezichten, als
als ecn
een keizer
keizerdoor
doorzijn
zijnrozentuin.
rozentuin.En
En er was
in
hem,
wanneer
de
beste
plaats
hem
ingeruimd
werd
geen
afweer
geen afweer in
beste plaats hem ingeruimd werd
haardvuur, en
en rustig
rustig glimlachte
glimlachte hij
hij dan
dan in
inhet
hetbewustzijn,
bewustzijn,
bij het haardvuur,
hoe
werkelijk zijn woorden voor die
die goede
goede lieden
lieden een
eenachterklank
achterklank
hoe werkelijk
beUlten
de muziek
muziek van
van het
hetwonder,
wonder,hoe
hoewerkelijk
werkelijk zijn
zijnbijzijn
bijzijn
bezaten van de
hier het leven
leven ophief
ophief tot
tot de
de blauwe
blauwe sferen
sferen van
vanhet
hetsprookje,
sprookje,en
enhoe
hoe
hij,
als de
devreemdeling
vreemdeling vermomd
vermomd der
dereeuwige
eeuwige vertellingen,
vertellingen, het
het
hij, als
_ringen
den vleugel
vleugel naar
naar de
de wolken
wolken drijft.
drijft.
dringen wekte, dat den
er een
eenlichtgloed
lichtgloed over
overde
de
Wanneer
blokken knetterden,
knetterden, en er
Wanneer de
de blokken
,asten
viel, placht hij
hij dikwijls,
dikwijls, vooral
vooral als wie
wie hem
hèm had
hadontvangen
ontvangen
gasten viel,
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den lande,
bnde, zijn
zijn vragen
\<"1'agen tetestellen,
stellen,die
diezoo
zooduister
duister
een machtige was in den
waren
als
de
wichelelarijen
van
een
toovenaar.
Over
een
vrouw,
waren als wichelelarijen van een toovenaar. Over een vrouw,
lang geleden
geleden al
al haar
haar kindje
kindje aan
aan de
degolven
golvenhad
hadgegeven,
gegeven, over
over
die lang
mede werd
werd gevoerd.
gevoerd. Ook
Ook liet
liet hij
hijde
de
een kistje,
kistje,dat
dat door
door den Donau mede
evangeliën met
fonkelend slot
tot hand
hand
evangeliën
met hun fonkelend
slot uit edelsteen van hand tot
s-taarde dan
dan de
de ouderen
ouderenonder
onderdedeaanwezigen
aanwezigenonafgebroken
onafgebroken
gaan, en staarde
recht in
wat
in het
het gelaat.
gelaat. Maar
Maar niemand
niemand begreep
begreep hem,
hem, men
men zag in wat
hij vroeg slechts bovennatuurlijke
zeeen
eenvoorval
voorval
bovennatuurlijke bedoelingen,
bedoelingen, alsof
alsofze
den hemel,
hemel, misschien
misschien wel
wel in
in
betroffen, dat
zich misschien
misschien wel in den
betroffen,
dat rich
bestaan had
had voorgedaan.
voorgedaan.
een menschelijk bestaan
die zich
zichgeen
geennaam
naamkon
konwinnen,
winnen,voelde,
voelde,ondanks
ondanksalle
allehuldihuldiHij, die
gingen, de
vorstelijken staat. Daarom was
was het
het niet
niet
gingen,
de holheid
holheid van
van zijn
zijn vorstelijken
de dapperheid alleen,
alleen, die
die hem
hemde
degevaren
gevarendeed
deedzoeken
zoekenenenroekeloos
roekeloos
liet spelen met zijn leven, als ware het de luttele
luttele inzet
inzet bij
bij een
een dobdobbelarij. Hij gaf zich als
als een, die
die niets
niets heeft
heeftte
te verliezen,
verliezen, en
en zoo
zoo leek
leek
het land
land
uit een
een mateloozen
mateloozen rijkdom schonk. Niemand in het
het, of hij uit
was zoo
zoo vrijgevig
vrijgevig met zijn
zijn heldenheldenzoo verkwistend
verkwistend met zijn daden, zoo
moed.
moe d.
Eens
een broeienden
broeienden zomernamiddag
zomernamiddag was
was hem
hem een
een troep
troep
Eens op een
mannen met
wapenen gegemet lossen
lossen teugel
teugel achterop
achterop komen
komen rennen, de wapenen
trokken, kamp-bereid. Het bleken
trokken,
bleken Servische
Servische broeders
broeders te
te wezen,
wezen, en
en
hij uit
uithun
hunhaastige
haastige
nadat Simon
Simon zich
zich bij
bij hen
hen had
had aangesloten,
aangesloten, hoorde
hoordehij
zij een
een bende
bende van
van Turken
Turkenvervolgden,
vervolgden, die
dieeen
eenhuwehuweberichten, dat zij
lijksstoet
dermeisjes,
meisjes, de
de schoonste
schoonste van
van het
het
lijksstoet had
had overvallen,
overvallen, en
en een
nil der
gansche
geroofd. Op zijn
zijn prachtig
prachtig witte
witte strijdpaard
strijdpaard draafde
draafde
gansche dorp,
dorp, geroofd.
hij
anderen spoedig
spoedig ver
ver vooruit.
vooruit. Hij
Hijvolgde
volgdede
dehoevensporen,
hoevensporen,
hij de anderen
die
het pad
pad ontdekte,
ontdekte, de
degalop
galopvan
vanzijn
zijnschimmel
schimmel sloeg
sloeg het
het
die hij op het
vuur
de steenen,
steenen, en
en eindelijk,
eindelijk, toen de avond
avond al door
door het
het loof
loof
vuur uit de
begon
bevond hij zich plotseling
plotseling bij een bocht
bocht van
van de
de
begon te
te bloeden, beyond
wie er
er éen
éen 'n'nvrouw
vrouwdroeg
droeg
rotsen tegenover vier donkere ruiters, van
van wie
over
zich te
te bezinnen,
bezinnen, viel
viel hij
hij dadelijk
dadelijk
over den hals van zijn ros. Zonder zich
aan.
gevecht ontspon
ontspon' zich
zich in
in een
een diep
diep ravijn,
ravijn, dat
datvan
vaneen
eenlangs
langs
aan. Het
Het gevecht
de klippen nederdalenden
nederdalenden waterval
waterval weergalmde;
weergalmde; de
de klingen
klingen suisden,
suisden,
kruisten
kliefden, als een
een wilde
wilde warreling
warreling van
van bliksemflitsen,
bliksemflitsen,
kruisten zich, kliefden,
kreten
brak tegen
tegen staal.
staal. Reeds
Reeds bij
bij den
deneersten
eerstentoetoekreten snerpten,
snerpten, staal brak
en
sprong
rappe Christenzwaard
Christenzwaard zijn
zijn prooi
prooi gevonden,
gevonden, en
sprong had
had het rappe
een
hoofd lag van den
den romp.
romp. Tegelijk
Tegelijk had
had de
debedreven
bedrevenschimmel
schimmel
een hoofd
en hem
hem uit
een
tanden vastgegrepen
vastgegrepen bij den
den gordel
gordel en
een vijand
vijand 'met
met de tanden
het
zadel gesleurd.
gesleurd. Voor
Voor hij nog
nog van
van de
de verdooving
verdooving van
van zijn
zijn val
het zadel
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was
bekomen, spoot
den strot.
strot. Toen,
Toen, met
meteen
een
was bekomen,
spoot het
het bloed
bloed hem
hem uit den
vreeselijken
aanvoerc;Jer der
Turken op
op den
denjongen
jongen
vreeselijken kreet,
kreet, was
was de aanvoerder
der Turken
ridder
slagen beukten
beukten op kuras
kuras en
en schild.
schild.
ridder toegesprongen,
toegesprongen,en
en de
de slagen
Simon hief
hief den
den arm,
arm, ver
ver achterwaarts
achterwaarts gebogen, en dacht
dacht den
den onge
onge-loovige
vellen door
door zijn
zijn bes
besten
meesterstoot, maar
maar het
het neersuineersuiloovige te vellen
ten meesterstoot,
!:ende
werd op
op den
denbeukelaar
beukelaar opgevangen,
opgevangen, en
endaar
daar brak
brak het
het
zende lemmet werd
als glas
glas af bij het heft.
heft. Met
Meteen
eenjubelroep
jubelroepvan
vanzege
zegedrong
drongde
dezwartzwartgebaarde
lach over
over den
den dood
doodvan
van
gebaarde krijgsman
krijgsman op
op den
den knaap
knaap toe,
toe, en de lach
een dappere
dappere grimde hem reeds om den
den mond.
mond. Maar
Maar de
de onversaagde
onversaagde
jongen, rad
had den
den dolk
dolk getrokken,
getrokken, en behendig
behendig nedernederjongen,
rad ter hand, had
buigend
den flikkerenden
flikkerenden cirkel
cirkel van het
het naar
naar hem
hem maaiend
maaiend
buigend onder den
kromzwaard, had
had hij
hij zijn
zijn wapen
wapen den rochelenden
kromzwaard,
rochelenden roover
roover in
inhet
hethart
hart
geduwd.
alleen nog
nog overgebleven
overgebleven was
was van
van de
de rotgezellen,
rotgezellen,
geduwd. Wie
Wie nu alleen
de man die de vrouw droeg, liet
liet schielijk zijn
zijn prooi den vuist
vuist ontglipontgliphet meisje
meisje gleed
gleedlangs
langshet
hetzaal
zaalaf,
af,enenzelve,
zelve,dedetoomen
toomengevierd,
gevierd,
pen, het
zijn paard
reed hij
hij voor
voor zijn
zijn leven,
leven,
paard de
de sporen
sporen gevend,
gevend, vluchtte hij, reed
schrille
die vervolgd
vervolgd wordt
wordt door
door den
den
schrille kreten
kreten slakend,
slakend, als
als een
een vogel, die
valk.
Simon bekommerde
bekommerde zich niet
niet om
om hem,
hem,haastig
haastig steeg
steeghij
hij
valk. Doch Simon
af,
tilde de
de bevrijde
bevrijde voorzichtig
voorzichtig op
op in
inde
dearmen,
armen,en
enhaar
haarzachtjes
zachtjes
af, tilde
voor
het zadel
zadel steunend,
steunend, deed
deedhij
hijzijn
zijnschimmel
schimmelstapvoets
stapvoets
voor zich op het
gaan.
een droom,
droom, en
en hem
hem had
had toegetoegegaan. Toen zij opgezien had als uit een
lachen, nam hij haar dichter aan
Nog nimmer
nimmer had
had een
een vrouw
vrouw
aan de
de borst. Nog
hem aan
aan het hart gerust, en het geluksgevoel,
geluksgevoel, dat
dat hem
hem doorhuiverde,
doorhuiverde,
was
nieuw voor
voor hem
hem en
en ongeloofelijk.
ongeloofelijk. De
was nieuw
De zoete
zoete geuren
geuren van
vanden
den
avond zweefden over de bloemen
bloemen van
van een
een land,
land,waarin
waarin hij
hij was
was wederwedergeboren, en waarin alles zoo groot scheen
scheen en
en gelukkig,
gelukkig, dat
dat het
hetschier
schier
te veel werd
meisje had
had schroomvol
schroomvol de
de
werdvoor
voor een
een menschenziel.
menschenziel. Het meisje
oogen
geloken, zooals
zooals dit
dit haar
haar past
past bij
bij den
denmachtigen
machtigenman,
man,maar
maar
oogen geloken,
toen er lang was gezwegen,
gezwegen, want
want de
de jonge
jonge ruiter
ruiter kende
kende het
het kozende
kozende
woord
waarop gewacht
gewacht wordt
wordt door
door een
eenverlangende
verlangende vrouw,
vrouw,
woord niet, waarop
„Ridder, den dank
van Jelena,
Jelena, en noem uw naam
.zeide
ze:: "Ridder,
dank van
naam mij,
mij, dat
dat
zeide ze
ik hem kan gedenken in mijn gebed."
gebed. tt
"Wat
mij vraagt,
vraagt, kan
kan ik niet
niet geven,”
geven," sprak
sprak hij
hij bitter,
bitter, „zie,
"zie,
„Wat ge mij
daar
vrienden," en hij
hij gaf
gafhaar
haar aan
aan de
dejuichenden
;uichendenover,
over,
daar ûjn
zijn uw vrienden,"
die aan waren
waren komen galoppeeren
galoppeeren langs het pad.
pad. Zelve
Zelve wendde
wendde hij
hij
den teugel, en
en hij,
hij, die
die miste
mistewat
watde
dearmste
armste nog
nogzijn
zijn goed
goedkan
kan noemen,
noemen,
ok als
~ls een bedelaar
bedelaar henen, met
met zelfs
zelfs het
het loon
loonniet
nietvan
vaneen
eenenkelen
enkelen
us.
Maar
goeds en kostbaars
kostbaars had
hij zich toch
toch gewonnen
gewonnen met
met
Maar iets
iets goeds
had hij
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dit avontuur, een echten
echten vriend,
vriend, den
den zwager
zwager van
van het
het meisje,
meisje, Iwo
geheeten,
een gtandvastige,
~tandvastige, een strijdbaar
strijdbaar en
en bliiblijgeheeten, een
een opt:echte
oprechte en een
moedig
Nadat zij
zijelkander
elkandersteeds
steedswelgezinder
welgezinderwaren.
waren
moedig Servisch man. Nadat
geworden, en den buit en
en de
de gevaren
gevaren van rnenigen
menigen jachtrit
jachtrit en
en stroopstrooptocht trouwelijk
trouwelijk hadden
hadden gedeeld,
gedeeld, besloten
besloten zij
zij han
hun warm
warm verbond
verbond
handen
te wijden
wijden door
heiligen ritus der bloedbroederschap. In handen
door den heiligen
van den pope
zij de
degelofte
geloftevan
van
van
pope voor
voor de
deavondmaalstafel
avondmaalstafel zouden
zouden zij
verknochtheid doen. Zij werden
een eeuwige
eeuwige verknochtheid
werden zoo
zoo schooner
schooner verwant
verwant
dan door de wet
wet van
van de
de geboorte,
geboorte, en
en bij
bij het
hetdrinken
drinkenvan
vanden
denwijn,
wijn,
waarin hun bloed gemengd was, vloeide
sterkte
vloeide de daadkrácht
daadkracht en de sterkte
van twee
van
twee harten saam. De plechtigheid
plechtigheid zou
zou plaats
plaats hebben
hebben op
op den
den
bloeienden dag
dag van
van Sint George.
bloei.enden
George. Dan
Dan verjaarde
verjaarde ook
ook de
de uittocht
uittocht
uit het
het klooster,
klooster,dien
dienmorgen
morgenvan
vantranen,
tranen,geschenken
geschenkenen
envogelgezang.
vogelgezang.
Den nacht
Den
nacht tevoren
tevoren bracht
bracht Simon
Simon wakend
wakend en
en in
in een
eenklimmende
klimmende
nadat hij
hij bij
bij het
hetopgaan
opgaanvan
vande
dezon
zonzijn
zijnschimmel
schimmel
onrust door. En nadat
had bestegen,
bestegen, sloeg
sloeg hij niet
niet den
den zijweg
zijweg in,
in,die
diekerkwaarts
kerkw:lartsleidde,
leidde,
doch hij wendde zijn paard naar den
den kant
kant van
van de
de bergen,
bergen,en
ennimmer
nimmer
keerde hij weer in die streek. Zelfs
Zelfs Iwo
Iwo gaf
gaf hij
hij zijn geheim niet prijs.
Zoo
verhevene in stilte
stilte vernederd,
vernederd, koning
koning Simon
Simonheette
heette
Zoo werd de verhevene
eigenlijk
de oogen
oogen van
vande
de
eigenlijk bedelaar
bedelaar Naamloos,
Naamloos, en
en zijn
zijn schepter in de
menschen,
riethalm broos.
broos. De
De mistroostigheid
mistroostigheid werd
werd
menschen, wist hij als een riethalrn
allengs
hij kon
kon alleen
alleen nog
nog aan
aan dien
dienwreeden
wreedengreep
greep
allengs zijn
zijn meester,
meester, en hij
ontvlieden op den
den wiekslag
wiekslag van het
het lied.
lied.De
Dehoorders
hoorderszaten
zaten zwijgend
in het ronde bij het houtvuur of onder den lindeboom; de haardgloedinhetrodbjuvfnerdlibom;haged
flakkerde
vlinderden uit
uit de
detwijgen
twijgen
flakkerdeover
overden
den zanger,
zanger, of
of de
de geuren vlinderden
neer. Nauwlijks
Nauwlijks had
had hij
hijhet
hetvoorspel
voorspelgetokkeld,
getokkeld,ofofzijns
zijnsmartenvolle
martenvolle
verdeeldheid
uit hem
hem
verdeeldheid vereende
vereende en
en vereffende
vereffende zich.
zich. Zijn
Zijn ziel
ziel trad uit
en gansch
gansch de
de wereld
wereld stroomde
stroomde in
in zijn
zijn
als
om zijn
zijn haren,
haren, en
als een licht om
zelve was hij het dan
dan niet
nietmeer,
meertdie
diewoorden
woordenschiep
schiep
boezem in. En zelve
boezem
zeide, maar
maar de
de liefelijkheid
liefelijkheid der
der bloemen
bloemen deed
deed zich
zich hond
kond
en rijmen zeide,
sterrebeeldenstond
stondin
infonkelende
fonkelende
in de klanken, de wetmatigheid der sterrebeelden
rhythmenopgebouwd.Wat
opgebouwd.Wathij
zongzou
zounaar
naarhem
rhythrnen
hij zong
hem niet genoemd worden,
warden,
ook door
door eeuwen
eeuwen heen van mond
mond tot
tot mond;
mond;maar
maarzelfs
zelfs
al ging het ook
de man, die
bedie een
een keizer
keizer wil wezen, vergeet zich, door de muziek
muziek begenadigd,
en
geeft
zijn
liederen
argeloos
als
een
leeuwerik
prijs.
genadigd, en geeft zijn liederen argeloos als een leeuwerik prijs.
wasgevallen
gevallen en
en zij,
zij,
wanneer de roes
roes der
der tonen
tonen van
vanhem
hemafafwas
Maar wanneer
die hadden
hadden geluisterd,
geluisterd, hem
hem vierden
vierden met
met hun
hunhandgeklap,
handgeklap, dan
dan
die
ontnuchterd, alsof
alsofhun
hunlof
lofeen
ee.
voelde hij
hij zich
zich zoo
zoo vernederd
vernederd en ontnuchterd,
voelde
engel
engel gold, die
die door zijn
zijn stem
stemhad
hadgesproken,
gesproken,die
dieweggewiekt
weggewiektwas
was
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hem had
een bedrieger
en hem
had achtergelaten,
achtergelateJ;l, een
bedrieger tusschen
tusschen de
de menigte.
menigte.
En weer reed hij heen
heen als
als de
de bedelaar
bedelaar Naamloos,
Naamloos,en
endan
danoverkwam
overkwam
het hem
het
hem vaak,
vaak, dat
dat hij
hijzuchtte:
zuchtte:„ach,
ttach,broeder
broederJohannes,
Johannes,waarom
waarom
toog ik uit?" Hij mijmerde er over, hoe het de abt zijn wensch
wensch geweest
geweest
was, om hem in de orde te doen treden, en hoe stil het
het nu
nu misschien
misschien
in zijn hart
hart zou geweest
geweest zijn,
zijn, indien
indien hij
hij zich
zichaan
aan God
Godgegeven
gegevenhad.
had.
opstand tegen
tegen die
die gedachte.
gedachte. Was
Was het
het
Doch dadelijk
dadelijk kwam
kwam hij
hij in opstand
terwille van
van de
de grootheid
niet juist terwille
grootheid van den Vader,
Vader, dat
dat hij
hij zich
zich een
een
hoogen staat
staat zocht,
zocht, als
als een kind
hoogen
kind dat
dat zich
zich siert
siert met
meteen
eenkransje,
kransje,
daar
bloemen onder
onder den
den stralenden
stralenden
daar het niet gaarne zonder smuk van bloemen
~omerhemel
gaat? Dikwijls werd
wèrd hij
hij gewaarschuwd
gewaarschuwd in
in zijn
zijn droomen
droomen
zomerhemel gaat?
en Uri
één gezicht
gezichtvooral
vooralkwam
kwamaltijd
altijdweer.
weer.Het
Hetverscheen,
verscheen,nadat
nadathij
hij
het vurigst om vervulling
vervulling van zijn wenschen
wenschen had
had gebeden,
gebeden, het
het ververden slaap,
slaap, als
als een
een gebergte
gebergte waar
waar geen planten
planten groeiden,
groeiden,
scheen
scheen in den
behalve op den
densteilste
steilsteder
dertoppen
toppenéén
éénceder,
ceder,trotsch
trotschenenkrachtig
krachtig
behalve
als de reuzen
als
reuzen van
van den
den Libanon.
Libanon. En
En dan
dan dreef
dreef er
er een
een wolk
wolk aan
aan uit
uit
het
Noorden, de duisternis
duisternis viel van
van den
den storm,
storm, en
en de
deceder
cederwerd
werd
het Noorden,
gebroken
wervelende vlaag.
vlaag. Maar
Maar wanneer
wanneer Simon,
Simon,na
naden
den
gebroken door een wervelende
angst van zulk een nacht,
nacht, weer
weer fier
fier en
en prachtig
prachtig op
opzijn
zijnpaardje
paardje door
door
den
vroegen morgen
morgen draafde,
boom op
op den
den heuvel
heuvel
den vroegen
draafde, was
was hij
hij dien
dien boom
vergeten, en
en veeleer
veeleerdocht
dochthet
hethem,
hem,dat
datdie
diehier
hierlangs
dewegen
wegengroeigroeilangs de
den, de
de appelaars,
appelaars, eerbiedig
eerbiedig hunne
hunne vruchtenzware
vruchtenzware takken
takken tot
tot hem
hem
nedernegen,
gelijk zij dit
dit voor
voor den
denkleinen
kleinenJezus
Jezusop
opdedevlucht
vluchtnaar
naar
nedernegen, gelijk
Egypte hadden
hadden gedaan.
gedaan.
zoolang hij
hij in
in den
den helderen
helderen dag
dag langs
langs de
de wonderen
wonderen van
van de
de
Neen, zoolang
wereld
reisde,
wilde
hij
niet
de
mindere
wezen
van
de
schoonheid,
wereld reisde, wilde hij
de mindere wezen van de schoonheid,
die hij
hij rond
rond zich
zich zag.
zag. En
Envele
velewaren
warendedewisselende
wisselendelandschappen,
landschappen,
die hij kennen leerde.
leerde. Hij
Hij trok
trok niet
nietslechts
slechtsdoor
doorde
de Servische streken,
maar
voedster, die hem
hem als
als kindje
kindje gewiegd
gewiegd had,
had, den
den
maar hij
hij volgde
volgde de voedster,
ruischenden
oorsprong tot
mond. Hij
Hij zocht
zocht
ruischenden Donau,
Donau, van
van den
den oorsprong
tot den mond.
haar loop
neemt in
in
haar
machtigste der rivieren,
rivieren, waar
waar zij
haar op,
op, die machtigste
zij haar
loop neemt
het
Duitsche land.
land. Hij
Hij bewonderde
bewonderde de
dekracht,
kracht, waarmee
waarmee zij
zij een
een
het Duitsche
bres slaat door de woeste
woeste Jura,
Jura, onder het oog
oog van
van de
de burchten,
burchten, die
die
hier
adelaarsnesten tusschen
klippen liggen
liggen geklemd.
geklemd. Hij
Hij
hier als adelaarsnesten
tusschen de
de klippen
dwaalde
zijn stroom
stroom door
door de
de Boheemsche
Boheemsche gebieden,
gebieden,waar
waar
dwaalde mee
mee met zijn
het woud als een
een kerk
kerk is, donker,
donker, plechtig en van
van God
God bezocht;
bezocht; in
in
Weenen
winter en vertrok
vertrok met
lente, om
om den
den
Weenen verwijlde
verwijlde hij
hij een
een winter
met de lente,
zomer
korengoud te vinden in het
het Magyaarsche
Magyaarsche lage
lage veld.
veld.
zomer geel van korengoud
Daar
gaat het water
water langzaam,
langzaam, alsof
alsof het een
een behagen
behagen schept
schept inin
Daar gaat
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zoete vruchtbaarheid-weerspiegelen, daar
daar fonkelt
fonkelt menig
menig zalig
zalig eiland
eiland
aan dien
aan
dien zilveren
zilveren gordel
gordel als
als een
een edeisteen.
edelsteen. Ook
Ook door
door de
de stille
stille WaWalachijsche
tocht tezamen
tezamen met
metzijn
zijn
lachijschevlakte
vlaktemaakte
maaktede
de zwerver
zwerver den
den tocht
ipig
wijdvermaarden 1:eisgezel,
tot aan
aan de breede
wijdvel'maarden
t'cisgezel, tot
breede Delta,
Delta,waar
waarhet
hetdom
dom,pig
wemelt, waar
buffelstier tot
borst in
in
rietland groent
groent en
en wemelt,
waar de
de buffelstier
tot aan de borst
rietland
ziltis,
is,enendedemeeuw,
meeuw,die
dieopstijgt,
opstijgt,reeds
reeds
het nat
nat staat,
staat, waar
waar de
dewind
windalalzilt
de branders kan
kan zien
zien bruisen
bruisen van
van de
de Zwarte
ZwarteZee.
Zee.
Zoo doolde
en de
de eenzaamheid
eenzaamheid werd
werd hem
hem
Zoo
doolde de vondeling
vondeling Simon, en
Erleefde
leefdeniets
nietsmeer
meerininhem
hemdan
dande
devraag,
vraag,die
diehij
hij in
inraadraadeen pijn.
pijn. Er
selen moest
moest stellen,
stellen, en die hem eiken
selen
e1ken avond, als hij
hij zich
zich te
te rust
rustlei
lei
na een dag
dag van
van zoeken,
zoeken, werd
werd beantwoord
beantwoord met
meteenzelfde:
eenzelfde:neen.
neen.
allang
naam, de
de staat
staat alleen
alleen niet
nietmeer,
meer,waar
waarhij
hijnaar
naar
Het was al
lang de naam,
haakte,
op zijn
zijn
haakte, hij
hij vroeg om een steun voor zijn moeheid, een hand op
voorhoofd, een woord,
der wegen'
wegen' mocht
mocht ververwoord, waarvoor
waarvoor de warreling der
bleeken, een
eenhaard,
haard,waaraan
waaraanhet
hetwarm
warmwas
wasom
om tete rusten, hij
bleeken.
hij smeekte
smeekte
om den raad
raad van
vaneen
eenvade-,
vade:',de
dekoesterende
koesterendegoedheid,
goedheid,die
dieeen
eenmoeder
moeder
steld~ zich
zich zijn
zijn ouders
ouders voor
voor als
alszeer
zeerbejaarde
bejaardelieden,
lieden,van
van
geeft.
geeft. Hij stelde
wie
omsneeuwd zijn
volstredene. In
Indeze
dezegegewie de gezichten ornsneeuwd
zijn door het volstredene.
inde
dewanhoop
wanhoop
stalten trachtte
trachttehij
hijde
deverlorenen
verlorenentetevinden,
vinden,en
enals
alshij
hij in
ingedachte
gedachteprijs
prijsgaf,
gaf,dan
danwas
was
van zijn lange tochten een
een van
van beiden
beiden in
het nooit de
de mildhartige,
mildhartige, zachte,
zachte, dan
dan was
was het
hetnooit
nooitde
deoude,
oude,grijze
grijze
vrouw.
Eens op een
een middag,
middag, het
hetgebeurde
gebeurdeininden
dennegendenzomèr,
nadat
negenden zomer, nadat
uit was
was getrokken,
getrokken, reed
reed hij
hijdoor
dooreen
eenverlaten,
verlaten,sulferkieurige
sulferkleurige
hij
hij uit
wildernis
Hongarije. De
wolken hingen
hitte drukte,
drukte,
wildernis in
in Hongarije.
De wolken
hingen laag,
laag, de
de hitte
was het uur van
van den
den noentijd,
noentijd, dat
dat de
de groote
groote god
god slaapt,
slaapt, dat
dat de
de
het was
vogelen
openbreekt. In den
den
vogelen zwijgen
zwijgenen
enhet
het donker
donker hart
hart der dingen openbreekt.
zanderigen
wortelden slechts
slechts dwergachtige,
dwergachtige, verkommerde
verkommerde
zanderigen bodem wortelden
gewassen,
kleinen, bruinen
bruinen poel
poel stonden
stondendrie
drieespen
espentete
gewassen, maar
maar bij
bij een kleinen,
VlTind was
was er
er niet.
niet.Een
Eenreiger
reigerwiekte
wiekte
sidde.ren,
siddeyen, uit eigen ellende, want wind
op met zware, trage
trage vieugelslagen,
vleugelslagen, alsof hij den
den weerstand
weerstand van
van het
het
grijze
nauwelijks overwinnen
overwinnen kon.
kon.Ook
OokSimon
Simonvoelde
voeldeeen
eendompige
dompige
grijze nauwelijks
doodschheid
wegen, die hem aan
aan het
het noodlot
noodlot van
van de
deaarde
aarde
doodschheid op
op zich
rich wegen,
bond. In
In zulke
zulke oogenblikken
oogenblikken is de borst
borst ontbloot
ontbloot voor
voor de
de werpspeer
werpspeer
dit
van
demon, en
en afwachten,
afwachten, hulpeloos
hulpeloos den
den slag
slag verbeiden,
verbeiden, dit
van den demon,
is het eenige,
de ziel
ziel gebleven
gebleven is.
is. De
Deverdwaalde
verdwaalde ruiter
ruiter
eenige, wat
wat dan
dan de
verborg het gezicht in de
de handen,
handen, en
en schreide
schreide met
metde
dewanhoop
wanhoopvan
van
de kinderen, die den
den schrik
schrik van
van het
hetleven
levenover
overzich
zichvoelen
voelen komen
komen
en niet weten,
beduiden heeft.
heeft. Maar
Maar. door
door tranen
tranen henen
henen
weten, wat
wat het
het te beduiden
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wordt
een nieuwe
nieuwe horizont
horizont aanschouwd,
aanschouwd, en
en plotseling
plotseling kwam
kwam
wordt altijd een
het besluit,
om terug
te gaan
gaan naar
naarhet
hetklooster
kloosterzi.jr.
tijnsombereontmoedigdbesluit, orn
terug te
som.bere ontmoedigdheid verfrisschen
verfr.isschen door het
het briesje
briesje van
vaneen
eengoede
goedemogelijkheid.
mogelijkheid.
Terwijl hij
hij nadacht over de
de stem
stem van
van Johannes,
Johannes, de
de gewijde
gewijde kapel
kapel
Terwijl
en de koele
koele binnenplaats
binnenplaats met
fontein en de
de duiven,
duiven, bracht
bracht zijn
zijn
met de fontein
paard, dat hij den vrijen
vrijen teugel
teugel had gelaten,
gelaten, hem
hem langs
langs een van strustruweel omwoekerd
omwoekerdpaadje
paadje eensklaps
eensklapsbij
bij den
den oever
breed~n
weel
oever van
van een
een breeden
stroom.
opgeschrikt uit
gemijmt:r, tt:.urde
ronde
stroom. Simon,
Simon, opgeschrikt
uit zijn gemijmer,
tt:urde in het ronde
onder
welving van
riep hij
hij den
den veerman,
veerman, die
die in
in
onder de welving
van de
de hand en dan riep
de
d.enabijheid
nabijheidlag
lagtete sluimeren
sluimeren in
in zijn
zijn boot.
boot. Nadat hij zich ingescheept
had met zijn schirnmel,
schimmel, werd het vaartuig
vaartuig afgeduwd
afgeduwd van
van den
den walkant,
walkant,
terwijl
en
hij op
op de
de voorplecht,
voorplecht, den
den teugel
teugel om
om de
de vuist
vuist gewonden,
gewonden,
hij
zijn hoofd aan den manigen
manigt:n hals
hals van
van zijn
zijn makker
makker liet
liet rusten,
rusten,hoorde
hoorde
hij achter zich het plassen
hij
plassen van
van de
de roeiriemslagen
roeir:iemslagen en zag
zag hij
hij de
d6 kabkabbelende golfjes
golfjes aan den
den steven
steven slaan.
slaan.
„Dit is
"Dit
is de Donau," zeide
~eid.e de
de veerman
veerman „en
"enBuda
Buda ligt
ligt aan
aan de overzij."
overzij:'
De wolken
wolken deelden zich,
zich, het
het zonnelicht
zonnelicht zonk
zonk neer
neerininweidsche
weidsche
stralenbundels, van
van die
die zilverige,
zilverige, zegenende,
zegenende, die
die aan
aaneen
eenlandschap
landschap
de grootschheid
grootschheid plegen
plegen te
te verleenen
verleenen van
vanbijbelsche
bijbelschevertellingen.
vertellingen.
Tegen de hellingen
hellingen van het
het groene
groene gebergte
gebergte aan
aan den
den anderen
andereI1oever
oever
in den
denmiddaggloed
middaggloed gedoopte
gedoopte gebouwen
gebouwen te
te
bloeiden
blanke, in
bloeiden de
de blanke,
Bij het
het langlangvoorschijn,
bloemen van een witte-rozen-tuin.
witte-rezen-tuin. Bij
voorschijn, als
als de
de bloemen
zaam
werden zij
zij duidelijker
duidelijker zichtbaar,
zichtbaar, doch
doch verloren
verlorentoch
toch
zaam naderen, werden
geen zweem
zweem van
van hun
hungedroomde
gedroomdeongeloofelijkheid.
ongeloofelijkheid. Vooral
Vooral het
het
geen
en dat
dat de
de
kasteel, dat over de wateren
wateren scheen
scheen te
te gebieden,
gebieden, en
trotsche kasteel,
veerman als den
den koningsburcht
koningsburcht had
hadaangewezen,
aangewezen,ontvouwde
omvouwdesteeds
steeds
weer
rijker weelderigheid
weelderigheid van
van marmeren
marmerengaanderijen,
gaanderijen, koperen
koperen
weer rijker
en rondeelen,
rondeelen, die
die den
den zwerver,
zwerver, in
in den
den aanblik
aanblik ververtinnen, spitsen en
heel zijn
zijn beklemdheid
beklemdheid deed
deed vergeten
vergeten voor
voor een
eenwarme,
warme,wufte
wufte
loren, heel
vreugd. Achter hem hijgde de roeier,
roeier, achter
achter hem
hem wazsde
waasde het
het land
land
vreugd.
maar hij
hij wendde
wendde het
het hoofd
hoofd niet,
niet, en
en toen
toen
van zijn angsten en tranen, maar
den wal
wal gesprongen,
gesprongen, zijn
zijn paardje
paardje weer
weer bestegen
bestegen had,
had, streek
streek
hij, op den
oogen, schikte
een zwierige
zwierige ruiter
ruiter
hij zich de
de haren uit de oogen,
schikte zich
zich als een
het zadel,
zadel, lachte,
lachte, wilde
wilde aan
aan een
een lied
lied beginnen,
beginnen, dat
dat hem
hem
terecht in het
keel, en zoo
zoo reed hij
hij jeugdig
jeugdig en
en gelukkig,
gelukkig, als
als de
de prins
prins
krieuwde in de keel,
sprookje, de
de siotpoort
slotpoort van
van het
hetvorstelijk
vorstelijkpaleis
paleisvoorbij.
voorbij.
uit een sprookje,
.zoo zag hem de
de koningin
koningin van Buda
Buda voor
voor haar
haar venster
venster in
in den
den
En zoo
nadat zij
.zij hem
hemernstig
ernstiggade
gadehad
hadgeslagen,
geslagen,wenkte
wenkte
hoogen toren, en nadat
hoogen
de hand
hand gedrukt
gedrukt aan
aan den
denboezem,
boezem, met
met
zij haar
haar slanke
slanke slavin,
slavin, en de
zij
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glanzende oogen,
oogen, riep
riep zij
zij:: „Snel
"Snel toch,
toch, Mara,
Mara, iji
ijl naar
naar buiten,
buiten,neem
neem
glanzende
den schimmel
schimmel bij den
den teugel,
teugel, zeg
zeg den
den ruiter:
ruiter:heer,
heer,dedekoningiu
koningiR
den
spreken:'
ontbiedt u,
u, heeft
heeft een
een heuglijk
heuglijk woord
woord met
met uu tetespreken."
ontbiedt
Daarom
Daarom geschiedde
geschiedde het,
het, dat
datde
dejonge
jongeSimon
Sirnonplotseling
plotselingzijn
zijnschimschimbij de
de toomen
toornenvoelde
voeldegegrepen,
gegrepen,een
eengloeiend
gloeiendgezichtje
gezichtjenaar
naarzich
zich
mel bij
op zag
zag geheven
geheven en de
de woorden,
woorden, een
een beetje
beetje hijgend
hijgend door
door de
de haast
haast
van de boodschap,
boodschap, hoorde
hoorde uitgestooten:
uitgestooten: „Kom,
"Kom, o0 held,
held,de
dekoningin
koningin
u, heeft
heeft een
een heuglijk
heuglijk woord
woord met
met uutetespreken."
spreken. Dadelijk
Dadelijk
ontbiedt u,
den teugel,
teugel, het
het meisje
meisje tripte
tripte naast
naast hem
hemen
enzoo
zoodraafde
draafde
wendde hij den
hij den
den slothof
slothof in.
in.Een
Eenknecht
knechtwierp
wierphijhijdedeleidsels
leidselstoe,
toe,en
endan
dan
bedrijvige bode de vele
vele trappen
trappen van
van den
den toren
torenop.
op.
volgde hij de bedrijvige
nu stond
stondhij
hijtegenover
tegenover haar
haardie
diehem
hem
werd geopend,
geopend, en
en nu
Een deur werd
geroepen had. Hij durfde
durfde de
de oogen
oogen niet
niet opslaan
opslaan uit
uitontzag
ontzagvoor
voor het
het
doorluchtige, doch hoffelijk
hoffelijk nam hij
hij de
de muts
muts af,
af, maakte
maakte een
eensierlijke
sierlijke
buiging en wenschte
wenschte haar
haar Gods
Gods bijstand,
bijstand, gelijk
gelijk dit
dit bij
bijden
dengroet
groet
buiging
betaamt. Zij
Zij wees
wees den
den bedremmelde
bedremmelde een
een plaats
plaats aan
aan op
opeen
eenschabel
schabel
h2ar voeten,
voeten, en
en allengs
allengs kwam
kwam de rust
rust der
deromringende
omringende dingen
dingen
aan haar
Hij zag
zag het
het borduurraam,
borduurraam,waaraan
waaraanzij
zij zoo
zoo juist
juist
bedarend over hem. Hij
in een
een zonnestraal,
zonnestraal,hij
hijzag
zagde
dezachte
zachtezijden
zijden
nog gewerkt had fonkelen in
kussens op de zetels
zetels kleuren,
kleuren, hij
hij bewonderde
bewonderde de
de schemerige
schemerige wandwandkussens
en hij
hij zag
zag op
op de
de schenktafel
schenktafel de
de schalen
schalen vol
vol geurige
geurige vruchten,
vruchten,
tapijten, en
tapijten,
de bekers en de kannen
kannen wijn
wijn bijeengerijd.
bijeengerijd. Dan
Dan werd
werd hem
hemvriendelijk
vriendelijk
durfde hij
hij het
het hoofd
hoofd ook
ook keeren
keeren tot
tot het
hethare,
hare,
een vraag gesteld, cn
en nu durfde
en er alles in lezen, als een jongen in zijn eerste groote-rnenschenboek.
groote-menschenboek.
te wezen,
wezen, maar
maar de
dejaren
jarerimoesten
moesten
Neen, zij scheen niet jeugdig
jeugdig meer
meer te
haar
weinig hebben
afgenomen in
het rijke,
rijke, dat
dat zij
zij haar
haar
haar weinig
hebben afgenomen
in ruil
ruil voor het
hadden
toebedeeld:
de
rijpheid
die
zeer
doet
begeerent
en
het
erhadden toebedeeld: de rijpheid
zeer doet begeeren, en het ervarene,
haar oogen
oogen school het dondonvarene, dat
dat den
denminnaar
minnaarlokt
lokt en
en leidt.
leidt. In haar
kerste de schaduw
schaduw van
van het
het oude,
oude,maar
maarz66,
zóó,dat
daterereen
eeneindeloos
eindelooslieimheimwee
dit blauw
blauw hadden
hadden
wee door
door gewekt
gewekt \ve:rd
werd naar
naar de werelden, die zich dit
weerspiegeld,
aarde en
en haar
haar diepe
diepeheimeheimeweerspiegeld, naar
naar de schoonheid van de aarde
lijkheid.
Zij
droeg
een
fu1pen
overkleed
met
wijde
mouwen,
die
lijkheid. Zij droeg
fulpen overkleed met wijde mouwen, die
teruggleden, wanneer
hief. Simon voelde
voelde zich
zich wonderwonderwanneer zij
zij de handen hief.
baar
getrokken, doch eer in weemoed
weemoed dan in
in vreugde,
vreugde, meer
meer
baar tot haar getrokken,
nooden begon hij te ververuit
zinnelijkheid. Op haar nooden
uit eerbied
eerbied dan uit zinnelijkheid.
tellen
landen en
en lieden,
lieden, over
over
tellen over
overhet
hetzwaard,
zwaard, dat
dat tot
tot man wijdt, over landen
hun grenzeloosheid.
grenzeloosheid. Glimlachende
Glimlachende hoorde
hoorde zij
zij
knapedroomen
knapedroomen en
en hun
toe,
het diamanten
diamanten bootje
bootje van
van haar
haar gouden
gouden ketting
ketting
toe, terwijl
terwijl zij
zij met het
een uitspeelde,
speelde, en
en zij
zij moedigde
moedigde hem
hem aan
aan in zijn verhaal met zulk een
tt
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~lezen
van
gelezen heuschheid,
heuschheid, dat
dat de arme vondeling zijn droeven stand van
bedelaar Naamloos vergeten, zich aan de voeten van de hooge
hooge vrouw
vrouw
vond zitten als
En telkens,
telkens, terwijl
terwijl zij
zij hem
hem
vond
als Simon
Simon de
deVerkorene.
Verkorene.·En
en
wenkte,
woord niet onderbreken
onderbreken moest, rees zij op
op en
wenkte, dat
dat hij
hij zijn woord
bracht hem
of schonk
schonk hem
hem den
denwijn
wijn
hem eigenhandig
eigenhandig van
van de
de vruchten, of
in den roemer,
roemer, dat
dat een
eenpurperen
purperenweerschijn
weerschijn langs
langs de
deontblootheid
ontblootheid
'Van
haar blanke
blanke armen
armen viel.
viel. Dankende
Dankende nam
hij haar
haar gaven,
gaven, en at
at
van haar
nam hij
de druiven,
druiven, en dronk
dronk gedachteloos den eenen beker na den
van de
den anderen
a nderer)
leeg.
te nemen
nemen van
van de
de verfrisschinverfrisschinleeg. Maar de koningin vermocht niets te
dt.n aanblik van haar
haar
gen en de spijzen, zoozeer was zij verzonken in d€n
~ast.
avond naderde,
naderde, de
de schemering
schemering weefde
weefde heur
heur web
web om
omde
de
gast. De avond
de tinnen
tinnen toette
toette een
een wachter
wachter op
op zijn
zijn horen,
horen,
àingen,
dingen, en
en buiten van de
liet
nacht. Simon
Simonschrikte,
schrikte,struikelend
struikelend
ct waarschuwende sein voor den nacht.
stond
van zijn
zijn bankje,
bankje, als
als wie
wie ontwaakt
ontwaakt uit den
den sluimer
sluimer en
en
stond hij op van
en de
dewerkelijkheid.
werkelijkheid. Het
Hetbleeke
bleeke
wankelt
droomen en
wankeit tusschen
tusschen zijn
zijn droomen
gezicht van zijn gastvrouw geleek
geleek in
in het duister
duister op
op de
de warre
warre wezenswezenstezicht
en heur
heurgroote,
groote,wonderlijke
wonderlijke
trekken
bergfee, van een
een vila,
vila, en
trekken van een bergfee,
oogen
lang, werd
werd de
de knaap
knaapbekropen
bekropen
oogen fonkelden.
fonkelden. Even,
Even, een
een zucht lang,
floor eenzelfden angst, als die hem
.loor
hem 's middags op de kale vlakte verhart hem
hem bloot
blootlag
lag voor
voor de
de werpspeer
werpspeervan
vanden
dendemon
demon
schrikte, of het hart
en het
het ellendige
ellendige hem
hem naderde.
naderde. Doch
Doch de
de ban
banwerd
werdgebroken
gebrokendoor
door
een
woord
zoo
overzoet
als
purperen
druiven
smakend,
zoo
diep
een woord
overzoet
purperen druiven smakend, zoo diep
Bedwelmend
Tokajerwijn:
bedwelmend als Tokajerwijn:
"Blijf
onbekende: ruiter.
Uw kloekheid
kloekheid is
is mijn
mijn liefde
liefde
„Blijf bij
bij mij,
mij, onbekende
ruiter. Uw
kust:'
waardig,
waardig, gij
gij zijt
zijt het waardig,
waardig, dat een koningin u kust."
En Simon, verbijsterd
verbijsterd en beneveld,
beneveld, deed wat
wat de
de koningin
koningin hem
hem
laad
en hij
hij ontkleedde
ontkleedde zich
zich en
en legde
legde zich
zich naast
naasthaar.
haar.
ad geboden, en
de vroegte,
vroegte, reed
reed hij
hij weer
weer door
doorhet
hetveld
veld
Den volgenden dag, al in de
veste van
van Buda.
Buda. Zachtjes
Zachtjes was
was hij
hijzooeven
zooeven opgestaan
opgestaan uit
uit
buiten de veste
Aet bed
bed van
van zijn
zijnwellust,
wellust,doch
dochdedekoningin
koninginwas
waswakker
wakkergeworden,
geworden,
liet
had· hem bij
bij de
de hand
handgenomen
genomen en
enhem
hemgesmeekt
gesmeekthet
hetmorgenmaal
morgenrnaai
had
hij haar
haar nog
nog een
een
verlaten, voor
voor hij
met haar te
te gebruiken
gebruiken en haar niet te verlaten,
]lacht had toegestaan.
toegestaan. Maar
Maar in
in het
hetheldere
helderezomerlicht
zomerlichtkon
konSimon
Simon
yacht
nu door
door het
hetbedauwde
bedauwdeland.
land.De
Devogels
vogels
weigeren, en daarom reed hij nu
bloemen geurden.
geurden. Zij
Zij deden
deden den
den ruiter
ruiterpijn,
pijn,omdat
omdatzij
zij
floten en de bloemen
zijn schaamte
schaamte vermeerderden,
vermeerderden, en hem
hem smartelijker
smartelijker deden
deden beseffen
beseffen;;
wat er ontheiligd was. Zooals
Zooals hij
gewoon was,
zich
hij dit gewoon
was, wanneer
wanneer hij
hij rich
ep eenzame
eenzame wegen
wegen bedroefd voelde,
voelde, wilde
wilde hij
hij zijn
zijn evangeliën
evangeliën uit
uit
op
in tetelezen,
lezen, terwijl
terwijl hij
hij zijn
zijnschimmel
schimmel
gordel nemen,
nemen, om daar
daar in
den gordel
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langzamer in
in de
de richting, die door
langzamer
door het
het paard
paardwerd
werdgekozen,
gekozen, deed
deed
gaan.
in de
de kleederen
kleederen bemerkte
bemerkte hij,
hij, hoe
hoe het
hetbock
boekwas
was
gaan. Bij
Bij het tasten in
verloren
hij het
het 'zeker in den
d.en toren
toren achterliet.
achterliet. Dadclijk
Dadelijk Ode
ijlde
verloren en
en dat hij
hij spoorslags
de bergen,
bergen, want
want was
was die
die kleine
kleine
spoorslags terug
terug naar het slot op de
bijbel
eenige teeken,
teeken, dat aan het
het kind
kind werd
werd gelaten,
gelaten, teen
tc\::n
bijbel niet
niet het eenige
men het op
op den
den grooten
grooten Donau
Donauscheep
scheepdeed
deedgaan?
gaan? Snel
Snelbeklom
beklomhij
hij
de treden, die
die hij
hij ook
ook gisteren
gisteren had
had bestegen, en
deur had
had
en toen hij de deur
geopend,
hij de koningin
koningin in
in de
devensternis
vensternis zitten, gansch
gansch ververgeopend, zag
zag hij
zonken in de evangeliën, terwijl de tranen
tranen langs
langs haar wange nil stroomden. Simon naderde haar
haar en
en sprak:
sprak: „Geef,
"Geef,koningin,
koningin, terug
wat
tertig mij wat
het mijne
mijne is."
is." En
Ende
devorstelijke
vorstelijke vrouwe
vrouwe richtte
richtte zich
zich op,
op,zoo
zoo bleek
een, die haar oordeel
ten
en ernstig als een,
oordeel heeft
heeft gelezen
gelezen en
enwie
wie God
Godverla
verlaten
heeft. En nu
heeft.
nu waren
waren het
het haar
haaroogen
oogen alleen
alleen niet
niet meer, waarover
waarover de
schaduw
jaren scheen
scheen gegleden,
gegleden, maar
maar er
er was
was geen
geen trek
trekini.
schaduw van
van de jaren
haar wezen, dien de ouderdom
niet moe
moe en
en welkend
weIkend
ouderdom door zijn aanraking
aanraking niet
had gemaakt. En ze
ze zeide,
zeide, met
met een
een stem,
stem, gebroken
gebroken als
als van
van een stervende,
maar zonder
zonder de hoop
hoop op
op nieuwe
nieuwe oorden,
oorden, die
die daar
daarvaak
vaak iniJl
vende, maar
klinkt:
"Ach,
Simon, ach,
ach, onzalige.
onzalige. Wee
waarop ge
„Ach, arme Simon,
Wee het uur, waarop
ge uituitwee het
het uur,
uur, dat
datuunaar
naarBuda
Budavoerde.
voerde.Als
Alsgegeminnekoosde
minnekoosde
trokt, wee
met uw koningin en mond
mond en
en borst
borstder
dermeesteresse
meesteresse kustte,
kustte,was
was het
het
bij uw moeder dat gij laagt."
laagt."
Als
vondeling Simon
gehoord had, greep hij den
den bijbel,
bijbel,
Als de vondeling
Simon dat
dat gehoord
verbJind
tranen, en
en zonder
zonder een
eenwoord
woordbracht
brachthij
hijde
dehand,
hand,
verbjind van
van tranen,
die van zijn eigen bloed
den kinderkinderbloed was,
was, aan
aan de
de lippen en drukte er den
kus
een eerbiedig
eerbiedig vaarwel.
vaarwel. Dan ging hij, dan
dan sprong
sprong hij
hij in
iJl
kus op van een
het zadel en vluchtte
vluchtte in
in een
een vertwijfelden
vertwijfelden ren.
ren.
Spoedig bemerkte hij, dat
dat hij
hij zijn
zijnwee
weeniet
nietkon
konontvlieden.
ontvlieden.DogeDagelijks kwam
het
licht
op
als
een
rechter
en
ging
onder,
alsof
het
beulskwam
als
rechter en ging onder, alsof het beulswerk
Wanneer het nacht
nacht werd,
werd, legde
legde hij
hij rich
zichop
opde
de
werk had verricht. Wanneer
aarde,
maar de slaap
slaap ontfermde
ontfermde zich
zich niet
niet over
over hem;
hem; wanneer
wanneer hij
hij
aarde, maar
dorst had, boog
boog hij
hij zich
zich over
over het
hetwater,
water,en
eneven
evenversmacht
versmachttrok
trokhij
hij
bloemen, docht
dochthem,
hem,sloten
slotenzich
zichvoor
voorhem,
hem,de
devogelvogelweer voort. De bloemen,
tjes zwegen bij zijn
zijn aanwezigheid
aanwezigheid onder
onder het
hetloover,
loover,en
ende
dewindvlaag,
windvlaag,
die hem voorbij veer
vQer zonder
zonderhem
hemkoelte
koeltetetebrengen,
brengen,vreesde
vreesdezeker,
zeker,
dat zij zich bezoedelen
bezoedelen zou. Het
Het liefste
liefste zou
zou hij
hij niet
nietmeer
meeropgestaan
opgestaall
~ijn
morgens aan
aan den
den wegrand,
wegrand, opdat
opdat de
de onttroonde
onttroondedaar
daaronder
onder
zijn 's morgens
den blooten
blooten hemel
hemel het
heteenzame
eenzameeinde
eindezou
zouvinden
vindenvan
vanden
denvagebond.
vagebond.
Maar
was iets, dat
dat hem
hem altijd
altijd weer
weer opriep,
opriep, het
het begin
beginvan
vaneen
een
Maar er was
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wensch, de
de aanvang
aanvangvan
vaneen
eenvertrouwen,
vertrouwen,ach
achdit,
dit, dat
dat de oneindigheid
oneindigheid
een hernieuwing
hernieuwing is in
in
toch
gansch leeg
leeg kon
toch niet gansch
kon wezen,
wezen, en
en dat er een
God. Ze klonk
hem wekte,
wekte, door
door het
het
klonk nog
nog maar
maar zachtjes
zachtjes de
de toon, die hem
razend onweer van zijn angsten
angsten niets
niets dan
danver,
ver,onduidelijk
onduidelijkklokgelui.
klokgelui.
Echter, op een
Echter,
een vroegen
vroegen najaarsmorgen,
najaarsmorgen, klepelde
klepelde het hem
hem klaarder
klaarder
tegen, hij meende het
het brons
brons dat
dathem
hemtoezong
toezongtetekennen,
kennen,en
enwaarlijk
waarlijk
stond hij
klooster, waarvan
waarvan de
de walpoort,
walpoort,
hij plotseling
plotseling voor
voor zijn oude klooster,
in een vreugdig welkom leek het, open
open werd
werd gedaan.
gedaan.
Het was
was de abt Johannes,
Johannes, die buiten trad.
trad. Zooals
Zooals hij
hij dat
dat al
al jaren
jaren
lewoon
torengewoon was,
was,had
had hij
hij ook
ook dezen
dezen ochtend
ochtend uitgetuurd
uitgetuurd door het torenvenster, terwijl de koele
koele wind vanuit de ruimte hem
hem door
door den
den baard
baard
woei, die
die zoo wit geworden was
wa~ als sneeuw. Maar
Maar zijn
zijn blik
blikwas
wasnog
nog
woei,
gloeiend gebleven, niet van vervoering
vervoering over
over een
een hemelsch
hemelsch aanschouaanschouwen, doch van 'erlangens,
wen,
verlangens,die
dieeen
eenaardsch
aardschgeschenk
geschenkslechts
slechtsstillen
stillen
kon. Tevergeefs had de engel des Heeren
Heeren nacht
nachtaan
aan nacht
nachtgeworsteld
geworsteld
om hem dit
dit laatste
laatste wereldsche
wereldsche kleinood
kleinood uit
uit de
de vingers
vingers tetewringen;
wringen;
het Oosten
Oosten weer
weer begon
begon te
te dagen,
dagen, beklom
beklom hij
hij de
de treden
treden
zoodra
zoodra het in het
van de
de torentrap
torentrapen
enwachtte
wachttedaarboven
daarbovenin
indie
die altijd
altijd eendere
eendere houding,
houding,
tot de
de nevelen
nevelen zich
zich deelden,
deelden,
met de handen
handen geklemd
geklemd om de tralies,
tralies, tot
golving onthulden
onthulden en de
de wegen
wegen
de
heuvelige horizontlijnen
horizontlijnen hun
de heuvelige
hun golving
En eindelijk,
eindelijk, nu
nuwas
wasde
de
zichtbaar
van zonneschijn.
zonneschijn. En
zichtbaar werden
werden goud van
dag gekomen,
gekomen, die den krans
krans bracht
brachtder
dervervulling,
vervulling,die
diezijn
zijnboompje
boompje
In een
een kreet
kreetvan
vanvreugde
vreugde had
hadhij
hij
..van
an geduld met bloesem
bloesem tooide.
tooide. in
den ruiter van
van ver
ver alalherkend;
herkend;juist
juistkeerde
keerdezijn
zijnlieveling
lieveling weder
weder als
als
het roode
roode overoverhij uit was
was gereden,
gereden, op zijn blanken
blanken schimmel,
schimmel, in het
kleed.
,,0,
goedertierene, o,
0, vader
vader die
die de
de ziel
ziel doet
doet zuchten,
zuchten,
„O, almachtige en goedertierene,
heen het
het heil
heil doet
doet zien,
zien, hoe
hoe mild
mild zijt
zijt gij
gij en
en hoe
hoe gegeen door tranen heen
Zoo dankende
dankende daalde
den toren,
toren, en
en nam
nam den
den
nadig. tt Zoo
nadig."
daalde hij
hij af van den
grendel
Il"endel van de
de kloosterpoort.
kloosterpoort.
Zoodra Simon hem ontwaarde,
ontwaarde, sprong hij
hij uit
uit het
hetzadel,
zadel,knielde
knielde
Zoodra
kuste hem
hem den
den zoom
zoom van
van de
de pij.
pij. Hij
Hij bleef
bleef ter
ter aarde
aarde liggen,
liggen, de
de
en kuste
meer bezat
bezat dan
dan een
eenvraag,
vraag, die
die hij
hijniet
nietuit
uitkon
kon
vernederde, die niets meer
en hem
hem innig
innig in
inde
dearmen
armen
spreken, totdat de broeder
broeder hem
hem ophief,
ophief, en
spreken,
"Waar zijt
zijt ge
ge toch
tochgeweest,
geweest, mijn
mijn hleine
Weine Simon,
Simon, wat
watzaagt
zaagt
drukte. „Waar
,e, wat
die lange
lange jaren,
jaren, zeg
zegmijn
mijnzoontje,
zoontje,talm
talmniet
nieten
en
ge,
wat vondt
vondt ge, al die
nrtel het mij."
mij.tt En
Enhem
hemantwoordde
antwoordde de
devondeling
vondeling Simon:
Simon:
vertel
"Vader abt,
abt, ach,
ach, wil
wil niet
niet vragen.
vragen. Slecht
Slechthet
hetuur
„Vader
uurwaarop
waaropik
ikuittrok,
uittrok,
slechter
mij naar Buda voerde."
voerde!' Snikkende
Snikkende wendde
wendde
:dechter nog het
het uur dat mij
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hij rich
hij
zich naar
naar de
de kapel
kapehs. terwijl
terwijl de
de Inonnik
monnik volgde.
volgde. Daarbinnen
Daarbinnen i.
is
de duistere ruimte zonk hij ineen op
op de
de steenen,
steenen, en terwijl
terwijl de
de stille
stille
heiligen op hem
hun goudgrond
goudgrond op
op de
deschemerige
schemerige
heiligen
hem nederzagen
nederzagen uit hun
wanden,
gruwelijk lotgeval.
lotgeval.
wande a, bekende hij zijn gruwelijk
En de abt hoorde hem aan en voelde de roede Gods
Gods die
die nedersuisde.
nedersuisde.
Nu
Hoe striemden de slagen, hoe deerlijk
deerlijk bloedde
bloedde hem
hem het vleesch. Nu
begreep
bitteren zin van het
het wonder,
wonder, en
en de
de hartstocht
hartstocht vas
va.
begreep hij
hij den bitteren
de boete
een vlammend
vlammendzwaard.
zwaard.Zwijgend
Zwijgendnana
nam
boete doorstak
doorstak hem
hem met een
voet deed
deed hij een zerksteen
zerkstee.
hij
rechterhand. Met den voet
hij Simon bij de rechterhand.
trap, die
die bloot
bloot kwam,
kwam, voerde
voerde hij
hij den
denzondaar,
zondaart
kantelen, en langs een trap,
dien de tuchtiging wachtte langzaam
langzaam tred
voor trede
trede naar
naaromlaag.
omlaag.
tred voor
Nu opende hij een
een ijzeren
ijzeren deur
deur aan
aan het
heteinde
einde van
vaneen
eenkronkelend
kronkelend
de vreeselijke
vreesèlijke crypt van
van het
het klooster,
klooster, waar
waar het
het
verwulfsel,
verwulfsel, en
en in
in de
water
tot
de
knie
reikt,
en
slangen-gebroed
en
schorpioenen
nestewater de knie reikt, en slangen-gebroed en schorpioenen nestedie nog
nog
lens wees
len,
wees hij
hij den
dengodgeslagene
godgeslagene te gaan.
gaan. En toen de knaap, die
het kleurige
kleurige gewaad
gewaad droeg
schaduw van
van den
de.
droeg van
van zijn
zijn tochten, in de schaduw
eeuwigen nacht
nacht was
eeuwigen
was verdwenen,
verdwenen, wierp de
de voltrekker
voltrekker de
de metalen
metalen
deur dicht, met
met een
een slag
slag waarvan
waarvan de holle
holle gangen
gangen galmden. Uit
Uit zijn
gordel greep
om in
in het
het
gordel
greep hij
hij een
een verroesten
verroesten sleutel
sleutel en
en draaide
draaide dien
dien om
strompelde hij
hij weer
weer op
op den
den dag
dag toe.
toe. Hij
Hij moest
moestde
deoogen
oogen.
slot. Dan strompelde
voor
Wankelend wandelde
dat
voor het zonlicht sluiten. Wankelend
wandelde hij
hij het
het pad af, dat
naar de rivier voert.
voert. De
Deherfst
herfstwas
wasbont
bontenenprachtig
prachtigopopdien
dienmorgen,
morgen,
zware
takken, en de geuren
geuren van
van het
het barend
barend leven
leve.
zware rijpheid
rijpheid boog
boog de
de takken,
dampten uit den mullen
mullen grond.
grond. Een
Een vrucht
vruchtviel
viel voor
voor zijn
zijn voeten,
voeten, ea
e.
toen slaakte hij een kreet,
kreet, als
als van
vaneen
eendier,
dier,dat
datdoodelijk
doodelijkisisgetroffen.
getroffea.
Ma-ar
zich, glimlachte,
glimlachte, en
en de
de ernstige
ernstige stilte
stilteder
derdoor
doorden
den
Maar hij herstelde zich,
Heer bezochten verbreidde zich
zich over
over zijn
zijn aangezicht.
aangezicht. Bij
Bij den
den Donau
Donau
gekomen,
plek, waar
het water
water toog,
toog,
gekomen, juist
juist bij
bij de
de plek,
waar hij
hij het kindje uit het
en toen
toen de
dekleine
kleine kolk,
kolk, die
die door
door
wierp
sleutel in
in de
de golven,
golven, en
wierp hij den sleutel
den
worp gevormd
gevormd werd,
werd, in
in de
deaanbruisende
aan bruisende baren
barenverschuimd
verschuimd
den worp
was,
riep hij
hij de bezwering:
eer dan
dan dat
dat de
de sleutel
sleutel uit
uit
was, riep
bezwering: "Niet
„Niet eer
den stroom terugkeert,
terugkeert, is
is de
de schennis
schennis vergeven,
vergeven, de
de zonde
zonde geboet."
geboet."
En hij
hij ging
ging weerom
weerom naar
naar het
het klooster,
klooster, in
in houding
houding en
engebaar
gebaargelijk
gelijk
aan de
toen hij
hij de
debroeders
broederstoesprak
toesprak bij
bij
de oudsten
oudsten der
der monniken,
monniken, en toen
den maa1tijd, verwonderden zij zich over
geluid van
van zijn
zijn stem.
stem.denmaltij,vrwodenzch
over het geluid
Wederom
dien dag,
dag, dat
dat de
deziel
zielvan
vanJoJoWederom negen jaren verliepen na dien
geperst was
was als
druiven en
en tot
totwijn
wijnwas
was
hannes
afgesneden en
hannes afgesneden
en geperst
als de druiven
geworden
kelk van
van God.
God. Met
Metvolmaakte
volmaakte rust
rustomstraaldea
omstraalde.
geworden in
in den kelk
hem
hij vroeg
vroeg niet, hij
hij streed
streed niet
niet nicer,
meer, maar
maar zooals
hem die jaren, hij
zooals de
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bloem
zon groeit,
groeit, de
de takken
takken der
derboomen
boomen zich
zichethterwa'arts
ethterwaärts
bloem naar de zon
strekken,
vanzelf zijn innerlijkst
de houding
houding aan
aan der
deradoratie,
adoratie,
strekken, zoo nam vanzelf
innerlijkst de
dien sianken,
slanken, naar
naar omhoog
omhoog gerichten,
gerichten,bloesemenden
bloesemenden stengelstand.
stengelstand.
Zijn
zingen jubelde
jubelde klaar
klaar en
onder het
het dreunen
dreunen der
derkoren
korenen
en
Zijn zingen
en rein onder
van zijn gebeden
gebedenkon
kongezegd
gezegdworden,
worden,dat
datzijzijalsalseen
eenwarme,
warme,vochtige
vochtige
morgendamp ten hemel
hemel stegen,
stegen, wolken
wolken werden,
werden, en
en weer
weer nederdaalnederdaalden in den
de.n regen
regen van
van een
een milde
milde zomerbui.
zomerbui.Hij
Hijvergat
vergatzijn
zijnverwanten.
verwanten.
Over
scholieren regeerde
het hun
hun
Over de
de scholieren
regeerde hij
hij zoo
zoo streng
streng en
en teeder,
teeder, dat het
een dierbare eer was
was om
om hem
hem de hand te
te kussen;
kussen; het
het kroost
kroost van
vande
de
hoorigen
met den
dengrijsaard,
grijsaard, dat
datzijn
zijngegehoorigen voelde
voelde zich
zich zoo vertrouwd met
zicht hen nowt
nooit ontstelde,
ontstelde, en hun
hun moeder
moeder hun
hunde
detranen
tranenkon
konstillen
stillen
met de belofte,
belofte, dat
dat hij
hij komen
komen zou.
zou. Groot
Groot was
was zijn
zijn liefde
liefde voor
voor dat
dat
jeugdige gebleven,
zij allen
allen kinhinjeugdige
gebleven,maar
niaar hij
hij hield
hield er alleen van, omdat zij
deren waren van
van Wien
Wien ook
ook hem
hemhad
hadgeschapen,
geschapen,en
enniet
nietmeer,
meer,omdat
omdat
hij er zelf de vader van
van wenschte
wenschte te
te zijn.
zijn.Zoo
Zooleefde
leefde hij
hijvredig
vredigdaardaarhenen, met de handen
handen in
in elkander
elkander gevouwen,
gevouwen~ en voor
voor niemand
niemand der
der
broeders bleven de
de wereldsche
wereldsche dingen
dingen zoo
zoo onbegeerd
onbegeerden
enonberoerd.
onberoerd.
De naam van Simon werd niet
niet uitgesproken.
uitgesproken.
In de lente
lente van
van het
het tiende
tiende jaar,
jaar, nadat
nadatde
deonzalige
onzalige knaap
knaap teruggeteruggekeerd was,
was, ving een visscher een zalm in den
den Donau,
Donau,en
enomdat
omdathet
het
de dag
dag was
wasvan
vanSint
SintGeorge
Georgeenende
demonniken
monnikenop
opde
defeesten
feestender
derheiligen
heiligen
een stukske
stukske visch
visch mogen
mogen nuttigen door een
een teug
t~ug van
van hun
hunlandwijn
landwijn
gekruid,
visscher zijn vangst
vangst naar
naar het
het klooster.
klooster. Toen
Toende
de
gekruid, bracht de visscher
broeders
den refter
refter rond
rond den
dendisch
dischwaren
warengezeten
gezetenen
enJohannes
Johannes
broeders in den
de dampende
dampende mooten
mooten sneed,
sneed, knarste
knarste zijn
zijnmes
mesop
opiets,
iets,dat
dathard
hardals
als
metaal leek, en het was de weggeworpen sleutel, dien hij wedervond.
wedervond.
Toen herinnerde hij
hij zich
zich den
den vondeling
vondeling Simon, en zijn hart sprong
sprong
op van vreugde.
Na den maaltijd
maaltijd trad
trad hij
hij naar
naar buiten,
buiten,zoete
zoeteaardgeur
aardgeurwoei
woei hem
hem
tegen,
was een
een dag
dag geweest
geweest van
van zon
zon en
en onweer,
onweer, en
en boven
boven de
de
tegen, het was
bergen
welfde zich
regenboog. Mijmerend
de kerk
kerk in,
in,
bergen welfde
zich een regenboog.
Mijmerend liep hij de
verschoof den
af, opende
opende de
deijzeren
ijzeren
verschoof
den zerksteen,
zerksteen, en
en daalde
daalde de
de trap af,
deur. Een licht
licht sloeg
sloeg hem
hem tegen.
tegen.
"En
Simon zat
zat daar,"
daar/'zoo
zoo zingen
zingen de
de liederen,
liederen, die
die de
de legende
legende verver„En Simon
halen.
"Simon
daar," maar
maar wie
wie hem
hem spijzigde
spijzigde die
die lange
lange jaren,
jaren, of
of
„Simon zat daar,"
het de raven waren van Elia, of een engel uit den
den hemel,
hemel, dat
dat vermelvermelden zij
zij niet,
niet,ook
ookniet
nietwat
watdoorleefd
doorleefd werd
werd en
endoorleden,
doorleden, niets
niets van
van
de zegepraal over den
den hoogmoed,
hoogmoed, niets zelfs van den kloktoon,
kloktoon, eerst
eerst
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de verte
verteonduidelijk
onduidelijk vernomen,
vernomen, maar
maar die
dieden
denafschuwelijken
afschuwelijken
in de
moet hebben
hebben van
vanzijn
zijnjuichende,
juichende,gelukkigmakende
gelukkigmakende
kerker vervuld moet
muziek.
Zeker om
om den indruk van
muziek. Zeker
van het
het einde
einde te
te verhoogen,
verhoogen, zegt
zegt het
het
het water
water in de gevangenis
gevangenis was
was verdwenen,
verdwenen,
lied niet anders, dan dat het
kropen, dat
dat het
hetzonlicht
zonlichtde
destralende
stralendewanden
wanden
dat er geen slangen meer kropen,
de woorden:
woorden:
omgloorde, en dan de

„Simon
"Simon zat
zat daar,
daar,
goud gestoelte,
gestoelte,
Hoogverheven op een goud
In de hand
hand de
de evangeliën houdend."
houdend!'
AART VAN
VAN DER
DER LEEUW.
LEEUW.
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Ge„mancherlei Gegenwart
Zukunft)tt zag. De oorlog heeft het tijdperk van zijn
genwart (und Zukunft)"
en hun werkzaamheid
werkzaamheid afgesloten,
afgesloten, zoodat het overzichtelijk voor ons
ons
ligt.
Naast het vooruitstrevende
vooruitstrevende zag
zag Kerr in deze verzen nog een ander
karakter: „Stadtverse"
"Stadtvers~tt noemde hij
hij sommige,
sommige, en wijst er op, dat er
merkbaar is onder de jongeren (van den tijd, vlak
vlak vóór
een streven merkbaar
den oorlog) om de „fortgeschrittene
"fortgeschrittene Lyrik
Lyrik der
der grossen Stadte"
Städte tt te
hij zijn
zijn tijd
tijd met fijn gevoel
gevoel begreep, bleek hieruit, dat
dat
vinden. Dat hij
in den kring dezer jongeren
jongeren het woord met instemming
instemming overgenomen
overgenomen
werd. Zij schijnen meer of minder bewust het gevoel van saamhoorig-saamhoorig-
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heid
dat alien
allen doet
doet opzien
opzien naar
naar één
één symbool,
symbool, dat
datvan
vanden
de:.
heid te hebben, dat
tt
„Fortschritt" ininruime
"Fortschritt
ruimebeteekenis.
beteekenis.Daarnaast
Daarnaastgevoelen
gevoelende
demeesten
mee::telt
zoo heeft
heeft hun
hun werk,
werk,
van
van de
de groote
groote stad
stad en
en zoo
van hen
hen zich
zich de lyrici van
waarin de
de "Erlebensart
„Erlebensart des geistigen Stadters"
waarin
Städters"zich
zich uit,
uit, ook
ook daardoot'
daardoor
enigaz.
een eigen aanzien.
Een derde vereenigingspunt
zij ten
ten slotte:
slotte:zij
zijgevoelen
gevoelen.
Een
vereenigingspunt hebben zij
zich uitgesloten,
protesteerende, het
het voorbeeld
voorbeeld
uitgesloten, en hebben, daartegen protesteerende,
der schilders
der
schilders gevolgd
gevolgd met
met hunne
hunne „jury-freie"
"jury-freie"tentoonstellingen;
tentoonstellingen;
tt, vrij van
zij vormen
vormen een
een "Dichter-Sezession
„Dichter-Sezession",
zij
van jury-rechten
jury-rechten van
van tijdtijdDiteenigszins
eenigszinsrevolutionaire
revolutionairekarakkarakschrift-redacties en anthologen.
anthologen. Dit
dejonge
jonge
ter van secessie verdient een
een nadere
nadere beschouwing,
beschouwing, daar
daarook
ookde
dichters zelf dit karakter op den
den voorgrond
voorgrond plaatsen.
plaatsen.
Bloemlezingenzijn
zijn nuttige
nuttige verzamelingen,
verzamelingen, in
in zooverre
- Bloemlezingen
zooverre zij een
ee.
gemakkelijkoverzicht
overzicht bieden,
bieden, en
en de
de gelegenheid
gemakkelijk
gelegenheid om te
te komen
komen tot
tot
de keuze
keuze van
zeer uituitvan die boeken, die men zou willen bezitten. Een zeer
Ham
voerige
Duitsche 1lyriek
van Hans
voerige bloemlezing
bloemlezing van
van moderne Duitsche
yriek isis die van
1 ) die
Benzmann, 1)
die op
op 5oo
500 paginas
paginas een
een i6o
r60 tal
tal dichters
dichters met
met werk
weri::
bijeengebracht heeft.
heeft. Reeds
bijeengebracht
Reeds bij den
den tweeden
tweeden druk
drukechter
echterverklaart
verklaart
anderen maatstaf
hij, een heel anderen
maatstafte
te hebben
hebbenaangelegd
aangelegddan
danbii
bijden
deneersten.
eersten.
Veel,
kenmerkend was,
was, moest
moest wijken
wijken voor
voor wat
wat
Veel, wat
wat voor
voor het tijdperk kenmerkend
verband. Ook
Ook bij
bij latere
latere drukken
drukke ft
belangrijk bleek voor het historische verband.
moesten
moesten opnieuw gedichten en
en dichters
dichters plaats
plaatsmaken
makenvoor
voorandere..
andere.
zoo deze
deze verandering
veranderingininbeoordeebeoordeevoltrok zich
zich zoo
Binnen enkele jaren voltrok
de afhankelijkheid
afhankelijkheidvan
van vrij
vrij
lingswijze. En
En hetzelfde
hetzelfde verschijnsel van de
willekeurigen persoonlijken maatstaf vertoont zich in nog sterkerwilekurgnpsojmatfvernzichogstk
mate
die minder ruimte hebben
mate bij die
die bloemlezingen,
bloemlezingen, die
hebben dan
dan Benz
Benzrnannts
„Anthologie ftir
far Jedermann",
en natuurlijk
natuurlijk bij
bij de
de tijdschriftijdschrifmann's "Anthologie
Jedermann tt, en
endit
ditgaat
gaatsteeds
steedsmet
metwillekeur,
willekeur,
Ermoet
moetgeschift
geschiftworden
worden en
ten. Er
Bij de
de tijdschriften
tijdschriftenvooral
vooral
voorkeur of vooringenomenheid, gepaard. Bij
hun zeer
zeer beperkte
beperkte ruimte
ruimtewerd
werdhet
hetbezwaar
bezwaarnog
nogdes
des te
te klemmenklemmenmet hun
der. Naar
Naar het
hetvoorbeeld
voorbeeldder
derschilders
schilderskwamen
kwamenzoo
zoode
dejong
jonge'dichters
e . dichters
tot een
een „jury-freie"
"jury-freie ttwijze
wijze van
van uitgeven,
uitgeven, die
die de
deuitgaven
uitgaven als
als „Der
"Der
Kondor", „Fanale",
"Fanalett, en
en de
de „Flugblatter"
"Flugblätter tt van
van A.
A. R.
R.Meyer
rVIeyer deed
deed
Kondor",
Ofschoon enkelen
enkelen plaats
plaats vonden
vondenininmeer
meervooruitstrevende
vooruitstrevende
ontstaan. Ofschoon
tijdschriften als
"PAN", „Der
"Der Sturm",
Sturm",„Aktion",
"Aktion tt,gevoelden
gevoelden zi
zij
als „PAN",
te maken
maken van
van de
de vooropgestelde
vooropgestelde criteria
criteria van
van tijdtijdbehoefte, zich vrij te
schriften, waarin
waarin richtingen
richtingenzich
zichmanifesteeren,
manifesteereu,waartegen
waartegenzij
zijingaan.
ingaan.
schriften,
-

9I) Moderne
Moderne Deutsche
Deutsche Lyrik,
Lyrik,Leipzig,
Leipug,Phil.
Phil.Reclam
RecIamJun.
Jun.
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Daar zelfs Kerr
Kerr bezwaar
bezwaar heeft,
heeft,sommige
sommige verzen
verzentetepubliceereri,
publiceereri,
50 lange
lange Polizisten
Polizisten wider
wider die
die Kunst
Kunst lauern", kwamen
"so
kwamen zij tot
tot het
het
manifest van
van „Der
"Der Kondor",
Kondor", een
een„rigorose
"rigoroseSammlung
Sammlungradikaler
radikaler
manifest
5trofen",
verzameling van werk van levende
der GeGeStrofen", een verzameling
levende "Künstler
„Kiinstler der
tt
lliichtschreibung
Hetmanifest
manifestwendt
wendtzich
zichtegen
tegende
debestaande
bestaande richrichiichtschreibung".• Het
tingen
de moderne
modernelyriek,
lyriek,ofschoon
ofschoon het
hetwerk
werk geen
geen richting
richting wil
wil
tingen in de
aangeven, en
en deze
deze dichters
dichters zeggen,
zeggen, misschien
misschin niets gemeenschappeaangeven,
gemeenschappelijk te hebben
lijk
hebben dan
dan de
detegenstelling
tegenstelling tegen
tegen de
debestaande
bestaanderichtingen,
richtingen,
en
het stigma
stigma van
van het
het nieuwe.
nieuwe.
in het
is niet
niet goed
goedmogelijk,
mogelijk, een
eenduidelijke
duidelijke omschrijving
omschrijving tetegeven
geven
Het is
van de voorstelling,
die ieder
yan
voorstelling, die
ieder hunner
hunner zich
zich maakt
maakt van
van het
hetbegrip
begrip
„fortgeschritten", dat
"fortgeschritten",
dat meer
mecr positiefs
positiefs en
en reeds
reeds bereikts
bereikts inhoudt
inhoudtdan
dan
•ns „vooruitstrevend".
.ns
"vooruitstrevend ft. In
In het
hetalgemeen
algemeen kan
kan het
hetaongevuld
a2 ngevuld worden
worden
w~tpolitiek-economische
politiek-economische overtuiging
overtuiging
met de aanduiding „radicaal",
"radicaal",wat
en moreel-maatschappelijke
moreel-maatschappelijke wereldbeschouwing
wereldbeschouwing aangaat.
aangaat.
Voor de
de groep
groep van den „Kondor"
Voor
"Kondor"hebben
hebbenwij
wij nog
nogeenige
eenige nadere
nadere
woordvoerder er
van, Kurt
Kurt Hiller.
Hiller.
legevens
gegevens in
in uitlatingen
uitlatingen van
van den woordvoerder
er van,
Deze zegt
zegt van
Deze
van Georg
Georg Heym,
Heym, dat
dat men
menvan
vanhem,
hem,„den
"dentausencltausend"den Friedrich
Friedrich
jährigen Revolutionspäan"
verwachten, „den
Ahrigen
Revolutionspaan" had mogen verwachten,
het
Schiller
Schiller nicht
nicht gesungen
gesungenhae'.
hat". Verder
Verderop
opechter
echterzegt
zegthij,
hij,dat
dat het
nietsuit
uittetestaan
staanheeft
heeftmet
metmassa-stakingen.
massa-stakingen.
werk van den "Kondor"
„Kondor" niets
Revolutie dus van het woord, niet
niet van
van de
de daad.
daad.
Vooruitstrevend willen
willen deze
deze dichters zijn,
zijn, tegenstanders
tegenstanders van
van conconin overtuiging
overtuiging en
enlevensbeschoulevensbeschouservatisme en epigonisme,
epigonisme, zoowcl
zoowd in
wing
den „Kondor"
"Kondor" in
inhoofdzaak
hoofdzaak
wing als
als in
in hun kunst. Vindt men in den
radicale op
op staatstaat-enenstaathuishoudkundig
staathuishoudkundiggebied
gebiedbelichaamd,
belichaamd,
het radicale
in andere bundels
bundels ontmoet
ontmoet men
men het
het radicalisme
radicalisme op
op het
het gebied
gebied van
van
~denen
ensamenleving.
samenleving.Al
Al moet
moet men
mentoegeven,
toegeven, dat
dat deze
deze laatste
laatste dichdich=den
meer naar
naar het
het amoreele
amoreele dan
dan het
hetimmoreele
immoreele neigen,
neigen, toch
toch vindt
vindt
ters meer
sommigen teekenen
den ban
ban van
vandwangdwangmen bij sommigen
teekenen van
van het leven in den
voorstellingen van
blijken van jeugd
jeugd dan
dan
voorstellingen
van erotica,
erotica, die
die men liever als blijken
Yan verdorvenheid zou willén opvatten. Een zekere
zekere vreugde in blablavan
geeren
„pour épater
épater le
Ie bourgeois"
bourgeois" schijnt
schijntvelen
velenvan
vandeze
dezejonge,
jonge,
geeren "pour
menschen eigen
enkele meent het
het ernern~
krachtig levende rnenschen
eigen te zijn. Een enkele
Lyriker
stiger, zooals Ernst Blass, die vóór
v66r zijn verzen schrijft: "Der
„Der Lyriker
schämen'\ Blageert
Blageert de
de een
een met
met
nächsten Zeit
Zeit wird
wird sich
sich nicht
nicht schamen".
der nåchsten
yerzen van
nachtleven van
groote stad,
stad, de
de ander
ander doet
doethet
het
verzen
van het nachtleven
van de groote
van den
den
griezeligheden uit
snijkamers, van
slagvelden en van
met griezeligheden
uit de snijkamers,
van slagvelden
jonge waterratten
waterratten in het
het lijk
lijkvan
vaneen
een
galgenheuvel. Het
galgenheuvel.
Het nest
nest met jonge
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meisje is
is een
eenmeer
meerdan
daneens
eensvoorkomend
voorkomendmotief.
motief.Mel&
Mea
verdronken meisje
moet dit
dit alles
alles in
inzijn
zijnwaardeering
waardeering corrigeeren
corrigeeren en
en herleiden
herleiden door
door
moet
formule: het is
is niet
niet zoo
zoo erg
erg als
als het
hetschijnt.
schijnt.Misschien
Misschien ook
ook uit
uit
de formule:
zich op
onbewust de
de zucht
zucht om
omden
denniet-uitverkorene
niet-uitverkorene
zich
op deze
deze wijze
wijze onbewust
schrikken) den
den weifelaar
weifelaar op de proef
proef te
te stellen.
stellen. Zeker
Zeker is,
is, dat
dat
af te schrikken,
wat kunnen
kunnen verborgen
verborgen isis achter
achterdeze
dezeschrikaanjagende
schrikaanjagende uiteruiterheel wat
lijkh~den.
lijkheden.
blijft ons
ons nog
nog over,
over, het
het derde
derdecaracteristicum
caracteristicumvan
vandeze
dezenieuwe
nieuwe
Er blijft
lyriek
lyriek te overzien;
overzien; het is
is dat,
dat, waarnaar
waarnaar de
de„Stadtverse"
"Stadtverse"benoemd
benoemd
zijn.
in den „Kondor"
zijn. Wanneer
Wanneer in
"Kondor" een
een ruime
ruime plaats
plaats isis gegund
gegund aas
aaa
"Erlebensart des
des geistigen
geistigen Stddters",
Städters", aldus Kurt
Kurt Hiller,
Hiller,dan
danligt
ligt
de „Erlebensart
dit aan
aan acliteruitstelling
acllteruitstelling elders.
elders. De
De psychologie
psychologie van
van de
demoderne
moderne
groote
stad in lyriek
groote stad
lyriek te
te uiten
uiten isis zeer
zeerzeker
zeker een
eenstreven,
streven, dat
datvolle
volle
aandacht verdient.
verdient. Tot nu
nu toe
toe immers
immers isisdaarvan
daarvan niet
nietveel
veelterecht
terecht
aandacht
en ook
ook Arno
Arno Holz
Holz van
van
gekomen. Wel
gebroeders Hart en
gekomen.
Wel dichtten
dichtten de
de gebroeders
de stad, doch in wezen
wezen was hun werk onmodern, Holz. in zijn „Buck
"Buclt
Zeit" vond
vond uiting
uiting voor
voor den
den drogen
drogenharden
hardenwind
windover
overde
dezolderzolderder Zeit"
kamers,
der slapelooze
slapelooze nachten; voor
voor het
het leven
leven der
der huur...
kamers, den wind der
kazernes, waar "die Kinder spielen lärmend auf den Tl'eppen, undkazerns,w„diKpelnrdaufTpen,
in den
den HMen
Höfen singt der
der Leiermann"; maar
maar hij
hij mist
mist in
in zijn
zijnhumorishumorisnervöse'~
tisch of
of sentimenteel
sentimenteel gedicht
gedicht de
de„uneinfache,
"uneinfache,bewusstere,
bewusstere,nervZise"
uiting, die de
de jongeren
jongeren verlangen.
verlangen. Anderen
Anderen moesten
moesten komen,
komen, om
om tete
uiten de emoties
emoties van het
het huiverende
huiverende morgenuur,
mOl'genuur, als
als de
de groote
groote stad
stad
ontwaakt,
het havenhaven- en
enfabrieksleven,
fabrieksleven, het
hetkantoorleven
kantoorleven der
der
ontwaakt, van
van het
"Kulis",
het straatverkeer
straatverkeer en
en dan
dan van
vanhet
hetnachtleven,
nachtleven,door
doorRudolf
Rudolf
„Kulis", het
Kurtz aangeduid
aangeduid als
als ,,reizvolle
"reizvolle Therapie abendlicher
abendlicher Dumpfheit".
Dumpfheit".
De groei van de Duitsche rijkshoofdstad tot een wereldstad,
wereldstad, nadat
nadélt
zij
heen nooit
nooit verder
verder gekomen
gekomen was
was dan de
de eenigszins
eenigszins
zij door de tijden heen
provinciale
koninkrijk Pruisen,
Pruisen, heeft
heeft blijkbaar
blijkbaar
provinciale hoofdstad
hoofdstad van
van het koninkrijk
op de jonge menschen, die er getuige van waren, een diepen indruk
indruk
zij onder invloed
invloed van
van de
de Parijzenaars
Parijzenaars uit
uit
gemaakt.
gemaakt. Daarbij
Daarbij staan
staan zij
den bloeitijd van Pat'ijs
keizcl'sstad, Baudelaire,
Baude1aire, Verlaine
Verlaine en
en RimRimParijs als
als keizersstad,
baud.
Ernst
Blass dicht
dicht van
vanden
dengrootsteedschen
grootsteedschen„Nervenschwache"
"Nervenschwache"
Ernst Blass
ym geeft
en den
den „Sonntagnachrnittag"
"Sonntagnachmittag" in de
de stad,
stad,Georg
GeorgHe
Heym
geeft den
den
havenarbeid van
van "Berlin",
„Berlin", Kurt
havenarbeid
Kurt Hiller
Hiller schrijft
schrijftden
den„Nacht-Schluss
"Nacht-Schluss
Het
bij
Paul Zech
Zech teekent
teekent de
dewereldstad
wereldstad „Gegen
"GegenMorgen".
Morgen". Het
bij Bols", Paul
moderne beschavingsverschijnsel
beschavingsverschijnsel"Ballhaus",
„Ballhaus", ingeleid
ingeleid door Rudolf
moderne
Rudolf
Kurtz met
Kurtz
met de
de woorden
woorden „Gegendber
"Gegenüber der
derExaktheit
Exaktheitdes
desBordells
Bordells
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wirkt dieser zwanglos
zwanglos heitere
heitere Saa
SaaIi fast
fast unverbindlich",
unvcrbindlich tt, heeft
heeft velen
velen
geinspireerd
dans, de
de dame,
dame, de
de bruine
bruine
geinspireerdtot
tot verzen.
verzen. De
De auto,
auto, de
de dans,
Schnaps, die
die "in
in der
derGurgel
Gurgelsiedet",
siedet tt,„ZulAltermesser
"Zuhältermesser und
und die
die
Schnaps,
grossen Hunde"
zijn er
er de
de motieven.
motieven.
Hunde" zijn
Wat versvorm en -bouw
-bouw aangaat:
aangaat: men
menvindt
vihdtonder
onderdeze
dezegedichgedichten van
van vooruitstrevenden
vooruitstrevenden zoowel
zoowel het vers
vers libre
libre met
metproza-inslag
proza-inslag
als strofische vormen en
en sonnetten.
sonnetten.Zelfs
Zelfsschijnt
schijnthet
hetvers-libre
vers-librehier
hier
eenigszins
overwonnen standpunt
zijn. Bijna
Bijna overal
overal over
overeenigszins een
een overwonnen
standpunt te zijn.
heerscht rhythme
rhythme het metrum,
heerscht
metrum, de
de beteekenis
beteekenis van het
het woord
woord het
het
beeld.

Wanneer wij
Wanneer
wij beginnen
beginnen met
met dedeindividueele
individueelebeschouwing
beschouwing der
der
dichters van de „Kondor"-groep,
Georg Heym in de
de
dichters
"Kondoe'-groep, dan
danverdient
verdient Georg
eerste plaats genoemd te warden.
worden. Zijn
Zijnleven
levenisisafgesloten
afgeslotendoor
dooreen
een
vroegen
werk verzameld
een der
der
vroegen dood,
dood, zijn
zijn werk
verzameld in
in twee
twee bundels. Hij is een
voormannen van
van de
de beweging
geweest: "unter
„unter denen mit
voormannen
beweging geweest:
mit Mark,
Mark,
roten Wangen
Wangen und Phantasie
Phantasie war Heym der
der einzige,
einzige, auf
auf den
den man
man
diese
Bezeichnungen unironisch
zegt Kart
K);rt
diese Bezeichnungen
unironisch anwenden
anwenden konnte",
konnte", zegt
Hiller. 1).
Heym was
was geboren in 1887
1887 in Sileziê,
Silezië, kwam reeds als kind naar
naar
Berlijn
hetgymnasium,
gymnasiuJU, studeerde
studeerde ererrechten,
rechten,promoveerde,
promoveerde,
Berlijn op het
en dacht er over,
over, officier
officier te
te worden
worden of
ofconsul,
consul, ,toen
.toen hij
hij in
inJanuari
Januari
1912
schaatsenrijden verdronk.
verdronk. Alfred
Alfred Kerr was
was een
een der
der
1912 bij
bij het schaatsenrijden
eersten,
erkende, en zijne
zijne gedichten
gedichten meer of
of minder
minder rijp,
rijp,
eersten, die
die hem erkende,
maar steeds mededeelingen van een frissche
frissche en geheel
geheel tot
tot onzen
onzen tijd
tijd
behoorende kracht, noemde.
noemde.
ETnst
Blass getuigt
getuigt van
van Heym
Heym in
in „Die
"DieAktion":
Aktion": 2)
"Schoon,
Ernst Blass
2) „Schoon,
voorzeker,
hij gemaakt
gemaakt heeft,
heeft, het
hetafgrijzen,
afgrijzen, het
hetvergaan,
vergaan,
voorzeker, is
is niet, wat hij
de
gekken, de dooven,
dooven, de
de blinde
blinde vrouwen,
vrouwen, de
de somnambulen,
somnambuien, de
de
de gekken,
Morgue;
schoon is echter
echter het
het stralende
stralende kunnen,
kunnen, waarmee
waarmee hij
hij het
het
Morgue; schoon
deed, de meesleepende
meesleepende kracht, het
het machtig
machtig pakkende.
pakkende. Men
Mengevoelt
gevoelt
voor
Heym's gedichten
gedichten het
hetgeweldig-schoone,
geweldig-schoone, natuur-gelijk
natuur-gelijkgroote
groote
voor Heym's
der wereld".
wereld",
Ook
niet blind
blind voor,
voor, dat
datererbezwaren
bezwarentegen
tegenHeym's
Heyrp.'s
Ook Hi1ler
Hiller is er niet
"eenwondervolle,
wondervolle,geniale
geniale
kunst
wat niet
niet wegneemt,
wegneemt, dat
dat hij
hij„een
kunst zijn, wat
was.
kerel
kerel"tt was.
I)
uitvoerige critiek
critiek van
van Heym's
Heym's werk
werk leverde
leverde Hiller
Hi1ler in
in den
den PAN
PAN
I) Een
Een uitvoerige
Jhrg.I911.
'gm
1hrg.
2) „Die
2)
"DieAktion",
Aktion",Jahrgang
Jahr,ang rgx2
1913 Nummer a8.
38.
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Het radicale, revolutionaire, zoo men wil, in Heym's wezen spreekt
sterkst uit de verzen van
het sterkst
waarvan men
men eea
van "Der
„Der Ewige Tag", waarvan
een
„Kondor" vindt. Daar
aantal in den
den "Kondor"
Daar is een gedicht "Louis
„Louis Capet"
Capet",,
een sonnet met
met deze regels:
Die Trommeln
Trornrneln schallen am Schafott im Kreis,
schwarz met Tuch verschlagen.
Das wie ein Sarg steht, schwarz
en:
Von vollen Ddchern
Dächern flattern rot Standarten.
Die Rufer schrein der Fensterplätze
Fensterplåtze Preis.
Dan komt Capet, in tegenstelling
tegenstelling met de
de historische
historische feiten, „auf
"am
seinem Karren",
Karren", en
en
Man schleift ihn
ihn schnell
schnell herauf.
herauf. Er wird gestreckt.
Der Kopf
Kopf liegt auf dem Block.
Bloek. Das Fallbeil saust.
spelt sein Hals, der fest im Loche steckt.
Blut speit
steekt.
Wanneer
conclusies mag
mag trekken
trekken uit deze weinige
weinige beelden,
beelde.,
Wanneer men
men conclusies
een der
dereerste
eerstezeker
zekerdeze,
deze,dat
datmenschelijk-maatschappelijke
menschelijk-maatschappelijlre
dan
dan is een
minachting voor
voor het
het
gevoelens
tot uiting
uiting komen.
komen. Er
Er isisminachting
gevoelens er
er niet
niet in tot
publiek, dat een kijkspel maakt
maakt van een wereld-historische
wereld-historische gebeurtegebeurtenis,
maar ook
voor het individueele
individueele leven van
van den
den ter
ter dood
dood gegenis, maar
ook voor
brachte. Den sterksten
sterksten indruk
indruk heeft op
op den
dendichter
dichtergemaakt
gemaakt wat
wat
brachte.
"Gehij
weergeeft in
slotregel met zijn
zijn visionaire
visionaire détails.
détails. Als „Gehij weergeeft
in den slotregel
dichtschreibung" is
is het
het geciteerde
geciteerdeknap
knapwerk.
werk.
"Die VorVorMeer menschelijk
medelijden spreekt
spreekt uit
uit strofen
strofen van
van „Die
Meer
menschelijk medelijden
stadt":
Wo sich der grosse Mond dürch
drängt
diirch Dünste
Dunste drångt
en:
Es spielen Kinder, denen früh
frilh man brach
Die Gliederchen. Sie
Sie springen
springen an den Krücken
Kriicken
Wie
voll Entzticken
Entzücken
WieFlöhe
Flae weit und humpeln voll
Urn einen Pfennig einem Fremden nach...
nach ...
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en waar
waar
Aus n-iorschen
morschen Wiegen schallt
schaUt das Schreien immer
immer
Der magren Kinder
der welken Brust.
Kindernach
ma der
Medegevoel klinkt ook uit deze strofen
strofen van "Der
„Der Blinde":
Man setzt ihn hinter einen Gartenzaun.
stort er nicht mit seinen Qualerein.
Da stört
Quälerein.
„Sieh dir den Himmel an!" Er ist allein.
"Sieh
Und seine Augen fangen an zu schaun.
Die toten Augen. ,,0,
er t wie
„O, wo ist er,
1st denn der Himmel?
Ist
Himmel? Und
Undwo
wo1st
ist sein Blau?
was bist du?
0 Blau, was
welch und rauh
dur Stets nur weich
Fiihlt meine Hand, doch eine
emne Farbe nie."
Fühlt

°

,,Stadtverse" dichtte
„Berlin"
"Stadtverse"
dichtte Heym
Heymeveneens,
eveneens, en deze strofe uit "Berlin"
tiraagt
zijn geschreven
geschreven door iemand, die iets zeggen
draagt het kenmerk, te zijn
kan:
Beteerte Fusser
Fässer roliten
roUten von
von den
den Schwellen
Schavellen
Der dunklen Speicher auf die hohen Kähne.
Derdunkle Spicheraufdieho nKAhne.
Die Schlepper
Schiepper zogen
zogen an. Des
Des Rauches
Rauches Mahne
Mähne
Hing russig nieder
nieder auf
auf die
die bligen
öligen Wellen.
Wellen.
Klank en beweging van den tweeden regel, rhythme
rhythme van
van het
heteind
eind
'Yan
hand van den
den kunstenaar.
kunstenaar.
van den laatsten,
laatsten, dragen het kenmer
kenmerkk van de hand
Niet vreemd
vreemd van
van zucht tot
tot het
het griezelige
griezelige is
is deze
deze visie
visie van
van een
een
Niet
herinnerend aan
aan Rimbaud:
Rimbaud:
ouden ók,
eik herinnerend
Oder denkst du daran, wie
wie in alter Zeit
Einen Mann sic
sie in deiner Krone gehenkt,
Wie, den strick um den Hals, er die Beine verzenkt
Und die Zunge blau hing aus dem Maule breit?
Wie er da Jahre hing, und den Winter trug,
tan2;te zum
zumSpass.—
Spass ....
In dem eisigen Winde tanzte
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Zoo ook deze
deze strofe
strafe uit t,Ophelia":
„Ophelia":
Im Haar ein Nest von
von jungen
jungen Wasserratten,
Wasserratten,
Im.
die beringten
beringten Hinde
Hände auf
auf der Flut
Flut
Und die
treibt sic
sie durch
durch den
denSchatten
Schatten
Wie Flossen, also treibt
grossen Urwalds, der im Wasser
Wasser ruht.
l'uht.
Des grossen

Aan een gedicht van Rimbaud
Rimbaud herinnert ook sterk het vers "Nadl
„Nadi
Schlacht". Teekenen
Teekenen al
al deze
deze gedichten
gedichten hem
hem als
als den
denvoormaa
voorrna.
der Schlacht".
hunner uitingen
uitingen en
en fantasieën
fantasieën vreemd
vreemd is,
is,
dezer jongeren, wien geen hunner
naar verdere toekomst
toekomst wijzen
wijzen zijn grootere
grootere gedichten
gedichten „Das
"Das FieberFicber"Die Morgue"
Morgue"uit
uitden
denbundel
bundelnagelaten
nagelatengedichten.
gedichten. Hier
Hier
spital" en „Die
1s uitdrukkingsvermogen
uitdrukkingsvermogen gestegen
obsessie, tot dwang
dwang om
om te
is
gestegen tot
tot obsessie,
uiten, en
eB
en hier
hiervereenigen
vereenigen zich
zichwanhoop,
wanhoop,angst,
angst,koortsfantasieën
koortsfantasieënen
erbarmelijkmenschelijk medegevoel tot één geheel van aangrijpende erbarmelijkheid. Ofschoon
Ofschoon het
niet goed
goed doenlijk
doenlijk is, met
met enkele
enkele strofen
strofen eea
eeR
heid.
het niet
te geven
geven van
van het
het gedicht
gedicht „Das
"DasFieberspital,"
FieberspitaI,"mogen
mogen deze
indruk te
ver lokken tot lezing van het geheele gedicht:
gedicht:
weinige verlokken
Abends Trauer
Trauer sinkt. Sie hocken
hocken stumpf
Des Abends
Und herein
herein
In ihrer
ihrer Kissen Schatten. Und
kalt. Sic
Sie hiiren
hören durnpf
dumpf
Kriecht Wassernebel kalt.
Durch ihren Saai
SaaI der Qualen Litanein,
Litanein.
Das Fieber
Fieber kriecht
kriecht in
in ihren
ihren Lagern
Lagernurn,
um,
Langsam, ein grosser gelblicher Polyp.
Sie schaun ihrn
ihm zu, von dem Entsetzen
Entsetzen stumm
stumm
Und ihre Augen werden weiss und
und trill).
trüb.

Die Leichenträger
LeichentrAger gehen
gehen durch die Reihen
Und reissen schnell die Toten aus dem Bett.
Die andern drehn sich nach der Wand mit Schreien
Der Angst, der Toten
grässlichem Valet.
Toten grAsslichem

beginne
Moskitos summen. Und die
die Luft beginnt
VOl'
schmelzen. Wie
Wie ein roter Kropf
Vor Glut zu schme1zen.
Schwillt auf ihr Hals, darinnen Lava rinnt.
Und wie ein BalI
ihr Kopf.
drant ihr
Ball von Feuer dröhnt
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ook het
het gedicht
gedicht "Die
„Die Morgue":
Aangrijpend is ook
Morgue":
Wdrter schleichen auf den Sohien
Die Wärter
Sohler..leisc,
leise,
Wo durch das Tor
Tor es
es weiss von Schädeln
Sehddeln blinkt.
\Vir,
Wir, Tote, sammeln uns zur letzten Reise
Duren.
Wüsten weit
weit und
und Mee~
Durch Wasten
Meer und Winterwind.
Wir thronen hoch
ho eh auf
auf kahlen Katafalken,
iiberdeckt.
Mit schwarzen Lappen garstig überdeckt.
Der MÖrtel
Mdrtel fällt.
fault. Vnd
Und aus der Decke Balken
Auf uns ein Christus grosse Hände
streckt.
Ildnde streckt.
Ook
gedicht kan
kan moeilijk
moeilijk door een
een paar
paar strofen
strofen worden
worden gegeOok dit gedicht
karakteriseerd.
indruk, dat
dat het
het niet
niet
karakteriseerd.Het
Het maakt
maakthier
hier en
en daar
daar den indruk,
geheel
hoe aangrijpend
aangrijpend is
de passage
passage van
van de
de
geheel afgewerkt
afgewerktis.
is. Maar
Maar hoe
is de
vragen,
wat zij allen
allen zijn
zijn zullen.
zullen. Daar
Daar klinkt
klinktsomber
somberen
endroevig
droevig
vragen, wat
de
van wie
wie·het
het leven
leven der
dermenschen
menschenaachter
zich liet
liet en
endie
die
de stem van
chter zich
ingi
ng in het land:
inging
Im Winter
Winter weit,
weit, flavor
davor ein Schatten
Schatten steht,
steht,
Des schwarze Schu1ter
Abendgraun.
Schulter ragt im Abendgraun.
Heym
was nog heel
heel jong,
jong, en
en had
hadstellig
stellignog
nogveel
veelontwikkeling
ontwikkeling
Heym was
kunnen doormaken. Wanneer
Wanneer deze
deze beweging
beweging tot
toteen
eendoel
doelgekomen
gekomen
is, waaraan
waaraan hij meedeed,
meedeed, dan zal
zal met)
men hem
hem zien
zien als
als een
een beginner,
beginner,
trachter, een, die
die zocht.
zocht. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk zullen
zullen dan
dan anderen
anderen belangbelangrijker geworden
geworden zijn. Doch
Doch zijn historische
beteekenis zal hij behouden.
historische beteekenis
behouden.
De jonge
jonge Prager
Prager Franz Werfel
Werfel moet
levenden het
het eerst
eerst
moet van de levenden
genoemd worden, daar hij van de "Kondor"
-groepeen
eender
dermenschen
menschen
„Kondor"-groep
met reeds
reeds duidelijke
duidelijke physionomie
physionomie is. Zijn
Zijn werk
werk isis inin-de
,de kringen
kringen
der vooruitstrevenden
vooruitstrevenden zeer
zeer gunstig ontvangen
ontvangen en hijzelf
hijzelf wordt
wordt er
er
als·
vooraanstaanden geëerd.
geëerd.
als een der vooraanstaanden
In veel opzichten
hij tegenhanger
tegenhanger van
vanHeym.
Heym.Was
Wasdeze
dezeagressief
agressief
opzichten is hij
en aanklagend, Werfel
Werfel is verdedigend
verdedigend en
en vergoelijkend.
vergoelijkend. Tegenover
Tegenover
Heym's
streven naar vorm
vorm staat
staat zijn
zijn vrijheid
vrijheid van
van regel
regel en
enmaat,
maat,
Heym's streven
tegenover
academische opleiding staat zijn
zijn levensgang
levensgang van
vaJl
tegenover Heym's academische
autodidact.
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terzinen van
van zijn
zijn sonnet
sonnet „Der
nDerschtine
sehöne strahlende
strahlende Mensal"
Menselt"
De terzinen
leve.
teekenend voor hem
hem als
als tegenhanger
tegenhanger van
van Heym,
Heym, die
diehet
hetlevee
zijn teekenend
somberen vooravond
vooravond van
van den
den dood
dood ziet.
ziet.
als den somberen
leh bin
bin ein
ein Korso
Korso auf
aufbesonnten
besonntenPlåtzen,
Plätzen,
Ich
Frauen und
undBazaren,
Bazaren,
Ein Sommerfest mit Frauen
Mein Auge
v.an allzuviel
allzuvie1 Erhelltsein.
Erhel1tsein.
Auge bricht
bricht van
leh will mich
mic;h auf den Rasen
Rasen niedersetzen
niedersetzen
Ich
mit der
der Erde
Etde in
in den
den Abend
Abend fahren.
fahren.
Und mit
o Erde,
Erdc, Abend,
Abend, Glfick,
Glüek, oh
oh auf
aufder
der Welt
Weltsein!
sein!
0

Dat isis „Leben
"Lebenbejahend"
bcjahend"zonder
zonderoppervlakkigheid.
oppervlakkigheid.Want
WantWerfel
Werfe!
heeft gelegenheid
gehad, ook
ook de
de keerzijden
Het isis niet
nietde
de
gelegenheid gehad,
keerzijden te zien. Het
kind der
der weelde,
weelde, die
die hem
hem de
de aarde
aarde doet
doet liefliefbroze vreugde van het kind
hij ruimer
ruimer ziet,
ziet, kon
konoverigens
overigens reeds
reeds blijken
blijken uit
uit het
bet
hebben. Dat hij
hebben.
de drie
drie laatste
laatsteregels
regelsvan
vanhet
het
merkwaardige plastische vermogen van de
geciteerde.
e.
hij verdedigend,
verdedigend, - ook
ook vergoelijkend,
vergoelijkend, medelijdend
medelijdend is hij,
hijf ere
Is hij
menschen·beschouwing, zoo ruim en
t.,n breed,
breed, dat
datmen
menonwilonwilvan een rnenschen-beschouwing,
hij veel
veel meegemaakt
méegemaakt moet
moet hebben.
hebben. Hij
Hijzegt:
zegt:
lekeurig
lekeurig aanneemt, dat hij
LESER.
AN
AN DEN LESER.
Menseh, verwandt
verwandtzu
zusein!
sein!
Mein einziger Wunsch
Wunsch 1st,
ist, dir, o0 Mensch,
MutBist du
du Neger, Akrobat,
Akrobat, od'2f
oder ruhst
ruhst du noch in tiefster Mutter
hut,
terhut,
du dein
dein Floss
Floss
Klingt dein Mådchenlied
Mädehenlied fiber
über den Hof, lenkst
lenkst du
im Abendschein,
dat oder Aviatiker voll
. Bist du Sol
Soldat
von Ausdauer
Ausdauer und Mut.

Denn ich
leh habe alle
alle Schicksale
Sá.icksale durchgemacht.
durchgemacht. Ich
lehweiss
weiss
Kurkapellen,
Das Gefühl
Geffihl von einsamen Harfenistinnen in
Das Geffihl
Gefühl von sehüchternen
schfichternen Gouvernanten im fremden
Familienkreis,
sich zitternd vor den
Das Geffihl
Gefühl von Debutanten, die sich
Souffleurkasten stellen.
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leh lebte
lebte im
im Walde,
Walde, hatte ein Bahnhofamt,
Bahnhofamt,
Ich
über Kassabi
Kassabücher
ungeduldige
cher und bediente ongeduldige
Sass gebeugt liber
Gáste.
Gäste.
das Antlitz
Antlitz grelt
grell iiberüberAls Heizer stand ich vor Kesseln, das
flammt,
Küchenreste.
Und als Kuli ass ich Abfall und Kiichenreste.
So gehore
gehöre ich dir und Allen!

zekerniet
nietalles
alleskristalzuivere
kristalzuiverelyriek,
lyriek,maar
maaronmiskenbaar
onmiskenbaar
Dit isis zeker
klinkt telkens
regels 8p
op de
dezuivere
zuivere„Naturlaet"
"Naturlaut'tder
derintuitie.
intuïtie.
klinkt
telkens uit de regels
En welk
een
durf
en
raakheid
van
uitdrukking
in
den
versregel
welk een durf en raakheid van uitdrukking in den versregel
van de debutanten, met
met het
het ruime
ruime perspectief
perspectief op
op de
de debutanten
debutanten des
des
levens, die hij
hij liefheeft
liefheeft met
met zijn
zijn medelijden.
medelijden.
heel jonge,
jonge, zich
zichzijn
zijnjeugd,
jeugd,het
hetgeweer
geweer
Gaarne herinnert hij, de nog heel
met de „griine
"grüne Armschlinge",
Armschlinge tt, den „Matrosenanzug",
"Matrosenanzug tt, en
enverschrikt
verschrikt
„Der dicke
dicke Mann
Mann im
imSpiegel":
Spieger t :
roept zijn "Der
Ach Gott, das bin ich nicht, der aus dem Spiegel
Spiegel stiert,
Der Mensch
Mensch mit
mit wildbewachsner
wildbewachsner Brust
Brust and
undunrasiert.
unrasiert.
„im Winterlichen
WinterlichenHos-HosGeheel anders
anders dan Heym gevoelt
gevoelt hij
hij zich
zich "im
pital: tt
pital:"
oO Verband, der erlost!
erlöst!
Nicht
regen, nicht
nichtriihren!
rühren!
Nicht regen,
Doch kann ich noch spüren,
spiren,
Wie Bewusstsein mit Rudersch1ägen
Ruderschlgen
Vom Lande stösst.
stosst.

Vorbei
•••• Vorbei
Vorbei
Vorbei....
An Wildnis und Fläche,
Fldche,
Dort sterzen
stürzen Bäche,
Bache,
Schon atmet die Steppe,
Steppe,
Die ewige frei.
Werfel
eenvoudige woorden
woorden van
van het
het „Malheur"
"Malheur" van
van
Werfel vertelt
vertelt in eenvoudige
het meisje,
meisje, dat
dat bedienend
bedienend een
een schotel
schotel laat
laat vallen;
vallen; de
de gasten blijven

LXXXV
I..XXXV

33
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stom,
huizes zegt iets, maar
maar wendt
wendt zich
zich niet
niet om,
om, en
ea
stom, de vrouw des huizes
het meisje blijft staan, onbewegelijk
onbewegè1ijk en de armen
armen in
in een
een krampachtig
krampachtig
gebaar verstijfd:
verstijfd:
Jedoch dem Mitleid der Gaste
Gäste hatte
hatte sich
sich scheues
scheues Erstaunen
Erstaunen
zugesellt,
Denn sie sahen eine mitten
mitten in
in ein
ein Schicksal
Schicksal gestellt.
gestellt.

Maar dan later:
Maar
later:
Als man dann spät
geräuschvoll Abschied
Abschied nam,
nam,
spat und gerauschvoll
War ale
sie es, die wie
wie aus Ehrfurcht das reichste Trinkgeld
TrinkgeldbekanA.
bekant.
Zijn
medelijden is
geuit in
in een
een symbool,
symbool, dat
dattevens
tevensteekenend
teekenend
Zijn medelijden
is geuit
zelf. Hij
Hij is
is de man met
is voor Werfel
Werfel zelf.
met hart,
hart, voor
voor wien
wicn Kurt
KurtHiller
Hiller
het woord
woord „neue
"neue Sentimentalitat"
Sentimentalität" koos,
koos. Zijn
Zijn bundel
bundel heet
heet „Der
"Der
Weltfreund", een
een beteekenisvolle
bcteekenisvolle tegenstelling
tegenstelling tegenover
tegenover Heym's
Heymts
„Umbra Vitae".
"Umbra
Vitae".
Wat den versvorm
versvorm aangaat,
aangaat, Werfel
Werfel schrijft
schrijft regels
regels van
van 13,
13,14
14en
en
zelfs
18, 19 syllaben in afwisseling
afwisseling met kortere.
kortere. Ook
Ook hierin
hierin toont
toont
zelfs 18,
hij
vooruitstrevend, hoewel
hoewel de meerderheid
meerderheid der
del' dichters
dichters van
van
hij zich vooruitstrevend,
de'
eigenlijke "Stadtverse"
de voorkeur
voorkeurgeeft
geeftaan
aanstrengere
strengerevormen.
vormen.
de eigenlijke
„Stadtverse" de
Else Lasker-Schfiler
Lasker-Schüler is
de eenige
eenige vrouw
vrouw onder
onder deze
deze jongeren,
jongeren,
is de
Else
hoewel
tegenwoordige Duitsche lyriek
lyriek vele
vele namen
namen van
vanvrouwen
vrouwen
hoewel de tegenwoordige
In afwijking
afwijking van
van de
de sterk
sterk erotische
erotische lyriek
lyriek der
der
te vermelden
vermelden heeft. In
meeste vrouwelijke
liefdeselement als
als alpha
alpha en
enomega
omega
vrouwelijke lyrici, die het liefdeselement
heeft, is bij deze
deze dichteres
dichteres de
deliefde
liefdepoëtisch
poëtischmotief,
motief,doch
dochniet
nietalles
alles
overheerschend.
geniet zekere
zekere bekendheid
bekendheid door de
de reputatie
reputatie
overheerschend. Zij
Zij geniet
van bohême
bohême-neigingen
in een
een milieu,
milieu, waar
waar het
hetbohême
bohême een
eenweinig
weinig
-neigingen in
gunstigen bodem vindt.
en levensbeschouwing
levensbeschouwing is
de verte
verte verwant
verwant aan
aan
Haar
natuur en
Haar natuur
is uit de
mind~rin
inhet
hetheden
hedenlevend.,
levend,
die van Werfel, doch zij is minder
minder actief,
actiéf, minder
meer tot droomen
droomen en
enfantaseeren
fantaseeren geneigd,
geneigd, waarbij
waarbij haar
haargeest
geestexoexotische streken zoekt.
zoekt.
Het bekendst
bekendst en
en meest
meest bewonderd
bewonderd is
is haar
haar gedicht:
gedicht:
EIN ALTER
AL TER TIBETTEPPICH.
TIBETTEPPICH.
Deine Seele, die die meine liebct,
!st
1st verwirkt
verwirkt mit
mit ihr
ihr im Teppichtibet.
Teppichtibet.
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Strahl in Strahl, verliebte
'lerliebte Farben,
Farben,
Sterne, die
die sich hinimellang
himmellang umwarben.
umwarben.
Unsere Fiisse
Kostbarkeit
Fasse ruhen auf der Kostbarkeit
Maschentausendabertausendweit.
Maschentausendabertausendweit.
Süsser
Moschuspflanzenthron
Sasser Lamasohn auf Moschuspflanzenthron
Wie lange kurst
küsst dein Mund den meinen wohl
Und Wang die Wange buntgeknüpfte
Zeitenschon?
schon?
buntgeknapfte Zeiten
Het
wordt door
door haar
haarbewonderaars
bewonderaars beschouwd
beschouwd als het
het eerste
eerste
Het wordt
yan
nieuwe lyriek,
lyriek, als het
het prototype
prototype van
van het
hetmuzikale
muzikale vers,
vers,
van een nieuwe
waarin niet alleeri
alleen het eindrijm, maar
maar ook
ook de
de assonansen
assonansen der
der binnen
binnen
tien
regel staande
functie vervullen,
vervullen, een
een functie,
functie, die
die
den regel
staande woorden
woorden hun functie
valt buiten de
de gewone
gewone erkende
erkende begripsbegrips- en
enklankwaarde
klankwaarde der
derwoordwoordneigt naar
,roepen,
die neigt
naar het rein
rein muzikale,
zooverre niet de
de
muzikale, in
in zooverre
groepen, en die
klank
woorden geeft
geeft of
of versterkt,
versterkt, maar
maarrnelomeloklank een begripsbeeld der woorden
cieuse
bedoelt.
dieuse harmonie bedoelt.
Elders danst zij
z;ij in een Moskee:
Moskee:

„Du musst
"Du
musst mich
mich drei
drei Tage
Tagenach
nachder
derRegenzeit
Regenzeitbesuchen,
besuchen,
dann ist der Nil
Ni! zurackgetreteri
zurückgetreten und
und grosse
grosse Blumen
Blumen leuchten
leuchten
in meinen Gal-ten
Gärten und ich steige aus der Erde
Erde und
undatme.
atme.
Eine-sternenjährige
Mumie bin
bin ich
ich und
und tanze
tanze in
in der
der Zeit
Zeit
Einesternenjdhrige Mumie
der Fluren
•••• tt
Fluren...."
En zij
z;ij wordt
wordt verliefd
verliefd op
op den
qen klank
klank „machmêde
"machmêde machei",
machei tt, waarin
waarin
de zin van het prozagedicht
prozagedicht verloren
verloren gaat.
gaat.
Soms
zich haar
haarlyriek
lyriekininoud-testamentische
oud-testamentischeklanken:
klanken:
Soms ook
ook uit zich
0, du Siissgeliebter,
Süssgeliebter, dein Angesicht ist mein
mein Palmengarten,
Palmengarten,
Deine Augen sind schimmernde
schimmernde Nile
Nile
Lässig
Tanz.
Lassig um meinen Tanz.
Evenwel
haar werk
werk soms
soms zeer
zeer subtiele
subtiele lyriek,
lyriek,herinneherinneEvenwel is
is er onder haar
rend aan
aan de fijne Chineesche en
en Perzische
Perzische verzen:
verzen:
Der Schlaf
entführte mich
Gärten ....
much in deine Garten....
Schlaf entfiihrte
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is in
in zijn
zijnsprookjesachtige
sprookjesachtigevergelijkinggals
vergelijking. als een
eenherinnering
herinneringaan
aan Perxische
verhalen.
zische
Mondenschein
Wir wollen, wie der Mondenschein
Fri hlingsnacht durchwachen
••••
die stille Frühlingsnacht
durchwachen....
herinnert
het prieel
prieel drinkt
drinkt met zijn
~ijn manemaaeherinnertaan
aanLi
Li Tai
Tai Po,
Po, die
die in het
schaduw.
Een eigen uiting
uiting geeft
geeft zij
zij ook
ook in
in deze
deze regels:
regels:
Der liebe Gott träumt
Kindertraum
traumt seinen Kindertraum
vom Paradies
von seinen zwei
zwei Gespielen,
Gespielen,
Paradies --- von
••••
und grosse Blumen sehn uns an von Dornenstiehlen
Dornenstiehlen....
Die diistere
düstere Erde
Erde hing noch grün
gran am Baum.

Voor zulke
zulke zuivere verzen mag de
Voor
de dichteres
dichteres zich
zich soms uitstapjes
veroorlovennaar
naarden
denNijl
Nijlen
en Tibet.
Tibet. Ook
zij is
is nog
nóg ininopkomst
opkomst
veroorloven
Ook zij
(geboren 1876)
(geboren
1876) hoewel
hoewel een
eender
derouderen
ouderenvan
vandeze
dezejongeren,
jongeren, en
en komt
komt
misschien nog tot
tot grootere
grootere concentratie.
concentratie.

Ludwig
Rubiner is een
een revolutiegeest,
revolutiegeest, een
een anarchist
anarchist van
van de
dedaad
daad
Ludwig Rubiner
in zijn
zijn verzen.
verzen. Hij
Hij uit
uit in
innerveus
nerveussamengeknepen
samengeknepen woorden
woorden de
de sensen„Attentat in der Rue
Rue..."
•• /'
saties van den bomwerper vóór de daad in zijn "Attentat
Van de vele regels
regels van
van woelende
woelende zelfbeschouwing
zelfbeschouwing hier
hier alleen
alleen enkele
enkele
en het slot:
Mein Anzug
Anzug wird
wird zu
zu weit. Ich versinke drin
Die Pflasterkugeln
Pflasterkugeln sind heiss,
heiss, der
der Stein
Stein rutscht
rutscht enter
untermir
mir weg
Ich bin ja ganz klein. Wer seht
mir?
sekt mich? Wer weiss von mir?
en later:
Ich stehe fest. Hinter dieser Scheibe
Scheibe kann
kann ich
ich sie wie im
Regen sehn.
Ich atme aufs Glas. Meine Hande
Hände sind fort. Rader
Räder fahren
fahren
vorbei.
Aus der Eisenbahn sah ich am Wege Windmiihlenfli
Windmühlenflügel
gel
drehn.
Jetzt
jetzt fliegt die Bombe. Schnell. Es ist noch still. Kein Schrei.
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In den
den „Kondor"
"Kondor" vindt
vindtmen
menzijn
zijnminder
mindergeslaagde
geslaagde poging,
poging, de
de
gevoelens
Russischen danser
Nijinski tijdens een
een dans
dans tete
gevoelens van
van den
den Russischen
danser Nijinski
zeggen. De verachting voor zijn publiek, de
zeggen.
de bewustheid
bewustheid van
van alal zijn
zijn
daden mag de danser in vriendenkring geuit hebben,
hebben, tijdens
tijdens zijn
zijn dans
dans
moet men aannemen, dat publiek en bewustheid
bewustheid verzinken.
Neiging
muzikale schoonheid
van Else
Else
Neiging tot muzikale
schoonheid van
van klank
klank in
in den trant van
Lasker-Schüler,
versregels van
van I5
wijzen mede
op
15 en meer syllaben wijzen
Lasker-Schiller, versregels
mede op
zijn verwantschap
"fortgeschrittenen tt van
van Kerr.
Kerr.
verwantschap met
met de „fortgeschrittenen"
Prager M
ax Brod,
Brod, die tegenover
tegenover het vele
vele min
min
Belangrijker
Belangrijker is
is de Prager
Max
of meer gewaagde
gewaagde der
anderen zijn „Tagebuch
"Tagebuch in
in Versen"
Versen ttgeeft,
geeft,
der anderen
waarin
onvertogen woord
eenvoud en
en
waarin geen
geen onvertogen
woord voorkomt.
voorkomt. En
En van een eenvoud
Jlaiveteit
deze dagboekbladen
dagboekbladen in
anderen
naïveteit zijn
zijn deze
in versvorm,
versvorm, dat
dat zij in anderen
gewaagd zijn.
zijn. Dergelijke
zin gewaagd
Dergelijke dingen worden
worden zoo
zoo gemakkelijk
gemakkelijk bebelachelijk
het huis
huis van
van zijn meisje,
lachelijk gemaakt.
gemaakt. Brod
Brod schrijft
schrijft verzen op het
op „Lange
.p
"Lange Rocke zum erstenmal";
erstenmaltti hij
hij vermaakt
vermaakt zich met een „Ge"Gett • Hij
keuchelter Abschied
Abschied".
Hij zit
zit met haar
Aeuchelter
haar op
op een
een bank
bank in
in„Groebe
"Groebe
Parktt:
Park":
Nur selten
seItenberu.hrte
berührteich
ichdefine
deine Hand,
Hand,
Nur
Du warst so furchtsam und
and immer nach den Leuten umgewandt.
Und so ging diese Stunde vorbei.
Und so geht das Leben vorbei.
tt •
einerlei".
„das ist einerlei
Und man sage nicht „das
"das ist schön
schon"tt oder "das
gaan doen
doen in
in
Of hij wacht
wacht op
op zijn
zijn meisje,
meisje, dat
dat boodschappen
boodschappen is gaan
een winkel:
Und das M
Mädchen.
Kommt sie
sie noch
noch nicht?
nicht?
dchen. Kommt
Mir wird wieder so bang.
Dann aber denke ich:
o
_
O bedenke,
Max, jetzt
jetzt bist
bist du
duglucklich.
glücklich. Was
Was willst
willst du
du mehr?
melir?
Diese Minüten
...
Geschenke.,,
Minuten sind Geschenke
Und plötzlich
plotzlich wird mir klar,
Dass dies mein hóchster
höchster Wunsch
Wunsch von
von Jugend
jugend auf war:
Auf eine warten, die mich liebt,
Hebt,
Auf eine, die sicher kommt,...
kommt, ...
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spelen kaart bij familie
die hun geheim
Zq
familie op bezoek,
bezoek, die
geheim niet ke*t:
ke.t:
Zij spelen
Wie ich misch und siebe,
Trümpfe
sorgsam schiebe,
Triimpfe sorgsam
Ich verlier am Fddchen,
leh
Fädchen,
Sagt das kluge Mddchen:
Mädchen:
„Sie haben vielleicht viel
viel Glück
Gluck in der Liebe:'
Liebe."
"Sie
Maar ook finessen van zegging gelukken hem:
WOlt,
t,
Nichts holder als ein Wo:
Das unverstanden failt,
fällt,
—
Welt.Wie aus der Welt.
Intusschen is niet
niet al
al zijn
zijn werk
werk van
van deze
de.z;e. lieflijke
lieflijke naïveteit
naïveteit van
van ververliefdheid tusschen heel
heel jonge
jonge menschen.
menschen.
Wel
uitdrukking en
en beeld,
beeld,die
diebekoort.
bekoort.Zooals
Zooal,
Wel van kuischheid, in uitdrukking
"Das Bad
Bad auf
auf dem
dem Lande",
Lande", waar
waar een
een man
man en
eneen
eenvrouw
vrouw in
ineen
ee.
in „Das
boot varen, en ergens aanleggen om te gaan
gaan baden:
baden:
Nun lAsst
lässt des
urn den
den gelordunten
gebräunten Leib
Leib
des Flusses
Flusses helle
helle Luft urn
Der Mann schon spielen,
spielen, dreht die Muskeln unter blonden
Fiaullil.
Mauna.
Mit leichten
leichten weissen
weissen Zehen eilt das
das Weib
Weib
Ueber das Gras.
Gras. So
So stark
stark sie
sie ist,
ist, sie
sie driickt
drücktes
es kaum.
kaum.
Zijn aanduiding in een paar
paar woorden is vlug en juist; hij ligt aa.
aas
den boschrand in het gras, sluimerend bijna:
bijna:
Die Waldluft wangenkiihlend
wangenkühlend larmt,
lärmt,
Indes schon Schlaf von innen warmt.
wärmt.
Ein
Vogel, drei
drei. Noten
Noten auf einem Ast,
En Vogel,
Zwei
entfernter, wecken mich fast.
Zwei Triller entfernter,

e.
Maar deze dichter van
van land
land en
en verliefdheid
verliefdheid kent
kent ook
ook de
de stad
staden
Eist
het
"BaUhaus"; een der
der beste
beste bijdragen
bijdragen van
van dien
dien bundel
bundel isis r;ij.
het „Ballhaus";
"Ende
Balls tt :
„Ende des Balls":
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Dann geh
geh ich
ich germ
gern.
Noch einen Tanz! Dann
Jetzt aber
aber stimrnt
stimmt die
die Geigen,
Geigen, ihr
ihr Herrn!
Herrn!
jetzt
Takt! Was
Was Lied!
Lied! Was
Was Harmonie:
Harmonie!
Was Takt!
hört ich heute Abend
Abend nie
nie
Noch hort
rechte Melodie!
Melodie!
die rechte

Telkens keert dit terug:

Der Atem zittert
zittert in der Brust
unbewusst
Und jeder Nerv haucht unbewusst
die rechte Melodie.
.........

.......

mühevoll zuriick
zurück geddrnmt
gedämmt
Was miihevoll
das zuckt hervor jctzt
jetzt ungehemmt.
ungehemmt.
Es wiegt sich
Munde zu
zu
sich Mund dem Munde
die Geigen schrilien
schrillen hell
heIl dazu
dazu
Melodil1..
die rechte
rechteMeJodieç.

Tegenover enkele
enkele meer
meer regelmatige
gedichten als
Tegenover
regelmatige gedichten
als dit, staan
staanook
ook
14 en meer
meer syllaben
syllaben afgeafgebij hem de onregelmatige,
onregelmatige, met regels van 14
wisseld
enkele weinige.
weinige. Ook
hij zijn
zijn
wisseld met
met andere
andere met enkele
Ook daarin
daarin toont hij
verwantschap
menschen van den
den „Kondor",
"Kondor",waaraan
waaraanook
ook
verwantschap met
met de
de menschen
hij meegewerkt heeft.
Paul Zech
Zech is evenals
evenals Max
van openlucht
openlucht en
en van
van
Max Brod de dichter van
de
Inzijn
zijn„Waldpastelle"
"Waldpastelle"geeft
geefthij
hijzijn
zijnliefdevolle
liefdevolle zachtgezachtgede stad. In
sneeuwen
kleurde
het smelten
smelten der
der sneeuw
en
kleurde stemmingen
stemmingen van
van het
het bosch: het
het zwellen
zwellen der knoppen, het morgenlicht, de geuren
geuren van
van de
de boschboschbloemen,
avondwind, die
die door
door het
het jonge
jonge hout ruischt, het
het bosch
bosch
bloemen, de avondwind,
in den herfstnamiddag
herfstnamiddag en in den
den voorwinter.
voorwinter. Van
Van de
de stad
stad isishem
hem
en sterk;
sterk; zoo
zoo inin
het
liefste het park.
park. Zijn
Zijn woordgevoel
woordgevoel is zuiver
zuiver en
het liefste
"Herbstlicher
Stadtpark":
„Herbstlicher Stadtpark":

Der Gartnerbursche,
Gärtnerbursche,im
imgeflickten
geflickten Flaus,
Flaus,
um frostig fliisternde
flüsternde Fontånen
Fontänen
Hüllt
die urn
Mint die
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Geplantzten Rosenstämme
Rosenstamme in viel Strähnen
Strdhnen
Goldgelben Strohs vor wehem Wintergraus.
En dan verder,
verder, waar
waar de
de rookwolken,
rookwolken, neergewaaid
neergewaaid uit, „den
"denbr6ckbröckKaminen", heen
ligen Kaminen",
heen en
en weer
weer gedreven worden

Strauchwerk fallen wie Ga1'dinen.
Bis sie ins Strauchwerk
Gardinen.
tot de
de Rheinische
Rheinische Lyriker",
Lyriker",die
diemeegewerkt
meegewerkt
Paul
Paul Zech behoort tot
hebben aan
aan den
den bundel
hebben
bundel „Fanale".
"Fanale". Daar
Daar bekent
bekent hij
hij zich
zich als
als een,
een,
wien het werk zijner handen mislukte,
wien
mislukte, en die
die nu
nu nog
nogalleen
alleen zingt,
zingt,
maar van
van den nood. En van
maar
van het
het dorp
dorpder
dergordijnenwevers,
gordijnenwevers, waar
waar de
de
menschen zelden
zelden lachen,
lachen, koud
koud in
in gesprekken
zijn en
en slom
stom bij het
menschen
gesprekken zijn
het
avondmaal;
avondmaal; en van de
de fabrieksstad
fabrieksstad zingt
zingt hij:
Pendelbahn
Hellauf rattert und knattert die Pendelbahn
fiber Briicken
über
Brücken und hagere Alleen.

Waar menschen
menschen leven:
leven:
verludert, verloren.
verloren.
Mancher hat hier sein Herz verludert,
Andre stehn hart
hart wie
wie in Erz
Erz gehaun.
gehaun.
Und Geschwächte
immer noch
noch Kinder mit schwache.
Geschwáchte zeugen immer
schwachen
Fraun.
vertoont het werk
werk van
van Paul
PaulZech
Zechtwee
tweekarakters,
karakters, dat
va.
Zoo vertoont
dat van
innerlijk opstandige
bestaande en dat
dat van
van het
het
den innerlijk
opstandige tegen
tegen het logge bestaande
in gedroom
ge droom van
van natuurschoonheid.
natuurschoonheid. Wij
Wij hebben
hebbengezien,
gezien,
zich vergeten in
bij de
de meesten
meestendezer
dezer„fortgeschrittenen"
"fortgeschrittenen"blijft
blijftbij
bijinnerlijk
innerlijk
dat het bij
Alleen Werfel
Werfel komt
komt reeds
reeds verder
verder en
en geeft
geeftuitzicht
uitzicht
protest en verzet. Alleen
het komende,
komende, op
op het
hetsociale
socialeniet
nietals
alsaanduiding
aanduidingvoor
vooreen
eenpartij
partij
op het
of een
een politiek
politiek begrip
begripmaar
maar als
alssamenvatting
samenvattingvan
vanallerlei
allerleifactoren
factorea
samenleving en
en gemeenschap.
gemeenschap.
van samenleving
het bijzonder
bijzonder de
de „Stadtverse"
"Stadtverse" beschoubeschouWanneer wij
Wanneer
wij nu meer in het
dan moet
moetdaaraan
daaraan onmiddellijk
onmiddellijk de
de naam
naam worden
worden verbonden
verbondea
wen, dan
Yan Ernst Blass.
Blass. In zijn
zijn „Vor-Worte"
"Vor-Worte" tot zijn bundel
bundel stelt hij
hij in
i.
van
algemeen eenige
eenige formules
formules op,
op,waarvan
waarvan een
eenreeds
reedsboven
bovenvermeld
vermeld
het algemeen
Oprechtheid zonder
zonder schaamte
schaamte is
is zijn
zijn devies;
devies;en
endedebegeerte.,
begeerte,
werd. Oprechtheid
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te
weten en
en erkennen
erkennen leidt
leidt hem.
hem. „Der
"Derkommende
kommende Lyriker
Lyriker wird,
wird,
te weten
wie
gesagt, auch
auch ein
ein Darsteller
Darsteller des
desAllta
Alltags
sein. Kein
K~inalltaglicher
alltäglicher
wie gesagt,
gs sein.
Darsteller!
sondern
Darsteller! Er
Er wird aber kein Schilderer der We1tstadt
Weltstadt sein, sondern
tin
weltstädtischer Schilderer"
Schilderer" formuleert
formuleert hij.
hij. Intusschen
Intusschen weerweerein weltstadtischer
houdt deze
deze uitspraak
hem niet,
niet, de groote
groote stad
stad als
als motief
motief te
te nemen
nemen
houdt
uitspraak hem
voor zijn
zijn verzen. Hij wandelt
voor
wandelt naar
naar huis,
huis, des
des nachts:
nachts:
Es ist halb eins, das
das ist ja
••.•
ja noch nicht spät
spat....
en is
is weltstadtisch
weltstädtisch van
van opvatting.
opvatting. Over
Over de
dekeuze
keuzezijner
zijnermotieven
motieven
eerder. Zij
Zij spreekt
spreekt voor
voor zich duidelijk
duidelijk genoeg.
genoeg. Dat
Dat
spraken
spraken wij
wij al
al eerder.
Blass iemand is, die de
de finessen
finessenvan
vantaalgebruik
taalgebruik kent,
kent,blijkt
blijktuit
uitregels
regels
als deze:
als
Minn plauschen zartlich
Auf Hüten
zärtlich die Pleureusen:...
Pleureusen: .••
en ook uit
eB
uit deze
deze aanduiding
aanduiding van
vanvrouwenmonden:
vrouwenmonden:

Sadistenzüge
Sadistenzuge urn
urn die feine Fresse.
Of deze van
van een
een hoogte
hoogtewaargenomen
waargenomenstraat:
straat:
Da unten rollen meine Autobusse.
en verdeeling
verdeelinggelukkig
gelukkigzijn
zijndeze
dezebeide
beidelaatste
laatsteregels
regels
Van rhythme en
_t een gedicht van afscheid en
en vertrek
vertrek met
met den
den trein:
trein:
ttit
Als wir uns trennten,
Tingst du an zu weinen,
trennten, fingst
Du susses
süssesIV
Mädchen!
Tränen und Geleit
.•..
Du
"dchen! Tranen
Geleit,...
Ich
lch schwenkte aus
aus dem Zuge langsam meinen
Strohhut each
nach dir,
dir, die blieb,
blieb, in
in rotem
rotem Kleid.
Kleid.

enjambement dezer
deier twee regels
regels versterkt
versterkt de
de expressie
expressie van
van
Het enjambement
begrip en beweging
beweging dezer
dezer woorden.
woorden.
Teekenend is ook
ook dit:
dit:
wieder steinern danlpft
dampft Berlin,
Berlin,
Und immer wieder
den Abend
Abend jagen.
;agen.
Wo Wagen klingend durch
lurch den
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In deze
deze verzen
verzen uit
uit zich
zich een
eenintense
intensebelangstelling
belangstelling voor
voor één
één bebepaalde zijde
het „Grossstddtische",
"Grossstädtische", voor
voor het
hetnachtelijke,
nachtelijke, het
het
paalde
zijde van het
uitgaande, voor
den luidruchtigen,
luidruchtigen, klaterenden
klaterenden buitenkant.
buitenkant. H4
Hij
uitgaande,
voor den
inspireert zich op de bars,
bars, de
de café's,
café's, de
de trams
trams en
entreinen.
treinen.
Uit zijn „Abendstimmung":
"Abendstimmung":

o0 komm!
komm! 0 komm,
komm, Geliebte!
Geliebte! In
Inder
derBar
Bar
Verrät
Tip.
Verrat der Mixer den geheimsten Tip.
Und iiberirdisch,
überirdisch, himmlich
rummlich steht
steht dein
dein Haar
Haar
Zur ratlichkeit
röt1ichkeit des Cherry-Brandy-Flip.
Cherry-Brandy-Flip.
Dat is Berlijn
Berlijn met
met zijn
zijnvoorliefde
voorliefdevoor
voorEngelsch
Enge1schen
enAmerikaanscla
Amerikaansc.
voor bar en American
American drinks.
drinks •
. Maar ook zoo ziet hij deze stad
stad bij
bij avond:
avond:
Da liegt die grosse Stadt:
schwer, grau
grau und
undweiss.
weiss.
Stadt: schwer,
Ein Rauchen,
Rauchen, Greifen.,
Greifen, Atmen,
Atmen, dass
dass es
es stinkt.
stinkt.
De aandacht verdient
verdient het
het gebruik
gebruik van
van omgangsdialect
omgangsdialect en
en woorde*
woorde.
uit het
het spraakgebruik:
spraakgebruik:
Die T6chter
Töchterliegen
liegenweiss
weiss auf
aufdem
demBalkon
Balkon
In Oberhemden
Oberhemden spielen
spielen Våter
Väter Kachten:
Kachten:
Ein Roundser steigt
steigt nach
nach einern
einem Full
Full von
von Achten.
Achten.
-— Und singen tut sich eins der Grammophon.
Grammophon.
of:

Er ist noch jung trotz seiner funfzig Jahre,
....
Jahre,....
Een ander element in Blass'
Blass' dichten is
is zijn
zijn gevoel,
gevoel, dat naast
naast het
het
grootsteedsche
komt, en
en waarvoor
waarvoor ook
ook het
het
grootsteedsche hooghartige
hooghartigetot
tot uiting
uiting komt,
eerder genoemde woord „neue
"neue Sentimentalitat"
Sentimentalität"kan
kangelden:
gelden:

o
fliegende Erinnrung,
Erinnrung, zdrtlich
zärtlich labst
labst
0 fliegende
Du einen, dem die
die trabe
trübe Weltgewalt
Weltgewalt
Ein Flehen abschlug, dumm,
dumm, auf
aufimmerdar.
immerdar.
Zoo ook in:
Der Dichter sitzt mi
im luftigsten Café,
Urn
erlaben.
Um sich an Eisschoklade zu erlaben.
Von einem
einern Busen ist er sehr entzückt.
entzikkt.

VOORUITSTREVENDE DUITSCHE LYRIEK
LYRIEK

515

Der Oberkellner denkt hinaus
hinaus (entrackt)
(entrückt)
An Mddchen,
Mädchen, Boote, Schilf,....
Schilf, .... an
an Schlachtensee.
Schlachtensee.
Der Dichter traumt
träumt „....und
" •••• undwerde
werde nie
nie sie
sie haben...."
haben ••• :'
Veel
het werk
werk van
van Blass
Blass en zijn
zijn groepgroepVeel jongs
jongs isis op
op te merken in het
genooten. Jeugd,
Jeugd, waarover
waarover men zich
zich verheugen
verheugen kan en
en ook
ook waarwaarvan
...
an men rustig denkt,
denkt, dat
datzij
zijvoorbij
voorbijgaat.
gaat.Veel
Veeljongs
jongsook
ookininwijze
wijze
in toon.
toon. Zij
Zij zijn
zijnallen
allenvoor
voorzichzelf
zichzelfzeer
zeer overtuigd
overtuigd van
van
van uiten en in
hun eigen ernst en
en de
de belangrijkheid
belangrijkheid van
van de
de wijze,
wijze, waarop
waarop zij
zij de
de
inlatere
latereverzen
verzensommige
sommigezegswijzen
zegswijzen
dingen beleven. Stellig
Stellig zullen
zullen in
en woorden verdwijnen, die gemist kunnen
kunnen worden.
worden. Doch
Dochook
ook met
met
deze
gebreken der jeugd
jeugd zijn
zijn deze
deze verzen
verzenfrisch
frischenenspontaan
spontaanen.
en
deze gebreken
tegenover
overgeleverde voortfantaseeren op oude
oude thema's
thema'sbebetegenover het overgeleverde
teekenen
zij vooruitgang,
vooruitgang, Fortschritt.
Fortschritt.
teekenen zij
Perdinand
Hardekopf schrijft
proza in
inuiterlijken
uiterlijken versvorm:
versvorm:
schrijft proza
Ferdinand Hardekopf
regels van een dertigtal
regels
dertigtal syllaben,
syllaben, afgewisseld
afgewisseld met
met andere
anderevan
vantwee
twee
of een, afgewisseld ook met doorloopende
doorloopende prozaregels.
prozaregels. Een
Eentechniek,
techniek,
kno Holz de consequentie
consequentie getrokken
getrokken heeft.
hedt.
waarvan Arno
Zijn
herinnert aan
aan futuristische
futuristische schilderijen.
schilderijen. Wat
WatsamensamenZijn uiting herinnert
hoort
hier gescheiden,
gescheiden, wat
wat uiteen
uiteen lag,
lag, isishier
hierbijeengebracht
bijeengebracht inin
hoort is hier
bi7.31'
daaronder toch
toch ook
ook dit:
dit:
bizar contrast. Maar daaronder

Eine
weisse Fontaine zischelt
zischelt Médisance,
Médü:;mce, Marquise
Marquise in gepugepuEine weisse
derter
Wellen-Perücke.
defter Wellen-Peracke.

a
~

„Notiz, Nachts
(2 h. 45 bis
Typeerend voor
voor hein
hem is
is een
een gedicht
gedicht "Notiz,
Nachts (2
h 47 matin)"
=tin)"
••••)
Böses
Warten....)
Bases stampfen! (Vom Lauschen, vom Warten
wie in der Chloroform-Narkose!
Grünliches
Hämmern, wie
Granliches Hammern,
Ein
zerstösst die Nacht.
Bin Pumpwerk zerstasst
Dröhht.
Drahht.

en wat
wat verder:
Aus einer Rahre,
Röhre, einem
dnem Trichter
Trichter (einer
(einer Trompete?)
Trompete?)
FHesst
Schein:
Fliesst schleimiger Schein:
MorastgelbeLicht
Lichtder
derWelt,
Welt,- meiner
Das Morastgelbe
meinerWelt.
Welt.
Der Lichtkegel
Lichtkegel trifft
trifft mein
mein Ohr.
Obr.
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Kurt
Riller is meer criticus en aestheticus, meer
meer inleider dan
dan proproKurt Hiller
ductief
zegt zelf
zelf in
in zijn
zijn inleiding,
inleiding, dat
dathij
hijzichzelf
zichzelfbebeductief dichter.
dichter. Hij zegt
schouwt
iemand, die
die détailleerend
détailleerend proza
proza kan
kan schrijven,
schrijven, een
eelt
schouwt als
als iemand,
„Dialektiker" of „Polemiker",
"Dialektikee'
"Polemiker", „vielleicht
"vielleicht ein
ein Glossendichter,
Glossendichter, nicht:
nicht:
ein Dichter",
Dichter".
Toch
uiten:
Toch weet hij soms gevoelig te uiten:

schaukein die Schaluppen
ruden \Vellen
Auf müden
Wellen schauke1n
Entarteter
Gedanken. Susses
Süsses Sehnen
Sehnen
Entarteter Gedanken.
verblich.Vnd
Und Königstrotz
Kcnigstrotz verblich.
Elders
geeft hij
hij het
hetkleurengevoelige
kleurengevoelige sensitieve
sensitieve van
van den
dengeest,
geest,
Elders geeft
is door
door veel
veel sterke
sterke alcoholica:
alcoholica:
die gestimuleerd is

....Lasst
....
Lasst uns weiter thronen,
Rosenlikör
Rosenlikor auf magischen Balkonen
Durch Halme
Durch
Halme schliirfen,
schlürfen, und in stillen Farben
Traumtrunken
schwimmen: Deine
Deine Fliederweste
Fliederweste
Traumtrunken schwimmen:
Du fahler Mahler, kiisst
küsst mich sehr;
sehr; bohême-Girl,
bohême-Girl,
Dein Shawl glanzt
glänzt ganz zitronen; du System-Earl,
System-Earl,
Trägst
statt des
des Shlips
Shlips zerwalkte
zerwalkte Himbeerreste.
Himbeerreste.
Tragst statt

In dit verband mag ook genoemd
de jonge SileZÏer
Silezier Max
génoemd worden
warden de
Herrmann
Neisse, dien Kerr introduceert:
introduceert:
Herrmann in Neisse,
Die Stifte stelzen
übers Pflaster
Pflaster
steizen stolzer fibers
und scharren mit den schirmen ungewiss;
ein Eisenbahner qualmt gemeinen Knaster,
Knaster,
und ein Studente prasentiert
präsentiert den
den Schmiss,
Schmiss.
Zwei kümmerliche
kummerliche Eheleute zanken,
viel Stellungslose gehen auf den Strich.
Strich.
Gedanke.
Vnd deine schmalen Bein,e
Beine schreiten
durch die
die Gedanken
schreiten mir durch
Und
in den durchbrochnen
durchbrochnen Striimpfen
Strümpfenkoniglich.
königlich.
Ganz grüne
zoten
prustend zoten
grene Ladenschwengel prustend
zu welken
welkenMädchen,
Madchen,die
diesehr
sehrdämlich
dmlich tun
tun --ZU
roten
Plötzlich
Plotzlich leuchtest Du in Deinem roten
Jacket, Leni, und den Wildlederschuhn.
Øildlederschuhn,
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Een
afzonderlijke secessie,
secessie, afzonderlijk
afzonderlijk ook van
van aard
aard hunner
hunner
Een afzonderlijke
„Stadtverse"vormen
vormende
dedichters
dichters van
van het
"Stadtverse"
het „Ballhaus".
"Ballhaus". Enkelen
Enkelen
hunner
hunner noemden
noemden wij
wij eerder
eerder al.
al. In
In dezen
dezen kleinen
kleinen bundel
bundel isiswerk
werk
verzameld
aantal dichters,
hierin niets
niets anders
anders dan
dan het
het
verzameld van
van een aantal
dichters, die hierin
verschijnsel „Ballhaus"
"Ballhaus" als motief
motief namen.
Lasker-Schül~r; Max
MaxHerrmann
Herrmann isis er
er
Blass
er, en
en Brod,
Brod, Else
ElseLasker-Schuier;
Blass is er,
met een sonnet,
sonnet,waarvan
waarvan deze
deze laatste
laatstedrie
drieregels:
regels:
Dort thronen
thronenaufgebaut
aufgebaut die
die Kurtisanen
mit feinen Fressen
Fressen und verderbtem Fell
FeIl
wie fremde Tiere, die unheimlich lauern.
Zelfs Arno Holz
Holz is
is vertegenwoordigd
vertegenwoordigd met
met een
een vers,
vers,gebouwd
gebouwdnaar
naar
de verticale
verticale as.
De gestorven
gestorven Victor
Victor Hadwiger
Hadwiger heeft
heeft er
ereen
eenopmerkelijk
opmerkelijkrhythrhythisch lied „Bal
JWsch
"Bal Bullier",
Bullier", een
eenParijsche
Parijsche pendant:
pendant:
Wer liebt, wird
wird krank, wer liebt, der
der irrt,
wer liebt,
degeneriert,
Iiebt, der wird degeneriert,
wer liebt, der
der ziichtet
züchtet keine
keine Erben
Erben
und
muss an seiner Liebe
Liebe sterben.
and muss
Hardekopf plaatst er zijn "Bar
„Bar in Berlin":
Schiffskajüte.
Bin Prunksalon, wie eine Schiffskajiite.
Man sitzt in Club-Fauteuils bei
bei Sekt
Sekt und Drinks.
Die schmalsten
schmalsten Madchen
Mädchen tragen
tragen Riesenhiite
Riesenhüte
wie
Mädchen
Maeterlincks.
und lächeln
sanft,
lacheln
Madchen Maeterlincks.
An der Portière zaudern blasse Frauen.
Wie fallen ihre Mantel
Mäntel blumenzart!
blumenzart!
Es glimmen unter sehr geschminkten Brauen
Gazellenblicke ratselhafter
rätselhafter Art,
Art.
Sie treten näher
Rehen —
naher gleich verirrten Rehen
doch nichts erdenkliches
erdenkliches ist ihnen fremd,
sie sind all right vom Kopf bis zu den Zehen,
Zehen,
ihr blondes Haar ist in die Stirn
Stirn gekammt.
gekämmt.
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die ck
Alfred
Alfred Richard
RichardMeyer,
Meyer, die
de uitgave „der
"der Flugbidtter"
Flugblätter" bezorgt,
bezorgt,
vertegenwoordigd met
met een
een "Altes
„Altes Ballhaus",
Ballhaus", waarin
waarin de
de "schiebe„schiebe-"tt
is vertegenwoordigd
en „wacker-dansen
en
"wackeP'-dansen uitgebeeld
uitgebeeld zijn,
zijn, die
die een
eentijdlang
tijdlangzoete,
zoete,
want verboden vruchten
vruchten waren.
waren.
„Melodie perverse",
"Mter ttzijn
zijnandere
anderebijbij"Melodie
perverse", „Danse
"Danse Funèbre",
Funèbre", „After"
"Oberdragen getiteld, terwijl een der medewerkers
medewerkers het
het evenement
evenement „OberIehrer
Bal1haus" vereeuwigt.
vereeuwigt. Men
het bundeltje
bundeltje het
hetbest
best
lehrer im Ballhaus"
Men kan het
karakteriseeren als een compositie in woorden verwant
vel'want aan het
het werk
werk
van
moderne teekenaars
teekenaars voor
voor bladen
bladen als
als „Simplicissimus",
"Simplicissimus", met
met
van moderne
name
name dat van
van Reznicek:
Reznicek: zeer
zeer talentvol
talentvol vaak
vaakenensoms
somseenigszins
eenigszins
pervers.
"Fanale" sluit
sluit zich
zich hierbij
hierbij aan.
aan. De
De „Rheinische
"Rheinische LyLyDe bundel „Fanale"
riker",
die er
eraan
aanmedewerkten,
medewerktt>n,geven
gevenbeelden
beeldenvan
vangrootestadsleven,
grootestadsleven,
riker", die
zooals "Der
„Der Vergniigungspark"
van R.
R. M. Calla.,
Vergnügungspark" van
Cahèn,en
enstraatscènes
straatscènes
zooals
als die
die van
van Joh.
joh. Th.
Th. Kuhlemann,
Kuhlemann, \viers
wiens „Strassenbahn
"Strassenbahn am
am Abend"
Abend"
als
werkt als
ais een
een expressionistisch
expressionistisch schilderstuk.
schilderstuk.
roept Cahèn het beeld
Met een enkel woord
woord roept
beeld op
op van
van het
het veelbevee1bewogene
dagbladverkoopers:
wogene straatleven, met zijn dagbladverkoopers:
.sei ohne
stiH,
...
....Sei
oline Furcht und still,
lausche der Männer
Eis im.
im Atlantic!
Manner Rufen:
Rufen: Eis
Paul Mayer
Mayer heeft merkwaardige
merkwaardige erotische associaties,
associaties, doch
doch ook
ook
felle teekening,
teekening, zooals
zooa1s in de „Psychologen",
"Psychologen",
felle

Wir rauben aus des Traumes
Traumes fernsten
fcrnsten Nischen
Nischen
Des Wissens scharfen, schurf-gewohnten
Spaten ....
schurf-gewohnten Spaten....
"Die Biicher"
Bücher tt beschuldigt
beschuldigt hij de
de boeken
boeken in
in de
de
In het
het gedicht
gedicht „Die
lange
kasten der
bibliotheken, dat
zij hem
hem van
van het
het leven
leven hebben
hebben
lange kasten
der bibliotheken,
dat zij
vervreemd.
ook het
het medelijden
medelijden met
met Thersites,
Thersites,die
die een
een
vervreemd. Van
Van hem is ook
Achi11es
had
willen
zijn,
maar
die
zich2;elven
steeds
weerspiegeld
Achilles had willen zijn, maar die zichzelven steeds weerspiegeld
ziet in het schild
schild als
als een mismaakte.
mismaakte.
actueel van
van motief
Sterk, van compositie en rhythme, modern en actueel
is zijn "Gebet!,.:
„Gebet!":
Traum die
die Nacht
Nacht
Ich bitte, Gott,
Gott, schick
schick keinen Traum
Und lass mich
mich schlafen,
schlafen, wie
wie ich
ich friiher
früher schlief,
schlief,
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Beschwör
Beschwbr nicht Eine, die ich immer rief
Und die nie kam.
ich bin
bin wund,
wund,so
sa wie
wie nach
nach einer
einer Schlacht,
Schlacht,
Denn ich
Wenn Friihlarm
Früh1ärm mich
mich aus einem Traurn
Traum befreit,
befreit,
z;u Wort
Wort gewordne
gewordne Wiinsche
Wünsche schreit,
schreit,
Der nie zu
Ganz ohne Scham.
Scham.
und die Qual
Lass mich Torturen traumen
träumen und
Des Heiligen, den man am Roste briet,
So dass wie Heulen klang sein Jubellied
Vam
Vom Paradies.

Qual mich
rnich mit Grasslichkeiten
Quäl
Grässlichkeiten Deiner
Deiner Wahl,
Wahl,
Verhäng
Gott, nur
nurdieses
dieses eine
eine Bild,
Bild,
Verhang mir, Gott,
qui11t.
Dass nicht der Brunnen blinden Triebes
Triebt's quint.
Nicht dies, nicht
nicht dies!
dies!
Quandt droomt in associaties en dicht in alliteraties die
Bruno Quandt
doelloos schijnen:
Und Worten
Worten hingegeben,
hingegeben, immer
immerleisern,
leisern,leisern,
leisern,
Und schwer aufstehen
aufstehcn von verschlissnen Stfthlen.
Stüh1en.
Zu Eiseskalte langsam sich verkiihlen
verkühlen
Und leblos starrn
starrn zu
z;u fernen
fernen Wegeweisern.
Wegeweisern.
Zoo komt hem het leven voor.
een der
der gedegenereerden
Hij gevoelt z;ich
zich een
gedegenereerden van
van Max Nordau en
noodigt zijn
z;ijn meisje mee:
Du matte Mattoidenbraut,
Mattoidenbraut,
Komm mit mir in die nahe Nacht.

Herbert
Grossberger, die
Exhibitionen gaf, meer prepreHerbert Grossberger,
die een bandje Exhibitionen
heel veel,
veel,
tentie
dan aspiratie,
aspiratie, meer
tentie dan
meer poging
poging dan
dan streven,
streven, en
en met heel
dat zeer
z;eer jong
jong werk
werk is,
is,overtreft
overtreftQuandt
Quandtgemakkelijk:
gemakkelijk:
Grünlich
glänz;en Gaslaternen
Gaslaternen
Grfinlich glanzen
Auf den asphaltierten Wegen;
Wegen;
Rieselnd rauscht ein rascher
rascher Regen
Funkeind
füh1t der
der Buick
Blick die Fernen....
Fernen ....
Funkelnd fiihlt
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Door de vele doellooze allitteraties en het vlugge rhythme werkt
derde regel zelfs zwak.
de derde
zwak.
Stemmig is wel:
Als wir im Kahn uns gegeniiber
gegenüber sassen
Sank bläulichrot
Grund
blaulichrot die Sonne in den Grund
Und es war
lass wir
war still, dass
wir die
die Welt
Welt vergassen
••••
vergassen....
Scheu schob das Schiff
Brücke Bogen
Bogen
Schiff durch einer Brucke
in den
den Mund:
Mund:
Wir hauchten uns den Atem in
Ich hätte
deine Zahne
Zähne küssen
hate deine
kussen mögen.
mogen.
Belangrijker is Gottfried
Gottfried Benn,
Benn, wiens
medische studiën
i.
Belangrijker
wiens medische
studiën hem in
aanraking brengen
brengen met
met griezeligheden,
aanraking
griezeligheden, waarvan
waarvan hij in
in zijn
zijnboekje
boekje
„Morgue" dicht.
dagbladjournalisten,
"Morgue"
dicht. Hij
Hij slaagt
slaagt er
er in,
in,niet
nietalleen
alleendededagbladjournalisten,
épateeren.
maar zelfs
zelfs Hans von
maar
von Weber
Weber van
vanden
den„Zwiebelfiscrf"
"Zwiebelfiscn ttteteépateeren.
Benn dicht niet van
van het
het leven,
leven, maar
maar van
van den
den dood,
dood,niet
nietvan
vanbloeien
bloeien
maar
lijken op
op de
desnijtafel.
snijtafel.
maar van
van verwelken.
verwelken. Zijn
Zijn requiem
requiem geldt
geldt de lijken
en voor
voor een
een
Deze verzen
verzen zijn
zijn weinig
weinig bekoorlijk
bekoorlijk in den gewonen zin en
meer dan
dan opsnijderij,
opsnijderij, en
endruk
druk doen
doenmet
metde
depas
pasverkregen
verkregen
deel ook niet meer
wetenschap
vergaan en ·ontbinding.
Menkan
kan zezeonaangenaam
onaangenaam
wetenschap van vergaan
ontbinding. Men
Toch heeft
heeft Rudolf
RudolfKurtz
Kurt:z;
vinden. Het lieve
lieve natuurgedicht
natuurgedicht is anders. Toch
het
aangelegenheid gezegd
"de
het juiste
juiste woord
woord in
in deze aangelegenheid
gezegdin
in den
den PAN „de
dichter kiest zijn stof niet".
niet". Over
Over de
de eerste
eersteverzen
verzenvan
vandit
ditbundeltje
bundeltje
heeft
Kurtz niet
niet meer
meer dan
dan een
eenschouderophalen:
schouderophalen: "Tja,
tja, die
die
heeft Kurtz
„Tja, tja,
Danechter
echterkomen
komende
de
jungen Aertzte,
Aeru;te, die ober
über Leicben
Leichen hopsen".
hopsen t \ Dan
jungen
verzen,
in enkele
enkele regels
regels een
een complex
complex van
van gebeuren
gebeuren en
envoelen
voelen
verzen, die in
omvatten en scherp omlijnen.
omlijnen. In
Inzijn
zijn„Baal
"SaaIder
derkreissenden
kreissendenFrauen"
Frauentr
wachten
vrouwen op
op de
de geboorte
geboorte van
vanhet
hetkind,
kind,aangespoord
aangespoord
wachten de
de vrouwen
door
zakelijke deskundigheid
deskundigheid van
dokter; en als
als het
hetkind
kind
door de zakelijke
van den dokter;
geboren wordt:

Schliesslich kommt
kommt es; blaulich
bläu1ich und
und klein.
klein.
Urin und Stuhlgang
Stuhlgangsalben
salbenes
eseias.
ein.
teekent in
in weinige
weinigetrekken
trekken het
het„belang"belangHet gedicht
gedicht „Blinddarm"
"Blinddarm tt teekent
rijke" aan geluid en uiterlijk van een blindedarm-operatie:
blindedarm-operatie:
Alles steht weiss
weiss und schnittbereit.
Die Messer dampfen. Der Bauch ist gepinselt.
Unter
weissenTuchern
Tüchcrnetwas,
etwas,das
das winselt.
winselt.
inter weissen

DE GEBROKEN
GEBROKEN KRUIK
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En vroeg de vrijster daar
daar alleen
alleen om
om raad.
raad.
ik ben in
Ik
in zulke
zulke zaken
zaken wat
wat teerhartig,
VOOl' mij zooveel
zooved als kinders.
En hoenders zijn voor
STUURMAN

Hier. Plaats genomen. En 't verhoor begonnen.
En gij, griffier, maakt het proces-verbaal.
ADAM

Verlangt Uw Eedle,
Eedie, dat wij het proces
Behandlen volgens de formaliteiten,
Of zoo, als
gebruiklijk is?
is?
als het bij ons gebruiklijk
STUURMAN

Volgens
Volgens de
de wettlijke formaliteiten,
Zooals
anders.
Zooals dat
dat hier gebruiklijk is, niet anders.
ADAM

Goed, goed. Ik hoop het voor u klaar
klaar te spelen.
Zijt gij gereed, griffier?
griffier?
LICHT

Om u te dienen.
ADAM

- Welaan, gerechtigheid, neem
neem dan
dan uw
uwloop!
loopl
Kom voor, aanklager.
VROUW MARTHA

Hier, mijnheer
mijnheer de
de rechter!
rechter!
ADAM

Wie zijt gij?
VROUW MARTHA

Wie-r
Wie
—?
ADAM

Gij.
MARTHA
VROUW MARTHA

Wieik-?
Wie
ik —?
ADAM

Wie ge zijt!
en zoo
zoo voorts.
Uw naam, beroep en woonplaats, en
VROUW MARTHA

rechter.
Gij spot, mijnheer de rechter.
ADAM

Spotten, wat!
wat!
Spotten,

IX
LXX
LXXIX

34
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Fett im Haar
Haar
Fett
spricht zu
zu offnem
offnem Mund mit
ruit Rachenmandel
Rachenmandel
spricht
Hoffnung um
um den
den Hals.
Glaube Liebe Hoffnung

Junger Kropf ist Sattelnase gut.
für sie drei Biere.
Biere.
Er bezahlt fur
Na zijn eersten bundel
bundel heeft
heeft Benn
Benn den
den bundel
bundel „Fleisch"
"Fleisch"uitgeuitgegeven,
ontwikkeling gekomen
"Morgue"
geven, waarin
waarin tot ontwikkeling
gekomenis,
is, wat
wat in
in de „Morgue"
nog knop
knop was,
was, en waarin
waarin de
de medicus
medicus en
en moralist
moralist zich
zich meer
meer laat
laat
nog
hooren dan de
de dichter.
dichter. Hij
Hijziet
zietrondom
rondomzich
zichalleen
alleenziekten,
ziekten,vooral
vooral
„Geschlechtskrankheiten",
"Geschlechtskrankheiten", verwording,
verwording, verval.
verval. Zijn
Zijnwaardeering
waardeering
van het mondaine
mondaine leven
leven vat
samen in de
de woorden:
woorden: „Es
"Es lohnt
lohnt
van
vat hij samen
tt
kaum
den
Kakau".
Het
bal
is:
„Ball.
Hurenkreuzzug.
Syphiliskaum
Kakau • Het bal is: "BalI. Hurenkreuzzug. Syphilisquadrille".
Maar hij
hij wijst
wijst nog niet "the
wa y out".
out".
quadrille". Maar
„the way
woorden, die
die Rudolf
Rudolf Kurtz
Kurtzals
alsapoapoHier mogen plaats vinden de woorden,
logie
van een
een rechtvaardiging
rechtvaardiging van de „Morgue"
"Morgue":
logie schrijft
schrijft tot besluit van
„Kunst ist
auf
"Kunst
istArbeit.
Arbeït.Schreiben
SchreibenististHandgelenk.
Handgelenk.Verwiesen
Verwiesenwird
wirdauf
Flaubert: Gefiihle
Gefühle hat
hat jeder,
jeder, es
eskommt
kommtdarauf
daraufan,
an,sie
sieausdriicken
ausdrückea
2;U
können:'
zu kunnen."
Ten slotte kunnen
kunnen hier
hier nog
nog plaats
plaats vinden
vinden enkele
enkele jonge
jonge dichters,
dichters,
die bij den PAN
PAN gastvrijheid
gastvrijheid vonden.
vonden.
„Schlaflose Nacht":
Nacht":
Al/red Henschke dichtte van de "Schlaflose
Alfred
Uebermüdet
Uebermiidet schlaflos lieg ich in den Decken,
Schon malt der junge Tag lichtgraue Flecken
Recken
Auf Ofen, Stuhl und Lampenknauf.
Das Fenster steht
steht sperrangelauf.
sperrangelauf.
Ein Hund
Halsband klappert.
klappert.
fiber den Asphalt, sein Halsband
Hund läuft
luft über
Es tickt wo
wo eine
eine Uhr,
Uhr, Der
Der Bäckerjunge
Bckerjunge tappert
Und schleppt im Sack Verschlafenheit und Bemme.
heeft
gesneuveld in
in Juli
Juli Igx5
Hans Ehrenbaurn
Ehrenbaum-Degele,
1915 in Polen,
Polen, beeft
Degele, gesneuveld
-

een vers "Nach
„Mach Tisch
Tisch"tt met het slot:
Wir stehen da und dort, Havannas qualmend
Und von den grunlichen
grünlichen Likoren
Likören nippend,
nippend,
Auf unsre und auf fremde
Orden
tippend
(remde
LJnd
zermalmend.
Und andrer Ehre friedevoll zermalmend.
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bijzonderste is
is Heinrich
Heinrich Muoth,
Muoth, die
die zijn
zijn verzen
verzen aan
aan Kerr
Kerr
De bijzonderste
zendt
~ndt met deze
deze woorden:
woorden: „Man
"Manschickt
schicktmtir
mir meine
meine Gedichte
Gedichte zuruck
zurück
lhr einziger
eim;iger Vorzug".
Vorzug tt•Hij
Hijisiseen
eenjonge
jongeBeiersche
Beiersche
persönlich. Ihr
als zu personlich.
zwerver, die des nachts
yl slaapt,
nachts in
ineen
eenas
asyl
slaapt, en
en des
des daags
daags in
inBoekerijex
Boekerijea
vinden is.
is.
en Verzamelingen te vinden
„Selbstschau"Jt noemt
noemt hij
hij zijn
zijn werk:
werk:
"Selbstschau
Maitag zeugt
zeugt einen
einen Sinnenkitzel.
Sinnenkitzel.
Der Maitag
Ich
lch stutze. Tausend
Tausend Tugendspitzel
Tugendspitzel
drohend den
den Kriickenstock.
Krückenstock.
Heben drohend
Mädchenrock.
Mich lockt der geraffte Madchenrock.

warum so
so spat
spät geboren?
geboren?
Narr, warum
Bin Geklinge in beiden Ohren:
Ein
lch war den Griechen
Griechen eingereiht.
eingereiht.
Ich
schone Zeit.
Leider verschlief ich die schöne

zichzelfin
in deze
deze woorden,
woorden, die
die Kerr weergeeft:
"ldl
Hij teelcent
teekent zichzelf
weergeeft: „Ics
ain
Genie. Das
Das weiss
weiss ich. Warurn
Warum verkomme
verkomme ich?"
ich?tt En
En verder:
verder:
bin kein Genie.
„Ich kann
"lch
kann zum
zum Arbeitstier
Arbeitstier nicht
nicht zuruck,
zurück, zum
zum Geniesser
Geniesser nicht
nicht
...vorwarts....
orwärts .••. Augenblicklich
Augenblicklich liege ich auf der
der Strasse".
Strasse tt •
Deze verzen teekenen
teekenen hem:
hem:
Die Knabeninbrunst
Knabeninbrunst vor
vor Biicherladen
Bücherläden
Wurde Verhangnis.
Verhängnis. Schwere
Schwere Schäden
Schaden
Rechnen seit dieser ersten Sucht:
Sucht:
Zweifel,
Gedankenflucht.
Zweifel, Unruh,
Unruh, Gedankenflucht.
Mondbegeistete
Vogelscheuchen.
Mondbegeistete Vogelscheuchen.
An schattenden Fliederstráuchen
Fliedersträuchen
Streicht leise der Nachtwind
Nachtwind hin:
Hölderlin.
Holderlin.
Onwillekeurig
hem aan
aande
derneteorenfiguur
meteorenfiguur
Onwillekeurigdenkt
denkt men
men ook
ook bij hem
Rimbaud, dezelfde
:aimbaud,
dezelfde associaties
associaties der
derpuberteitsjaren,
puberteitsjaren,dezelfde
dezelfdeneiging
neigina
Ex
tot vagabondeeren,
vagabondeeren, maar
maar ook
ook dezelfde
dezelfde overtuigde
overtuigde geestdrift.
geestdrift. Ea
Jelfs
revolutionaire gedachten:
gedachten:
ze lfs dezelfde revolutionaire
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Barrikaden. Krachende
Krachende Schüsse,
Schusse,
Bin Fluchen, Stohnen
Stöhnen wie
wie Regengusse.
Regengüsse.
Hiner rief Freiheit!
Freiheitl und war tot. Biner
lch
ums Morgenrot.
Morgenrot.
Ich erwachte urns
Met dezen
dezen jongste
jongste kunnen
kunnen wij
wij de
derij
rijsluiten,
sluiten,tetebeter,
beter,daar
daarwiri
wij
aan het punt van
met hem weer
weer aangekomen
aangekomen zijn aan
van uitgang,
uitgang, het
het revorevoDe geestelijke
geestelijkeverwantschap
verwantschapniet
met
lutionaire karakter
karakter dezer
dezer uitingen. De
Ar
thur
Rimbaud,
den
geestdriftigen,
weldra
teleurgestelden
comArthur Rimbaud, den geestdriftigen, weldra teleurgestelden COlllmunard van
van 1871
1871 is symptoom.
munard
symptoom.
Misschien zal
Misschien
zal spoedig
spoedig genoeg
genoeg blijken,
blijken, welke
welke positieve
positievekracht
kracht
er uit kan gaan
weinige
gaan van
van het
het milieu
milieu van deze jonge menschen, die weinige
jaren geleden nog
nog dichtende,
dichtende, bespiegelende,
bespiegelende,zoekende
zoekenderevolutionaire*
revolutionaire.
jaren
van het woord
van
woord waren.
waren. De
De tijd
tijd isissnel
snelgegaan
gegaaninindeze
dezeoorlogsjaren;
oorlogsjaren;
en hun ontwikkeling
ontwikkeling kan
kan snel gegaan
gegaan zijn,
zijn, daar
daar zij
zij zeer
zeer jong
jongware*.
ware ••
Voor
kennis van
van het
het Duitschland,
Duitschland, dat
datthans,
thans,ontdaan
ontdaanvan
van de
Voor de kennis
banden van autocratie
autocratie en militarisme, zijn plaats tracht
tracht in te nemen,
neme.,
is de
de studie
studie van
vande
de„fortgeschrittene
"fortgeschrittene Lyrik"
L yrik tt der
der jaren
jaren vóór
vóór de*
de.
oorlog een bijdrage.
bijdrage.
M.
H.WERKMAN.
WERKMAl'f.
M. H.

LEVENSWOORDEN
WOORDENBOEK
door
Dr. M.
J. SCHOENMAEKERS
Dr.
M.H.H.
J. SCHOENMAEKERS
..................

Inleiding.
levenswoordeni>
Wat zijn levenswoorden?
Onderscheid vooreerst
vooreerst de
de levenswoorden
Onderscheid
levenswoorden van
van de
de„gemaakte",
"gemaakte",
opzettelijk-bedachte woorden,
.pzettelijk-bedachte
woorden,waartoe
waartoede
de meeste
meeste„technische
"technischetermen"
tetmen"
behooren. Woorden als
arteriotomie, die
peritonitis of arteriotomie,
alleen „af"afbehooren.
als peritonitis
die alleen
:esproken"
(medische) vakmenschen
vakmenschen als
als zoozoogesproken" zijn
zijn ten
ten behoeve van (medische)
levenswoorden.
danig, zijn zeker geen
geen levenswoorden.
ook de
de woorden,
woorden, die vanzelf "geboren"
„geboren" zijn
Maar ook
zijn en
en niet
niet „gemaakt"
"gemaakt"
zijn
altijd levenswoorden.
levenswoorden. Ik
Ik geloof
geloof niet,
niet,dat
datwoorden
woordenals
als
zijn lang niet altijd
beitel, hamer, zaag
"eitel,
zaag alléén bij onderling
onderling overleg
overleg zijn
zijn „afgesproken".
"afgesproken".
in hun
hunbeteekenis
beteek.enis
Maar
levenswoorden zijn
Maar toch,
toch, levenswoorden
zijn ze
ze niet, omdat ze in
Gis
zoodanig (dus afgezien van de beteekenis,
beteekenis, die
die ze
zekunnen
kunnenkrijgen
krijgen
als zoodanig
door
zinsverband en dichterlijke
dichterlijke rythmeering)
rythmeering) alleen
alleen het
het gewoongewoondoor zinsverband
practische
dienen.
practische doen der menschen dienen.
Onder levenswoorden
die gearticuleerde
gearticuleerde begripsbegripslevenswoorden verstaan
verstaan we
we die
1IIitingen,
onder elkander
elkander vanuit
tot hun
hun
ttitingen, waardoor
waardoor menschen
menschen onder
vanuit en tot
we gegeintiemste
spreken. Die een
een beteekenis
beteekenis hebben,
hebben, welke
welke we
intiemste leven spreken.
tot kosmisch
kosmisch inzicht.
inzicht.Die
Dieaanleiding
aanleidingwerden
werden
neigd zijn te "verdiepen
„verdiepen"tt tot
tot bijna-onverzoenlijke
bijna-onverzoenlijke vijandschap
vijandschap tusschen mensch
mensch,, en mensch.
mensch.
ziel, leven.
leven.
'
Woorden als aandacht, ziel,
Er wordt weleens beweerd, dat woorden
woorden als zoodanig
zoodanig geen beteeke
beteekeAÏs hebben,
hebben, maar
maar hun
hun beteekenis
beteekenisalleen
alleenkunnen
kunnenkrijgen
krijgen door
door onderonder--nis
ling verband, zinsverband,
zinsverband, ofofdichterlijke
dichterlijkerythmeering
rythmeeringofofklemtoon.,
klemtoon,
(een begin reeds
of synonimische
synonimische overeenovereenreeds van
van dichterlijk
dichterlijk rythme),
rythme), of
komst, of
of contrastwerking.
contrastwerking.
Erisistweeërlei
tweeërleiwoordverhouding:
woordverhouding:
Maar
zeker onjuist.
onjuist. Er
Maar dat is zeker
i®. De
Door die
I'.
Deverhouding
verhouding der
derwoorden
woorden onder elkander.
elkander. Door
die
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kunnen inderdaad
inderdaad de
dewoorden
woordenhun
hunbeteekenis
beteekeniswijzigen.
wijzigen.
verhouding kunnen
Maar aan
een fundamenteele
fundamenteele
Maar
aan alle
alle gewijzigde
gewijzigdebeteekenissen
beteekenissenligt
ligt toch
toch een
beteekenis ten
ten grondslag,
grondslag,althans
althanswat
watde
delevenswoorden
levenswaarden betreft.
betreft..Als
Als
in de combinatie
„de eer van
eer gebruik
gebruik in
combinatie "de
van een
eeR
ik b.v.
b.v. het
hetwoord
woord eer
ik
dit woord
woord een
een andere
andere beteekenis
beteekenis dan
dan in
in de
de combinatie
combinatie
vrouw", heeft dit
„de
"de eer
eer van
van een
eenmilitair".
militair".Zulke
Zulkebeteekeniswijzigingen
beteekeniswijzigingen echter
echtervoorvooronderstellen
die niet bepaald
onderstellen een grondbeteekenis,
grondbeteekenis, die
bepaald wordt
wordt door
door de
onderling, maar
maar door
door
verhouding van woorden onderling,
2°. De
verhoudingder
derwoorden
woordentot
tothet
hetééne,
ééne, universeele
universeelemenschelijke
menschelijke
2°.
De verhouding
worstelt om
om tot kosmisch
bewustzijn, dat worstelt
kosmisch inzicht te komen. Die
Die ververbewustzijn,
we de
de zuivere
zuivere beteekenis
beteekenis der
der
houding is van
van primair
primair belang
belang als
als we
houding
levenswaarden beluisteren. Waarom
Waarom twisten de
de menschen
menschen zoo
zoohardhardlevenswoorden
nekkig over
nekkig
over de
degrondbeteekenis
grondbeteekenis der
derlevenswoorden?
levenswaarden? Natuur
Natuurlijk
lijk
wel om
huntegenstander
tegenstander „vast
"vast tetezetten".
zettentt.
om „gelijk"
"gelijk" tetekrijgen
krijgenen
enhun
Maar
dat krakeel
krakeel leeft
leeft toch
tocheen
eenveel
veeldiepere
dieperebedoeling
bedoelingook.
ook.
Maar onder al dat
door al
al dien
dien tweespalt
tweespalt heen
heen universeel,
universeel, „einheitlich"
"einheitlichU
De Mensch wil door
worden van zijn
zijn diepst-ééne
diepst-ééne zijn
zijn aan de veelheid van
van het
het
bewust worden
En dan
dan van
van 't'tuniverseel
universeel geldende
geldendebebewereldbeweeg
wereldbeweeg om
om hem heen. En
wustzijn blijk
blijk geven,
geven, hij
hij wil
wil eindelijk
eindelijk dat
dat universeele
universeele bewustzijn
bewustzijn
wustzijn
Wij twisten
twisten b.v,
belijden.
b.v,over
overde
dezuivere
zuiverebeteekenis
beteekenisvan
vanhet
hetwoord
woord
belijden. Wij
ziel, niet
om gelijk
gelijk te
te krijgen,
krijgen, maar
maar ook
ook om
omuiteindelijk
uiteindelijk te
niet alléén om
zijzich
zichwerkelijk
werkelijkverhoudt
verhoudttot
totde
dewereld
wereld
weten wat
wat de
de ziel
zielisisen
enhoe
hoezij
vork.
niet over
over woorden
woordenals
als mes en vork.
om haar. Zóó twisten we toch zeker niet
Deze tweede
tweede woordverhouding
woordverhouding is en
en blijft
blijft hier
hierprimair.
primair. Maar,
Maar, hoe
hoe
onderscheiden
nooit geheel-en-al
geheel-en-al van
van de
de
onderscheidenvan
vande
de eerste
eerste ook,
ook, ze
ze is nooit
eerste
scheiden. Dààrom
Dààrom zullen
zullen hier
hier dikwijls
dikwijls ook
ook synoniemen
synoniemen
eerste te scheiden.
en woordcontrasten ter
ter sprake
sprake moeten
moeten komen.
komen.
De eerste
eerste woordverhouding
woordverhouding is primair
primair voor
voor de
de„woordkunst"
"woordkunst"
onderhun onderin den gangbaren
gangbaren zin van
van literaire
kunst. De woorden in hun
literaire kunst.
linge verhouding zijn
zijn immers liet
het „materiaal"
"materiaal" van
van den
den woordkunstewoordkunstenaar.
uitzeggen van
van de
de grondbeteekenis
grondbeteekenis
naar. Het
Het beluisteren echter en het uitzeggen
van
levenswoord als zoodanig,
zoodanig, is géén
géén „woordkunst".
"woordkunst". Althans
Althans
van een levenswoord
is gedachtekunst.
materiaal
niet in den gangbaren
gangbaren zin. Het is
gedachtekunst. Want het materiaal
van
het luisterende
luisterende intellect
intellect zëlf,
zèlf,voor
voorzooverre
zooverre het
hettot
tot
van deze kunst is liet
gedachten ja,
ja, maar
maar geen
geen vaagvaaggedachten wordt gebeeld. Dichterlijke
Dichterlijke gedachten
poëtische
mijmeringen. Ze
dichterlijk in dien
dien wezenlijken
wezenlijken zin,
zin,
poëtische mijmeringen,
Ze zijn dichterlijk
maar dan
dan in scherpinnerlijkheiduit,
uit, maar
dat zij
geheel van innerlijkheid
zij gezegd worden geheel
luisterend en scherpzeggend
scherpzeggend intellect.
intellect.
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Zooals
geheel-en-al vreemd
vreemdzij
zijnn
Zooals de twee woordverhoudingen niet geheel-en-al
aan elkander, zoo zijn ook woordkunst en gedachtekunst niet vol- anelkdr,zoijwkunstegdach ivolkomen
scheiden. Concreter:
Concreter: echte
echte woordkunst
woordkunst kan
kan gedachten
gedachten
komen te scheiden.
„wekken" zonder
zonder ze
ze direct
"wekken"
direct te
te zeggen,
zeggen,door
doorantibanaal
antibanaal tetespreken
spreken
wat ook. 't Is zelfs te verdedigen,
verdedigen, dat
dat woordkunst
woordkunst des te
te echter
echter
over wát
is 'naarmate
minder gedachten
gedachten direct
dir~ct
ze meer
meer gedachten
gedachten "wekt"
„wekt" en minder
\ naarmate ze
,zegt". En
"zegt".
Ende
degedachtekunst
gedachtekunst kan
kan ook
ook niet
niet geheel-en-al
geheel-en-àl van
van woordwoordkunst verstoken
verstoken zijn.
zijn. Zij
Zij zal
zal toch
toch in
in haar
zeggingen al
al het
haar zeggingen
het beslistbeslistkunst
leelijke
vermijden: haar
niet „stooten",
"stooten",niet
niet
leelijke moeten
moeten vermijden:
haar zinnen
zinnen mogen niet
„rammelen", maar
de stilte
stiltetetestoren,
storen, de luister"rammelen",
maar dit alleen
alleen om
om niet de
stilte van het gespannen
gespannen intellect.
intellect.
De emotie
emotie van
van woordkunst
woordkunst is
is tetevergelijken
vergelijken met
met de
demuzikale
muzikale
emotie: het geluidsgeluk,
geluidsgeluk, geconditioneerd
geconditioneerd door
door de
de verhouding
verhouding van
van
klanken
emotie van
van gedachtekunst
gedachtekunst is
is tetevergeliiken
vergelijken
klanken onderling.
onderling. De
De emotie
met het
dat een
een klank,
klank, één
één enkele,
enkele, als
als zoodanig
met
het geluidsgeluk,
geluidsgeluk, dat
zoodanig
De gave
gave klokkeklank
klokkeklank uit een
een kerktoren,
kerktoren, één
één enkele
enkele toon,
toon,
geven kan. De
het fluweelig ruischen
ruischen van een
een vioolsnaar,
vioolsnaar, één
één enkele
enkele toon
toon —
- daar
daar
is voor geboren
geboren fijnproevers
fijnproevers van geluid
geluid al
al heerlijke
heerlijke emotie
emotie in,
in,buiten
buiten
Als die
dievergelijking
vergelijking heelemaAl
heelemààl opging,
gealle „muziek"
"muziek" om.
om. Als
opging, zou gedan te
te ver
ver zou
zou blijven
blijven van
van
dachtekunst
clachtekunst geen
geen "kunst"
„kunst" zijn,
zijn, omdat ze dan
"techalle, door harden
harden arbeid
arbeid veroverde
veroverde en
en eindelijk
eindelijk overwonnen
overwonnen „techniek". Maar zoo onvoorbereid, zoo
zoo techniekloos
techniekloos als
als we
we een
eenkunstloos
kunstloos
we niet
niet de
delevensbeteekenis
levensbeteekenis van
van
geluid kunnen smaken, beluisteren
beluisteren we
zuiver~ontroeringsaanleg,
ontroeringsaanleg,oefening
oefening
een woord. Daartoe
Daartoe is,
is,behalve
behalvezuivere
noodig, veel denktechniek
denktechniek en
enveel
veel zegtechniek.
zegtechniek.
"kunst", teteonderscheiden
onderscheiden van
van
Gedachtekunst
als „kunst",
Gedachtekunstis,is, juist
juist als
"wijsheid".
mogen wel
wel zeggen,
zeggen, dat
datgedachtekunst
gedachtekunstwijsheid
wijsheid isis
„wijsheid". We mogen
woord in
in een
eengewijzigde
gewijzigde beteekenis
beteekenis gebruiken en wel
wel in
in
als we dit woord
tegenstelling tot boekengeleerdheid.
boekengeleerdheid. Maar
Maar wijsheid
wijsheid als
alszoodanig
zoodanig
tegenstelling
we dit
ditwoord
woordgeheel
geheelvrijuit
vrijuit
toch nog
nog iets
iets anders.
anders.Wijsheid
Wijsheid —
- als
alswe
is toch
sp,:cken,wekt
wekthet
hetdedevoorstelling
voorstellingop
opvan
vaneen
eenman,
man,zwaar
zwaar van
van
laten sicken,
.lltijd
in gewijde
stemming
petillant-ondeugende
gebaar, :l!e
gebaar,
altijd
in gewijde
stemming
is isenenhethetpetillant-ondeugende
noodig
kleine levensdingen
levensdingen versmaadt.
versmaadt. Hij
Hij heeft
heeft 't ook niet noodig
spel der kleine
heeft er geen
geen recht
recht op,
op, want
want dit
ditspel
spelisisalleen
alleen mooi
mooi en
engoed
goed
en hij heeft
als tegenwicht
tegenwicht van
zuren arbeid,
arbeid, dien
dien iedere
iedere techniek
techniekeischt
eischt
als
van den zuren
en blijft
blijft eischen.
eischen. Wijsheid
Wijsheid nu sluit
sluit alle
alle techniek
techniek uit.
der
uit. "IJdelheid
„Ijdelheid der
wèldedegedachtekunstenaar
gedachtekunstenaar
IJdelheden!" Niet de
de „wijze",
"wijze",maar
maarwèl
IJdelheden!"
mag zeggen,
de
mag
zeggen, dat
dat niets
niets menschelijks
menschelijkshem
hem vreemd
vreemd is.
is. Op
Op tijd isis de
gedachtekunstenaar
hij op
op tijd
tijd
gedachtekunstenaar lichtzinnig
lichtzinnig en
en oppervlakkig,
oppervlakkig, zooals
zooals hij
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ernstig is en diep.
diep. Wijsheid
Wijsheid vermoeit
vermoeit niet,
niet, beoefening
beoefeningvan
vandenkku*st
denklmASt
vermoeit wel en kan
kan daarom
daarom niet buiten
buiten ontspanning.
ontspanning.
Niemand, en
zeker ik niet,
niet, zal
zal verwachten,
verwachten, dat
dat in
in dit
dit boek
boek de
Niemand,
en zeker
grondbeteekenissen
levenswoorden „definitief"
"definitief" worden
worden vastgevastgegrondbeteekenissen der
der levenswoorden
legd. Ook het
het in-wezen
in-wezen van
van een
een levenswoord
levenswoord lééft
lééft en
enbeweegt
beweegtdus.
dus.
Maar
"richting" van
van die
die beweging
beweging geloof
geloof ik
ik aan
aan teteduiden
duidenvoor
voor
Maar de
de „richting"
wie, als ik,
ik, den
den fellen
fellentwist
twistover
overlevenswoorden
levenswoordeneerlijk
eerlijk hebben
hebben doordoorworsteld. Zoo zij hun
hun dit
ditboek
boekeen
eentrofee
trofeevan
vaneerlijke
eerlijkeoverwinning,
overwinning,
waarbij
werd „knocked
"knocked out",
out",maar
maarhet
hetmenschelijke
menschelijke
waarbij geen
geen mensch werd
in den mensch
mensch werd
werd gewonnen.
gewonnen. Een trofee,
trofee, en
en ik
ik durf
durf gelooven,
gelooven, nog
nog
veel
meer: een
een bescheiden
bescheiden belofte
belofte van
van die
die heel
heelmooie
mooietoekomst
toekomst
veel meer:
waarin
elkaar aanschouwen
aanschijn tot aanaanwaarin menschen elkaar
aanschouwen zulïen
zullen van aanschijn
schijn, niet meer omhuld door
door het
het gepraat,
gepraat, dat alléén dient om
om onze
onze
gevoelens
gedachten voor
voor elkaar
elkaar te verbergen.
verbergen. Dan
Dàn hebben
hebben: we
we
gevoelens en gedachten
levenswoorden meer
geen levenswoorden
noodig
en
alle
woordkrakeel
heeft
uit
en
meer noodig
woordkrakeel heeft
en
we zeggen ons leven
leven in doorzichtig
doorzichtig gebaar....
gebaar••••
Nederlandsch en toch
Dit boek
boek is Nederlandsch
toch juist
juist daarom
daarom in
in beginsel
beginselAlmenàlmenschelijk. De Mensch differentieëert
differentieëert zich
tich wel
wel tot
tot verschillende
verschillende talen,
talen,
maar
taal van
van taal
taal te
te scheiden
scheiden voor
voor eeuwig.
eeuwig. Iedere
Iedere
maar toch
toch niet
niet om taal
taalsamenleving
een taaleigen, maar
te streven
strevennaar
naar
taalsamenleving heeft
heeft wel een
maar om te
almenschelijk
mens eh tot
totmensch.
menseh.
almenschelijk bewustzijn
bewustzijn van
van taal
taal tot
tot taal, van mensch
De bezinning
bezinning van
van het
het taalgevoel,
taalgevoel, voorloopig
voorloopig binnen
binnen de
degrenzen
grenzenvan
va.
eigen moedertaal,
moedertaal, is de
de eenig
eenig levende
levendevoorbereiding
voorbereiding tot
totde
detaal,
taal, die
die
alle
taaleigen te
buiten gaat
gaat en
en die,
die, wellicht
wellicht bij
bij haar
haar geboorte
geboorte al,
al,
alle taaleigen
te buiten
„woordeloos" is.
"woordeloos"
uw taalgevoel.
taalgevoel. Het
Het
Voortdurend
boek een
een beroep
beroep-doen
Voortdurend zal
zal dit boek
-doen op uw
"bewijse'
met dwang
dwang van
van„klemmende
"klemmendeargumenten",
argumenten",maar
maar
„bewijst" niets, met
verheldert,
van mij,
mij, wat
wat ieder
ieder mensch
mensch
verheldert,in
in volle
volle vrijheid
vrijheidvan
van uu en
en van
in zijn
zijn innigste
innigste innigheid
innigheid allang
allang gelooft.
gelooft. Met
Metdit
dittaalgevoel
taalgevoelhangt
hangt
ons vormgevoel, onze wereldziening, ten nauwste
nauwste samen. Het
Het levenslevenswoord,
geboren uit ems,
ons, houdt
houdt intiem
intiem verband
verband met
met ànze
onzewereld.
wereld.
woord, geboren
Ik
daarom niet aarzelen
aarzelen wereldduidende
wereldduidende tinnen
zeggen, als
als
Ik zal daarom
zinnen te zeggen,
die vanzelf
vanzelf worden
worden opgeroepen
opgeroepen door
doorvanzelf-komende
vanzelf-komende woordverwoordverklaringen.
wereldduidingen hebben
"definitiefs"; ze
klaringen. Ook
Ook die
die wereldduidingen
hebben niets „definitiefs";
ze
zeggen nooit „tot
"tot hiertoe
hiertoe en
en niet
niet verder".
verder". Daar
Daar zijn
zijn ze te goed
goed voor.
voor.
Maar
slap van
van stand,
stand, knikkend
knikkend ja
ja en neen
neen tegetegeMaar ze weifelen ook niet, slap
lijk. Daar zijn ze te
te waar
waar voor.
voor. Gestalten
Gestaltenzijn
zijnze,
ze,scherpduidelijk
scherpduidelijkvan
van
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teekening,voor
voor groei
groei vatbaar
vatbaar wel,
wel, maar
teekening,
maar stevige
stevige „gestalten"
"gestalten" toch.
toch.
gedachtekunst is, spreekt het natuurlijk
Omdat dit
dit boek gedachtekunst
natuurlijk alleen tot
Omdat
vrij
dogmatisch is gebonden,
gebonden,
vrij denkende
denkende menschen.
menschen. Een
Een mensch,
mensch, die dogmatisch
kan
taalgeleerde zijn,
zijn, een
eengoed
goedwoordbeluisteraar
woordbeluisteraarook,
ook,
kan wel
wel een groot taalgeleerde
maar buiten
buiten de levenswoorden
in strikten
strikten zin. Hij
levenswoorden in
Hij kan
kan b.v,
b.v. schatten
schatten
maar
ontdekken van
van „omgangs"taal,
hij kan
kan fijne
fijne nuancen
nuancen blootleggen,
blootleggen,
ontdekken
"omgangs"taal, hij
intcressante nuancen b.v,
hij echter
echter het
het terrein
terrein
intuessante
b.v.van
vandialecten.
dialecten.Zoodra
Zoodra hij
der levenswoorden
levenswoorden betreden
betreden wil,
wil, zal
zal het Dogma eischen, dat
der
dat hij
hij zich
zich
„legitimeert".
Dáár
is
hij
niet
onbevangen
meer.
hij
onbevangen meer.
"legitimeert".
Nu weet ik wel, dat
dat geen
geen mensch
mensch ter
ter wereld
wereld volmaakt
volmaakt vrij
vrij denken
tradities
kan.
kan. Vooreerst
Vooreerst brengen
brengen we
we allemaal,
allemaal, vóór
vóór alle denken, lieve tradities
mee. Een
Eenvolmaakt
volmaaktvrije
vrijedenker
denker zou
zou op
opaarde
aarde moeten
moeten komen,
komen, zonder
zonder
bij het
het denken
denken zèlf speelt de „suggestie"
moeder. En dan: bij
"suggestie" ons
ons parten,
parten,
in allerlei
allerlei vorm. Maar
Maar wie zijn banden kent en erkent
erkent en uit
uit eigen
eigen
lVorsteldrang
harte niet
niet gegeworsteldrangze
ze breken
brekenwil,
wil, is
is althans
althans van
van geest
geest en harte
bonden meer.
meer. Hij
Hij h66rt
hóórtten
tenminste
minstehethet
levenswoorden
enleert
leerthet
het
bonden
levenswoord
beluisteren, scherper
beluisteren,
scherper en scherper.
scherper.
'"
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Aandacht.
I. We
We zijn
zijn "aandachtig"
„aandachtig" als ons bewustzijn
1.
bewustzijn rustig is „ingesteld",
"ingesteld",
rustig in 't besef
besef dat
dat het niet
niet zal
zal worden
worden „afgeleid",
"afgeleid", rustig
rustig ook,
ook,
rustig
omdat, wat we overdenken
overdenken of
ofaanschouwen,
aanschouwen,vanzelf
vanzelfonze
onzevrijwillige
vrijwillige
belangstellingwekt.
wekt. Die
Die "rust"
„rust" isis natuurlijk
belangstelling
natuurlijk geen
geen dood
dood niets-doen,
niets-doen,
maar een levende kalmte,
vertrouwend, gedragen
gedragen door
door
maar
kalmte, vreesloos
vreesloos en vertrouwend,
geloof, dat
dat ons gespannen
't geloof,
gespannen bewustzijn
bewustzijn eens bevredigd
bevredigd zal
zal worden
word~n
in een uiteindelijk,
uiteindelijk, klaar inzicht.
We
zouden
„aandacht"
We
"aandacht" dus
dus kunnen
kunnendefinieeren
definieeren als
als „levensspan"levensspanning
van een rustig
rustig bewustzijn".
bewustzijn". Door haar
haar rust
rust onderscheidt
onderscheidt zi
zij
ning van
zich van
zich
van de
de „oplettendheid",
"oplettendheid", die
die niet
nietisiseen
eenstille,
stille,onopzettelijke
onopzettelijke
bewustzijnsspanning, maar
maar een opzette
bewustzijnsspanning,
opzettelijke
inspanning. Als
Als we
we
lijke inspanning.
„opletten ', dwingen we
we onszelf
"opletten',
onszelf min-of-meer,
min-of-meer, „bij
"bij ons
ons onderwerp
onderwerp
te blijven".
blijven". We
We laten
laten dan
danopzettelijk
opzettelijk sommige
sommige indrukken
indrukken toe en
en
sluiten opzettelijk
andere indrukken
indrukken uit. Van
sluiten
opzettelijk andere
Van kinderen
kinderen op
opschool
school
mogen we
we vergen,
vergen, dat
dat ze „opletten",
"opletten", maar
maar„aandacht"
"aandacht"mogen
mogenwe
we
mogen
Delesgevende
lesgevende onderwijzer
onderwijzer isis zelf
zelfingeingeniet van
van hen
hen verwachten.
verwachten. De
spannen-opzettelijk,
zou hij
hij overgegeven
overgegeven aandacht
aandacht mogen
mogen
spannen-opzettelijk,hoe
hoe zou
eischen van
De dichter,
dichter, die
dielevenswoorden
levenswoorden zegt,
zegt,
eischen
van zijn
zijn leerlingen?
leerlingen? De
vraagt
alleen de
de aandachtige
aandachtige kan
kan goed
goed naar
naarhem
hem
vraagt aandacht,
aandacht, en
en alleen
luisteren.
De
van de
De opzettelijke
opzettelijke inspanning
inspanning van
de „oplettendheid"
"oplettendheid" kan
kan zóó
zóó
strak-volhoudend zijn,
rust lijkt. En dan
dàn wordt
wordt het
het juist
juist
zijn, dat
dat ze op rust
heel leerrijk, haar van
"Penseur"
van ware aandacht te onderscheiden. De „Penseur"
van
ingespannen
van Rodin
Rodin b.v,
b.v.is een-en-al
is een-en-al
ingespannenoplettendheid.
oplettendheid. Zijn
Zijn
spieren zijn
zijnals
alszoovele
zooveletrouwe
trouweschildwachten,
schildwachten,die
diealle
alle
zenuwen en spieren
zenuwen
„vreemde"
"vreemde" indrukken
indrukken moeten
moeten weren.
weren. Daar
Daar zal
zalheusch
heuschgeen
geen
„contrabande"
in zijn
"contrabande" in
zijn bewustzijn
bewustzijn doordringen.
doordringen. Maar
Maar stilstilaandachtig,
onopzatelijk-aandachtigis isde
de "Penseur"
„Penseur" niet.
niet. De
De
aandachtig, onopZettelijk-aandachtig
mediteerende Boedha.
Boedha integendeel —
- geen
geen werk
werkvan
vaneen
een afzonderlijk
mediteerende
kunstenaar,
d,~ schepping
scheppingvan
van1168
hééleen
eendichtende
dichtendevolksgetst
volksgei:.st
kunstenaar, maar de
—
- is
is aandachtig.
Hiermee
Hiermee is
is zeker
zeker niet
niet gezegd,
gezegd, dat
datwij
"vijWesterlingen,
Westerlingen, die
die met
met
gedachten
gedachten „geworsteld"
"geworsteld" hebben,
hebben, zoo
zoo·maar
moeten terugkeeren
terugkeeren
, maar moeten
de strijdlooze
strijdlooze aandacht
2andacht van
vanden
denOosterschen
OosterschcnBoedha.
Boedha.Als
Alseens
eens
naar de
naar-veel-w':tcn-hc;nkerende oplettendheid
oplettendheidzal
zaluitgegroeid
uitgegroeidzijn
zijn
onze naar-veel-wctcn-himkerende
<l.::mdacht, zal
zal die
dieaandacht
aandacht dieper
dieperenensterker
sterker
rustige, rijpe
rijpe aan.dacht,
naar rustige,
zijdoor
doorzooveel
zooveel strijd
strijd isis
zijn dan
dan Oost
Oostersche
meditatie, omdat
omdatzij
zijn
rsche meditatie,
heengegaan.
heengegaan.
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II. Menscheli;ke
Il.
natuurlijk nooit
nooitvolmaakt
volmaakt zuiver,
zuiver,
Menschelijke aandacht
aandacht is natuurlijk
zooals niets
niets menschelijks
menschelijks volmaakt
volmaakt zuiver is. Concreter:
tooals
Concreter: iedere
iedere menmenschelijke
min-of-meer met
met opzettelijke
opzettelijke oplettendheid
oplettendheid
schelijke aandacht
aandacht is
is min-of-meer
vermengd. Een mensch,
mensch, dien
dien we krachtens
krachtens aangeboren
aangeborengeesteshougeesteshouding een „aandachtig"
ding
"aandachtig" mensch
mensch mogen
mogen noemen,
noemen, is
is niet
niet vrij
vrij van
van
alle opzettelijke,
opzettelijke,"berekende"
„berekende" oplettendheid,
oplettendheid, maar hij
à1Ie
hij heeft
heeft neiging
neiging
en aanleg
aanleg tot
tot aandacht-in-hooger-graad.
aandacht-in-hooger-graad. Hij
Hij kan
kangemakkelijk,
gemakkelijk, wat
wat
de Duitschers noemen
de
noemen „sich
"sich sammeln".
sammelnt..
We
de geschiedenis
geschiedenis der
der menschheid
menschheid tijdperken
tijdperken onderonderWe kunnen in de
scheiden van groote
entijdperken
tijdperkenvan
vangeringe
geringeaandacht,
aandacht,
scheiden
groote aandacht
aandacht en
die gewoonlijk
gewoonlijk meteen
bedrijvige oplettendoplettendmeteen tijdperken zijn van zeer bedrijvige
heid, tijdperken
heid,
tijdperken van
van opzettelijk,
opzettelijk, vakmatig
vakmatig „onderzoek".
"onderzoek". De
De eerste
eerste
tijdperken
de zgn.
zgn. „cultuurperioden".
"cultuurperioden". Ze
Zekenmerken
kenmerkenzich.
zich
tijdperken zijn
zijn de
zij woorden
woorden uitspreuitsprehierdoor, dat de
de menschen
menschen elkaar
elkaarbegrijpen
begrijpenals
alszij
ken
van min-of-meer
min-of-meerreligieuze
religieuzebeteekertis,
beteekenis,levenswoorden,
levenswoorden, b.v.
b.v.
ken van
God, ziel, onsterfelijkheid.
onsterfelijkheid. Ik zeg niet dat hun
hun religieuze
religieuze begrippen
begrippen
"juist" zijn,
zijn, maar
maar dat
dat ze
ze begrijpen
begrijpen wat
wat ze
ze bedoelen
bedoelen als
als ze
ze die
die
dan „juist"
begrippen
vernoorden. Daardoor wordt
wordt de
dealgemeene,
algemeene,sociale
socialegegebegrippen verwoorden.
dachterust
geconditioneerd, zonder
zonder·welke
welke de
deaandacht
aandachtonmogelijk
onmogelijk
dachterust geconditioneerd,
is. Zulke
Zulke cultuurperioden
cultuurperioden zijn
zijn ook
ookrijk
rijkaan
aanrustige,
rustige,monumentale
monumentale
kunstwerken. Onze
Onze tijd
tijd is
is cultuurloos
aandachtloos, omdat
omdat de
de
kunstwerken.
cultuurloos = aandachtloos,
DeEgyptenaren,
Egyptenaren,
moderne
menschheid die gedachterust niet
niet heeft.
heeft. De
moderne menschheid
de Middeleeuwers
Middeleeuwers hebben die
die rust
rustwel
wel gehad.
gehad.
de Hellenen, de
lIl.
De levende
levendebeteekenis
beteekenisder
derlevenswoorden,
levenswoorden, die
die mensch
mensch met
met
III. De
mensch verbinden,
cultuurloozen tijd
geheel en
en alal
mensch
verbinden,isisinin een
een cultuurloozen
tijd niet geheel
moeilijk, die beteekenis
beteekenis te
te beluisteren
beluisteren
„verdwenen". 't Is alleen zeer mocilijk,
"verdwenen".
en
midden van
van rumoerige
rumoerige bedrijvigheid.
bedrijvigheid. Daartoe
Daartoeisiszeer
zeerzuivere
zuivereen.
te midden
krachtige aandacht noodig,
noodig, de eenige
eenige aandacht, die
die een
een nieuw
nieuw culculkrachtige
menschen welke
welke dan in die
die aanaanvoorbereiden. De menschen
tuurtijdperk kan voorbereiden.
leven, zijn
zijn natuurlijk
natuurlijk zeer
zeer eenzaam:
eenzaam: vanzelf
vanzelf trekken
trekken zij
zij zich
zich
dacht leven,
"met hun
hun (cultuur(cultuurterug uit de
de bedrijvigheid
bedrijvigheid van al diegenen,
diegenen, die
die „met
Maar ze
zezijn
zijntevens
tevenseminent
eminentsociaal,
sociaal,omdat
omdatze
loozen) tijd meegaan". Maar
ze
leven wijden
wijden aan
aan een
een toekomstige
toekomstige cultuurperiode,
cultuurperiode,en
enalleen
alleenee
een
hun leven
n
werkelijk „sociaal"
"sociaal" kan
kàn zijn. Daar zij zich niet „hand"hand-cultrpeiod
cultuurperiode werkelijk
in de
dehzerschende
hzerschendebedrijvigheid,
bedrijvigheid,worden
wordenzezegewoonlijk
gewoonlijkvoor
voor
haven" in
Ten onrechte,
onrechte. Zij
Zij gaan
gaan te
te gronde,
gronde,
goedige zwakkelingen aangezien. Ten
zooals iedere
gronde gaat,
gaat; die
die zich
zich offert
offert voor
vooriets
ietsdat
datzijn
zijn
zooals
iedere held
held te gronde
eigen individu
individu en overigens
overigens alle
"som van individuën"
individuën" te
te boven
boven
eigen
alle „som
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gaat.
ze heusch
heusch niet,
niet, omdat
omdat ze
ze daar
daar „zin"
"zint'in
inhebben,
hebben,maar
maar
gaat. Dat doen ze
omdat ze krachtens
omdat
krachtens hun roeping moèten. Concreter:
Concreter: omdat ze „be"bedrijvigheid", hoe "actief"
„actief" die
drijvigheid",
die ook
ook wezen
wezen mag,
mag, van
van „leven"
"leven"weten
weten te
onderscheiden.
Waarom bewonderen
van de
deklassieke
klassieke
onderscheiden. Waarom
bewonderen we
we een held van
de planken
planken en verkleinen
verkleinen we zoo
zoo gaarne
gaarne een
een mensch,
mensch,
tragediën op de
die heroische eigenschappen toont
toont in het
het onmiddellijke
onmiddellijkeleven?
leven? Omdat
afstand, maar
we menschelijke
menschelijke grootheid
grootheid w61
wèl willen
willen erkennen
erkennen op afstand,
niet in onze
onze onmiddellijke
onmiddellijke nabijheid:
nabijheid: dan
dàn openbaart
openbaart ze
ze immers
immers onze
eigen kleinheid.
IV.
beteekenis
Iv. Maar is
is er
erdan
danwel
weleen
eenuniverseele,
universeele,objectief-geldende
objectief-geldende beteekenis
der levenswoorden?
der
levenswoorden? Ja
Ja zeker.
zeker. Al
Al hebben
hebben ook
ookuitwendige
uitwendigeomstanomstanvorming dier
dier woorden,
woorden, in-wezen
in-wezenzijn
zijn
digheden
meegewerkt bij
digheden meegewerkt
bij de vorming
ze toch niet
niet opzettelijk
opzettelijk „gemaakt"
"gemaakt" maar
maar vanzelf „geboren",
"geboren", en
en wel
wel
met een
een erkenbare
erkenbare bedoeling
bedoeling van
van het
hetmenschelijke
menschelijkebewustzijn
bewustzijnzèlf.
zèlf.
Ze zijn geboren om van
van mensch
mensch tot
tot mensch
mensch tetespreken,
spreken, zooals
zooalseen
een
mathematisch
een mathematisch
mathematisch begrip
begrip
mathematisch figuur
figuur geteekend wordt om een
Hetuniverseele
universeelemenschelijk
menschelijk
van mensch aan mensch mede te
te deelen.
deelen.Het
bewustzijn zegt
zegt de levenswoorden
bewustzijn
levenswoorden om
om van
van zijn
zijnuniversaliteit,
universaliteit,zijn
zijn
't Is
Is wel
welwaar
waar dat
dat de
debeteekenis
beteekenis
objectieve geldigheid blijk
blijk te
te geven.
geven. 't
ordt, en
en steeds
dier woorden niet
nietstrak-volstrekt
strak-volstrekt„gesteld"
"gesteld"vk,
wordt,
steeds „groei"groeiend" is. Maar,
Maar, wat we
"richting U van
van dien
dien groei
groei mogen
mogen noemen
noemen
we de „richting"
is toch
toch universeel,
universeel, is
is toch
tochvan
vanobjectieve
objectievegeldigheid.
geldigheid.Zooeven
Zooevensprak
sprak
en „leven".
"leven".IkIkben
benererzeker
zekervan
vandat
datmijn
mijn
ik b.v.
b.v.van
van„bedrijvigheid"
"bedrijvigheid"en
meeste
lezers, al kunnen
kunnen ze
ze ook
ookniet
nietdefinieeren
definieerenwit
wàtzezeonder
onder
meeste lezers,
„bedrijvigheid" en
en wàt
wit ze
ze onder
onder „leven"
"leven"verstaan,
verstaan,het
hetonderscheid
onderscheid
"bedrijvigheid"
enook
ookbeseffen
beseffendat
datdit
ditonderscheid
onderscheidgeldt
geldt
vrij
zuiver aanvoelen,
aanvoelen, en
vrij zuiver
niet al
al tete
voor
ieder mensch.
mensch. Op
Op dat
dat onderscheid
onderscheid zèlf mag
mag ik nu niet
voor ieder
uitvoerig
niet bij
bij de
de B en zeker
uitvoerig ingaan.
ingaan. We
We zijn
zijn eerst
eerst bij
bij de
de A, nog niet
nog niet bij
bij de L.
Ik zeide: „Het
"Het universeele
universeele menschelijke
menschelijke bewustzijn
bewustzijn zegt de levenslevenswoorden
van zijn
zijn universaliteit,
universaliteit, zijn
zijn objectieve
objectieve geldigheid
geldigheid blijk
blijk
woorden om van
te geven".
geven". Die
Die bedoeling
bedoeling wordt
wordt telkens
telkens tot
tot op
opzekere
zekere hoogte
hoogte ververin heerscht
heerscht
werkelijkt
perioden in
werkelijktin
in de
de cultuurperioden.
cultuurperioden. Tusschen die perioden
telkens
"Babelsche spraakverwarring".
spraakverwarring H • Het
juist en
en
telkens weer
weer de „Babelsche
Het is
is dus juist
ook
juist dat
datlevenswoorden
levenswoorden geen
geen„constante"
"constante"beteekebeteekeook weer
weer niet juist
De beteekenissen
beteekenissen der
der levenswoorden
levenswoorden zijn in culculnissen
inhouden. De
nissen inhouden.
tuurtijdperken betrekkelijk
sociale
betrekkelijk constant en dat gaat samen met de sociale
rust
van de sociale
sociale aandacht.
aandacht. De cultuurlooze
cultuurlooze petiode
peliode worstelt
wo~stelt in
in
rust van
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de weinige eenzame woordbeluisteraars
woordbeluisteraars om tot een
een nieuwe
nieuwe betrekkelijke standvastigheid
tiike
standvastigheid en
nieuwe sociale
sociale aandacht
aandacht te
te komen.
komen.
en een nieuwe
Diep gezien
Diep
gezien is het
het goed
goed dat
datdie
dieeenzamen
eenzamenwarden
wordengesaboteerd.
gesaboteerd
door
die in
inbedrijvige
bedrijvige zelfhandhaving
zelfhandhaving opgaan
opgaan en met
met onondoor de velen, die
verholen lust herhalen,
'Yerholen
herhalen, dat
dat de
debeteekenissen
beteekenissen der
derwoorden
woordenniet
niet
constant
die tegenwerking
tegenwerking wordt
wordt de
de eenzame
eenzamenog
nogverder
verder
constant zijn.
zijn. Door die
gedrongen
lust in
in
gedrongen in
in de concentratie
concentratie zijner
zijner aandacht.
aandacht.Zoo
Zoo isis zelfs de lust
dienstbaar aan
Babelsche spraakverwarring
spraakverwarring dienstbaar
aan toekomstige,
toekomstige, aandachtaandacht'Yolle
woordverheldering.
volle woordverheldering.
Aandoening.
I. Wel
te onderscheiden
onderscheidenvan
van„ontroering".
"ontroering".Het
HetNederlandsche
Nederlandsche
Wel te
synoniemenpaar
aequisynoniemenpaar "aandoening"
„aandoening"en
en "ontroering"
„ontroering" vindt
vindt geen aequi...valent
alent in een andere
andere levende taal.
taal. We
We mogen
mogen er
er wel
wel trotsch
trotsch op
opzijn
zijn
en 't in eere
eere houden.
houden.
De „aandoening"
"aandoening" isis een
eengevoelsreactie
gevoelsreactieopopeen
eenfeitelijk
feitelijkgebeuren
gebeuren
als zoodanig.
zoodanig. Zij
dit feitelijk
feitelijk gebeuren
gebeuren te buiten.
buiten. We
We
Zij gaat
gaat dus
dus niet dit
zijn b.v,
2;ijn
b.v.smartelijk
smartelijkaangedaan
aangedaan bij
bij 't verlies
ons dierbaar
dierbaar
verlies van een ons
persoon
of voorwerp,
voorwerp, en
en blij
blij aangedaan
aangedaan als we dien
dien persoon
persoon of
ofdat
dat
persoon of
voorwerp
De aandoening
aandoening kan
kan wel
wel zeer
zeer „heftig"
"heftig"zijn,
zijn,
voorwerp weervinden.
weervinden. De
maar
bewogen ze
ze ook
ook isisenenhoe
hoelevendig
levendigwe
wehaar
haaruiten
uiten—
- zij
zij .
maar hoe
hoe bewogen
blijft bij
bij 't feit
dat haar
haar opriep,
opriep, zij
zij isisgevoelsreactie
gevoelsreactie op
opfeitelijk
feitelijk
feit dat
gebeuren
niet meer.
meer.
gebeuren en niet
De „ontroering"
n
"ont", dat
dat in
in deze
deze verbinding
verbinding „van
"van binne
binnen
"ontroering" (van „ont",
naar buiten" beteekent en "roeren" = een kalm-zekere, uitcirke-narbuite"kn„ro=ekalm-zr,uitce
lende,
uitstralende, uitbeeldende
uitbeeldende beweging)
beweging) kan
kanwel
welopgeroepen
opgeroepen
lende, uitstralende,
"naar aanleiding van" een feit,
feit, maar
maar zij
zij gaat dat feit te buiten
buiten
worden „naar
en beleeft
beleeft het
het kosmisch
kosmischrythme,
rythme,waarvan
waarvan ieder
ieder bepaald
bepaald feit
feit slechts
slechts
èen
is. De
Deontroering
ontroering isis óók
óók gevoel,
gevoel,maar
maar geen
geen gevoelsgevoelseen enkel "geval"
„geval" is.
reactie alleen, de
de ontroering
ontroering isiseen
eenmenschelijke
menschelijkegevoelsverwerkelijgevoelsverwerkelijreactie
ééne kosmische
kosmische leven,
leven,dat
datzich
zichnatuurlijk
natuurlijk tot
totbepaalde
bepaalde
king van het ééne
en menschen
menschen „verbizondert",
"verbizondert",maar
maar niet
niet in
inbepaalde
bepaalde feiten
feiten en
en
feiten en
menschen „opgaat".
"opgaat". Als
Als we b.v. iets
iets voelen
voelen bij
bij 't aanschouwen van
van
zuiver geconstrueerde
geconstrueerde mathematische
mathematische figuur, is
is dit
ditgevoel
gevoelgeen
geen
een zuiver
aandoening, geen
bloote gevoelsreactie
gevoelsreactie op
een „feit",
"feit", maar
maar een
een
aandoening,
geen bloote
op een
I;uivere ontroering:
blijheid om
de diepe
diepe regelmaat
regelmaat van
van alle
alle
zuivere
ontroering: een
een blijheid
om de
gebeuren, welke
welkeregelmaat
rege1maatwe
we dan
dangesymboliseerd
gesymboliseerdzien
zieninin
kosmisch gebeuren,
4ie sobere, aandoeninglooze
aandoeninglooze figuur.
figuur.
die
alle menschen
menschen kunnen
kunnen „ontroerd"
"ontrOerd"zijn
zijnbij
bij 't aanschouwen
Niet alle
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van een mathematische
mathematische figuur.
figuur. 'En
'En die
die 't kunnen,
kunnen 't lang
kunnen, kunnen
niet altijd. Maar
Maar dit
ditgevoel
gevoel isis wel
wel 't beste voorbeeld van
van "ontroering'·
„ontroering"
omdat het
het bijna-volmaakt
bijna-volmaakt vrij
vrij is
is van
van elke
elke „aandoening".
naandoening". 't Is onafhankelijk
bepaald „feit".
"feit". 't'tKan
Kanniet
nietanders
andersdan
danopwellen
opwellen
hankelijk van
van elk
elk bepaald
uit ons
ons innigste,
innigste,belanglooze
belanglooze leven,
leven,dat
datgeen
geenaandoeningwekkende
aandoenillgWekkende
gebeurtenissen,geen
geen "prikkelfeiten"
„prikkelfeiten"van
van noode
noode heeft.
heeft. 't IsIszoo
gebeur~enissen,
zoo
in-stil, zoo
zoo kalm-rustig,
kalm-rustig,vrij
vrijals
als't'tblijft
blijftvan
van alle toevalligheid. En 't't uit
uit
zich
zoo waardig,
waardig, zoo
zoo machtig-zeker
machtig-zeker —
- 't rimpelt
een klein
klein
zich zoo
rimpelt in een
gebaartje,
nauw-merkbaren glimlach,
de
gebaartje, een
een nauw-merkbaren
glimlach, even
even een
een tinteling
tinteling in de
oogen
heerlijk, ik
ik wéét.
wéét.
oogen die zeggen: heerlijk,
Il.
feitelijke gebeuren, dat bij
bij den
den eenen
eenenmensch
mensch
II. Eén en 't zelfde
zelfde feitelijke
een
aandoeningsreactie teweeg
bij een
een ander,
ander,dieper
dieper
een aandoeningsreactie
teweeg brengt,
brengt, kan
kan bij
mensch aanleiding
aanleidingtot
totontroering
ontroeringzijn.
zijn.Het
Hetfeit
feitvan
vangewelddadige
gewelddadigevrijvrijheidsbelemmering
"Op Hoop
Hoop van
van Zegen"
Zegen" van
van
heidsbelemmering ontsteekt
ontsteekt Geert
Geert in „Op
—
Heijermans tot
Heijermans
tot heftige
heftige aandoeningen:
aandoeningen:„Versch
"Verschvan
vande
dezee
zee -in
in 'n
'n cel
celgeen
water en geen lucht —
- 'n'nraampie
raampie met
met.tralies
tralies
geen wind
wind en
en geen water
in de hoogte
hoogte zoo groot als 'n
'n patrijspoort
patrijspoort—
- en
ende
denachte
n;tchte—
- de
deververdomde náchte
náchte as je niet slape
— de nachte
nachte dat je
slape kon
kon-de
je opsprong
opsprong en
en
stapte as
as 'n krankzinnige heen en weer
weer —
- heen
heen en
enweer
weer—
- afgepast
afgepast.
vier
nachte dat je maar
maar zat
zat te
te bidde
bidde om
om niet,
niet, niet
niet—
vier stappe
stappe -— de
de nachte
dol
worde —
- en
enalles
allesvervloekte,
vervloekte, alles,
alles, alles!...."
alles!. .....Eenzelfde
Eenzelfdefeit
feit
dol te worde
echter is
is voor
voorOscar
OscarWilde
Wildeaanleiding
aanleidingtot
totdiepe
diepeontroering:
ontroering:„Van
"Van
alle
dingen
is
de
ootmoed
het
wonderlijkste.
Niemand
kan
alle dingen is de ootmoed het wonderlijkste. Niemand kan
haar verkrijgen, tenzij
tenzij hij
hij aafstand
van alles
alles wat
wat eigendom
eigendomheet.
heet.
fstand doet van
Wie
hij deemoed
deemoed bezit.
bezit. Nu
Nu ik
Wie alles
alles verloren
verloren heeft,
heeft, weet
weet eerst,
eerst, dat hij
overtuigd ben, dat
dat de
de deemoed
deemoed in
inmij
mij leeft,
leeft,zie
zie ik
ikhelder
helderen
enduidelijk
duidelijk
in wat ik te doen heb, wat
wat ik onvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk doen
wandoen moet. En wanneer ik dit zeg, behoef
niet spreek
spreekvan
vaneen
een
behoef ik
ikniet
niettete verzekeren,
verzekeren, dat ik niet
of andere uitwendige
uitwendige wet. Ik ben
ben persoonlijker
persoonlijker dan
dan ik
ik ooit
ooitgeweest
geweest
ben. Alles schijnt mij
mij waardeloos voor zoover het niet
nict uit
uit mijn
mijn ct gen
gen
innigste leven
Mijn natuur
algeheele vernieuwing.
vernieuwing. Dit
Dit isia
leven komt.
komt. Mijn
natuur wil
wil algeheele
het eenige, dat
dat mij bezighoudt.
bezighoudt.1766r
Vóór alles moet
moet ik
ik mijzelven
mijzelven verlossen
verlossen
van alle bitterheid
bitterheid tegen de wereld. Ik
Ik ben
ben doodarm,
doodarm, heb
heb huis
huis noch
noch
haard,
heilig ernstig
ernstig
haard, maar
maar er
er zijn
zijn erger
erger dingen
dingen op
op aarde.
aarde. Ik meen het heilig
als ik zeg:
zeg: liever
liever dan
dan de
de gevangenis
gevangenis te
teverlaten
verlaten met
metwrok
wrok tegen
tegen de
de
wereld, wil ik hartelijk
hartelijk gaarne
deur
gaarne mijn
mijn brood
brood bedelen
bedelen van
van deur tot deur
-— als maar
maar liefde
Profundis).
liefde woont
woont in mijn
mijn gemoed."
gemoed." (De Profundis).
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OSTAJEN. Bezette
Bezettestad.
stad. Uitgave van
va.
Sienjaal, Antwerpen
Antwerpen 1921.
I92I.
het Sienjaal,

Op het eerste
eerste gezicht
gezicht isis dit
ditboek
boekgeducht
geduchtvan
vanvreemdigheid,
vreemdigheid,met
met
tlie teekening
teekening van
van een
een in
in puin
puingevallen
gevallenspoorsignaalhuisje
spoorsignaalhuis;e op
op den
den
iie
emslag, en verder
verder de
de weelde
weeldevan
vanalle
alletypographische
typographischeheerlijkheden
heerlijkheden
omslag,
in vette,
vette, gespatieerde
gespatieerde en
en kapitale
kapitale letters
letters en
eninterlinies.
interlinies.Men
Menkrijgt
krijgt
alles oorspronkelijk
oorspronkelijk is, iets nooit
nooit geziens
geziens
den sterken indruk, dat dit alles
en ongekends
ongekends uit
uit een
eengeestessfeer
geestessfeer volkomen
volkomen anders
anders dan
dan de
de onze
onze en
en
betV':ijfelt
de
mogelijkheid
hier
ooit
tot
eenig
begrip
te
raken.
Maar
betwijfelt
mogelijkheid
tot eenig begrip te raken. Maar
verdiepend met
met een
een zoo
zoomogelijk
mogelijk onbevooroordeelde
onbevooroordeelde aanaandan, zich verdiepend
dacht in wat dan
de "verhalen"
„verhalen" zijn,
zijn, begint er wel iets
iets te
te
dacht
dan blijkbaar
blijkbaar de
schemeren van een gewaarwordings- en gedachtenwereld, die
die van
vande
de
eigene toch niet zoo
zoo ver
ver afligt.
afligt.
Men
voelt om
om te
te beginnen
beginnen een
een zich
zichlaten
laten drijven
drijven op,
op, een
een zich
zich
Men voelt
er
rekenschap
het oogenblik
oogenblik wekt,
wekt, om
omer
rekenschap geven
geven van alle sensaties, die het
de diepte, de
de vluchtigheid
vluchtigheid of
ofhet
hetblijvende,
blijvende,de
dekracht,
kracht,de
deparallellen
parallellen
en verbindingen
verbindingen van
van aan te
te geven,
geven, met
metbehulp
behulpvan
vaneen
eenvolijverige
volijverige
en hartelijk
hartelijk behulpzame
zij vermag
vermag om
om
behulpzametypographie,
typographie,die
diedoet
doet wat
wat zij
een menschelijk
menschelijk ziels- en
en geestesleven
geestesleven bij
bij tetehouden
houdenen
ente
tevertolken.
vertolken.
Als de
de auteur
auteur bijvoorbeeld
bijvoorbeeld een
een beeld
beeld wil
wil wekken
wekken van
van de
de razende
razende
paniek-achtige vlucht van legerauto's en andere
andere uit
uit de
de vrees-verbijsvrees-verbijsauto•rennen-vliedende-vlucht
terde stad, zegt hij niet meer dan:
dan: "Nu
„Nu auto··rennen-vliedende-vlucht
groeiend
de
groeiend door de
priemen
S
pijlen
T
,loeiend
gloeiend
A
D
D
Wie
kan van alle
Wie nu van goeden wil is en wat verbeelding heeft, kan
warden en, snel nakanten uit de stadsverten de auto-lichten
zier. worden
auto-lichten zien
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derend, hun
hun priemende
priemende stralen
stralen zien
zien groeien
groeien tot
tot verblindende
verblindendebundels
bundels
derend,
Endaarnaast
daarnaast en
en daartusschen
daartusschen een
een leger
leger in
inaftocht:
aftocht:
licht. En
licht.
"onregelmatige Sakkaden
Sakkadenvertrapte
vertrapte menschen
menschen
„onregelmatige
ver drek teSoldaten
Soldaten
verrektebeesten,
beestelt,
verdrekte
verrekte
waarvan de
vette letters
letters de
de
waarvan
de klank
klankhet
hetstappen
stappennabootst
nabootstenende
de vette
menigte beduidt.
beduidt.
menigte
trouwens veel
veelklanknabootsing
klanknabootsing in
indit
ditwerk,
werk,met
metmin
minofofmeer
meer
Er is trouwens
gedachteassociatie gemengd,
wanneer het
het gedaver
gedaverder
der
vage gedachteassociatie
gemengd, zooals
zooals wanneer
"Kadavervoorbijgaande kanonnen
auteur doet
doet schrijven:
schrijven: „Kadavervoorbijgaande
kanonnen den
den auteur
rammelen verroeste
verroeste kannonnen.
kannonnen. Macabere
Macabere dans
dans ijzeren
ijzeren Ribben",
Ribben H ,
rammelen
allerlei nuance
nuance in
inden
dendruk
drukhet
hetaccent
accentvan
vanhet
hetratelen
ratele.
waarbij dan nog allerlei
het uit
uit associatie
associatie geboren
geboren beeld
beeld van
van het
het Kadaver
Kadaller
moet versterken of het
van de
de ribben
ribben onder
onder onze
onze aandacht
aandacht brengen.
brengen.
en van
Dit lijken
lijken dan
dan vrij
vrij primitieve
primitieve en
en dikwijls
dikwijls hulplooze
hulplooze hulpmiddelen
hulpmiddele.
Dit
om een
ezn zeer
zeerpersoonlijk
persoonlijk geestelijk
geestelijk proces
proces teteveruitwendigen,
veruitwendigen, alal
wordt er somtijds iets
iets onverwacht
onverwachttreffends
treffendsmee
meebereikt.
bereikt.
Ik
"stemmingsbeeld," zal
zal ik
ik
Ik denk
denk b. v.
v. aan
aan het
het slot
slotvan
vaneen....
een ••••„stemmingsbeeld,"
het late
late van
van een
eenkouden
kouden nacht,
nacht,voor
vooreen
ee.
maar noemen,
noemen, als
als in het
het maar
kroeg in het havenkwartier
havenkwartier het stil is geworden,
geworden, en:
en: „soldatenlaarzen
"soldatenlaan:e.
leggen
laat
de
stad
lfl
in

y'V

e
rr
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e"

Dit drukt
drukt dan,
dan, voor
voor mij
mij tenminste,
tenminste, zeer
zeer juist
juistde
degewaarwording
gewaarwordin,
uit
verte in
in den
dendonkeren
donkeren nacht
nacht van
van een
eenverlaten
verlatenstad,
stad,
uit van
van stilte en verte
al
missen.
al kan
kan ik
ik de
de bijzondere
bijzondere typographie hier ook wel missen.
dubbel
Overigens
deze plaats
plaats zeer
zeer karakteristiek.
karakteristiek. Als dubbel
Overigens echter
echter is
is deze
overgehaald
impressionisme,
kan
men
zeggen.
De
letterdruk
moet
overgehaald impressionisme, kan men
De letterdruk moet
den
zich verwijderend
verwijderend stappen,
stappen, al
al zwakker
zwakker
den gehoorsindruk
gehoorsindruk geven: het zich
gehoord;
meer: een
een plotse
plotsegeestelijke
geestelijke
gehoord; maar
maarde
de woorden
woorden geven
geven veel meer:
beelde.
samenvatting
samenvatting van
van hooren
hooren en
en denken
denken en zich herinneren, van beelden
die
momentaan levensgevoel.
levensgevoel.
die worden
worden tot een momentaan
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En dit
dit schijnt
schijnt dan
danwel
wel allereerst
alJereerst het
hetnieuwe
nieuweaan
aandeze
dezenieuwe
nieuwekunst
kunst
als men het wonderlijk
maar terzijde
terzijde laat,
laat, —
- dat
dat zij
zij
-— als
wonderlijk uiterlijk nu maar
vaak terstond
terstond boven
v2ak
boven de onmiddellijke
onmiddellijke gewaarwording
gewaarwording tracht uit
uit tete
komen tot een
een persoonlijk
persoonlijkalgemeen
algemeenlevensgevoel,
levensgevoel, dat
dat dan
dan meest
meest diep
diep
~aarmoedig
het geciteerde
geciteerde komt
komt dat
datlaatste
laatste niet zoo
zoo uit,
zwaarmoedigis.
is. In het
neutrale, objectieve sensatie gedaar is een,
een, men
men kan
kan haast
haastzeggen,
zeggen, neutrale,
op
noteerd, gelijk
gelijk wel
wel alle
alle ook
ook maar
maar eenigszins
eenigszins gevoelige
gevoelige menschen
menschen op
die
plaats
en
op
dat
uur
zouden
ondervinden.
die
dat uur zouden ondervinden.
"hol en
en verlaten
verlaten —
Maar als er staat, telkens op een nieuwe
nieuwe regel: „hol
flauw en flets —
- dommelend
dommelend schommelend
schommelend —
- schuiven
schuiven soldaten
soldaten —
f t of „verlaten
"verlaten forten
forten —
- en
en —
- het
hetgore
goregras
gras—
vreemde
vreemde straat
straat _
—"
of„lamme
"lamme autobus
autobus door
doormoemoeonder het immer ritselen
ritselen van
van regen"
regen" of
"luie treinen
treinen door
door lamme
lamme land",
land", dan
danblijkt
blijktin
in
geleefde
geleefdestraat"
straat" en
en „luie
deze
vele dergelijke
dergelijke geciteerde
geciteerde fragmentjes
mentaliteit, die
die
deze uit vele
fragmentjes de
de mentaliteit,
misschien niet eens den veeljarigen
veeljarigen oorlogsdruk behoefde, om
om tot
tot het
uiterste wanhopig te zijn.
zijn.
~an het begin
begin tot
tot het
het
Dit beteekent
beteekent dan inderdaad
inderdaad het nieuwe,
nieuwe, van
einde, dit heele
heele boek
boek door:
door:de
demoedeloosheid,
moedeloosheid,de
dealgemeene
algemeenelevenslevenszatheid, die er wel
wel rumoerig en
en schijnbaar
schijnbaar uitbundig,
uitbundig,doch
dochwerkelijk
werkelijk
~ak
uitgedrukt.
zwak en machteloos staat uitgedrukt.
Aanvankelijk,
eerste proeven
proeven van
van dit
ditjongste
jongste literatuurliteratuurAanvankelijk,bij
bij een
een eerste
gerecht, zouden
zouden wij,
wij, Hollanders,
zeker geneigd
zijn het noch
gerecht,
Hollanders, zeker
geneigd zijn
noch ooroordadelijkzooveel
zooveel
spronkelijk noch flauw te achten.
achten. Immers
Immershet
hetlijkt
lijktalaldadelijk
op het Tachtiger
Tachtiger impressionisme,
impressionisme, dat
dat men
men terstond aan
aan een gelijkgelijksoortig verschijnsel denkt, aan een
een regeneratie
regeneratie van
van het
hetzuiver
zuiverzinnezinnelijk leven,
voorloopig de reflexie
reflexie niet
niet
leven, een hernieuwde vitaliteit, die voorloopig
kent.
Paul
van Ostajen
Ostajen geeft
geeft een
een stemmingsbeeld
stemmmgsbeeld van
van een
eenverlaten
verlaten
Paul van
haven, aldus:
„Holle haven
"Holle
haven
holle bolle baren
altijd
dezelfde tijd
geklets
dijk
geklets staketsel dijk
speelt lege waters
waters
zóver
en
zover
holle
haven holle
holle halle...."
halle •••:'
holle haven
Delang geeft
Delang
geeft in
in 1892
1894 een momentverbeelding van een winterschen
winterschen
straat:
straat:
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„Schitter-zonnen, die
"Schitter-zonnen,
die koud-gouden
koud-gouden lichten,
lichten,
Schitter-zonnen,
die asfalt
asfaltgrijs-gouden
grijs-gouden verlichten,
verlichten,
Schitter-zonnen, die
Menschen gaande
gaande in
in asfalt
asfalt geschitter
geschitter tegen
tegen mij
mij in
in —
Menschen-volte
Wirrend
•••:'
Wirrend bewegen
bewegen...."
Of dit vroegientebeeld:
vroeglentebeeld:
„A1-zoel de wereld-lucht.
"Al-zoel
wereld-lucht.
inwarmtewarmteDe hooge
hooge stille
stille ijs-wateren
ijs-wateren liggen
liggen gebroken;
gebroken; liggen
liggen in
verweeken, liggen
liggen wasemend
verweeken,
wasemend over het land,
land, het
het lage
lage land,
land, het
hetlaaglaagland —
land
En uitwasemend liggen
liggen de bruine
bruine bochten der
der wegen,
wegen, waarover
waarover
de hooge
hooge boomen-rijen gebogen,
gebogen, in stormen gebogen,
gebogen, stil-nu
stil-nu in
inde
de
lucht:'
zoele,
ontvangende lucht."
zoele, wind-loos
wind-loos ontvangende
Uit de
de vergelijking
vergelijking van
van deze
deze fragmentjes
fragmentjes blijkt, dat Delang
De1ang zuiverzuivermct;'r
der
is en
en dichter
dichter bij
bijhuis
huisblijft.
blijft.Van
VanOstajen
03tajenwil
wilineens
ineens meer
der is
,omvatten:
momenteel persoonlijk
persoonlijk is vatten in minder
minder perper,omvatten: iets dat momenteel
soonlijke
helpen moet.
moet.
soonlijkegeluiden,
geluiden,waarbij
waarbij dan
dan de . letterdruk
letterdruk m;:l.ar
maar helpen
Dochin
aanvankelijk gelijk,
gelijk, meen
meen ik,
ik, al
al is
is de
de
Doch in wezen is deze schrijverij aanvankelijk
latere uitgroei verschillend.
verschillend.
En
ziehier nu hoe
hoe van
van Deyssel
Deyssel een
een angstvisioen
angstvisioen tracht te
te ververEn ziehier
woorden:
„.... de
"....
dewoedende
woedende schelzwartblauwende
schelzwartblauwende stadnacht,
stadnacht, de
de bovenbovenovale
huizen saamgeklampt
saamgeklampt dichtdichtovale waarin
waarin glimmend-donker bedaakte huizen
veel
Tegende
degevels
gevelshellen
hellenvalsche
valschescheelbleekscheelbleekveel ophecht,-duisteren.
ophecht-duisteren. Tegen
lichtglansen
ruiten glimmeren,
glimmeren, de
de gevels
gevels met
met hun
hun
lichtglansen op, de doodstarre ruiten
hun
glazerige
schouders
zijn
vreeselijk
groote
verschijningen
met
schouders
vreeselijk groote verschijningen met hun glazerige
blinde gezichten,
gezichten, en verdwijnen
verdwijnen hard weer
weer in
in het
hetompluimende
ompluimende
blinde
duister
•••• ,.
duister...."
Van Ostajen geeft de komende angst op
op deze
deze manier:
manier:
,,....Vult
" •••• Vult
dieper Donk er de duistere straat
vallen
dood
van
duisternis

in
donkerte

10

Pruisies blauw
draaikolken
$C5
in zwart

i

e)
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(l. t waar
waar Van Deyssel
Deyssel hartstochtelijk
hartstochtelijk met
met
VJn een stadnachtstadnacht- wil vasthouden,
vasthouden, welks
welks
" .. in bijzondere visies uiteenvalt,
uiteenvalt, Van Ostajen
Ostajen
typographie, een
een reeks
reeks momenten,
mome~ten, een
een
. ;cie1e
.c . de typographie,
d e duisternis,
,:,de
duisternis, een
een tram
tram met
methet
hetgesmoorde
gesmoorde
:001' dat
dat donker
donker schuivend)
schuivend) tracht
tracht te geven
geven en
en:or
in het
'::-end angstgevoel
angstgevoel in
het zien van die vage
vage bebe-;and
,a
;rt,
schijntje, dat
dat
rt,met
met een
een phosphoresceerend schijntje,
" Maakt.
.rrJ<lakt.
':,' •dat een van beide schrijfmanieren
schrijfmanieren veel
veel indruk
indruk
ft het
het eerste
eerste tete veel
veelzware
zware woorden
woorden en heeft
heeft het
het
.' :~,:$t.i.t.:ve
kracht, wijl
wijl immers
immers voor ons, nieuwelingen,
nieuwelingen,
st i ave kracht,
e- doe:,>;~('he
nog niet zijn
zijn werking
werking doet. Maar de bbedoe+ he nog
',"" '~' gelijk:
momentee1e Ik,
Ik,
^lijk: veruitwendiging van elks momenteele
lichtelijk forceert,
taallichte:lijk
forceert, gelijk
gelijkvan
vanOstajen
Ostajen
. D .. y::sd• de taal
v ,:;.'élchting
. Ta chting voor de gewone middelen der
"~> v
der gemeen'

9
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Verzen. Zoo in dit oogengaat GOiü,'f
Goiter te boven, in zijn Verzen.
~ ~.:
...." +
+

Nu schijnt de zon op
op straat,
straat,
daar schreeuwt een mensch
menscl op straat,
karregeratel
er is klaterend karregeratel
in de domm'lende verte
verte
't Klare kamerlichtgeklater
met 't lampgoud, 't't boekroodgesterte.
boekroodgesterte.
Wakker
staat
Wakker ópdroomt wat er staat
met 't rustig glimmeubelgelaat.
Of in dit schrik-beeld:
"In
den heeten
heeten nacht
nacht een
eenheet
heetzwart
zwartkorenveld
korenveld
„In den
beeft
mij heetvoetig
heetvoetigheetoogig
heetoogigheethandig
heethandigontsteld,
ontsteld,
heeft mij
van achter drong me de windige nachtige
nachtige hitte
hitte
in 't dikkige looderig rooierig stof
zitten,
stof te zitten,
mijn
bloedzwaar hingen
hingen voor
voor het
hetgeschaarde
geschaarde
mijn oogen bloedzwaar
starre
groenhittendaarzwaarde."
aarzwaarde."
starre nachtbeddend groenhittend
Mij
dunkt, er
er isishier,
hier,zonder
zonder eenige
eenige hulp
hulp van
van buiten,
buiten, heel
heel wat
wat
Mij dunkt,
meer
en sterker
sterker uitgedrukt
uitgedrukt dan
dan v.v.Ostajen,
Ostajen, zelfs
zelfsmet
metde
demeest
meest
weer en
aadrukkelijke
nadrukkelijke druk-te vermag.
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Ziehier nu nog een laatste parallel.
parallel.
en burgers
burgen;
Van Ostajen geeft als
van soldaten
soldaten en
als volgt
volgt den uittocht van
uit de bedreigde
bedreigde stad.
Rammelen
wriemelen
vluchten
vertrapte leger
Stromen auto's
gillend geel
geel licht
auto's gillend
striemt autobus
Tom Gin
Gin starre straat
striemt
autobus aid
Old Tom
wagens
wagons
caIssons
caissons
machinegeweren
kanonnen
KNars en
KNarsen
KNoken
Rammelen Ribben

v1 uch ten
vlUchten

wrie

me
nie

let\.
leil

En Ary Prins
Prins tracht
trachtons
onsop
opongeveer
ongeveerdezelfde
dezelfdewijze
wijze de
deverwarde
verwarde
heftigheid van
van een veldslag
heftigheid
veldslag bij
bij te
te brengen.
brengen.
„Doffe sterke
sterke slagen
slagen heen
heen door
"Doffe
door harnassen,
harnassen, diep in
in vleesch
vleesch —
Oprijzen van
van lichamen
in het
het zadel,
vol levenskracht,
levenskracht, en
en neer
neer in
in
Oprijzen
lichamen in
zadel, vol
stervenswankel- —Lauw
Lauwvocht
vochtgulpen
gulpen van
stervenswankel
van onder
onder borststukken
borststukken
in smartkramp
smartkramp omhoog
omhoog gestrekt,
gestrekt, zonder
zonder wapen
wapen —
-— Armen
Armen in
Holle
metaal-klanken als
alsklokkehameren
klokkehameren—
- Buigen
Buigenvan
vanlijken-.
lijkenHolle metaal-klanken
te-paard,
ingeklemd, die
die niet
nietkonden
konden vallen
vallen —
- Oogen-in-bloedOogen-in-bloedte-paard, ingeklemd,
en-schaduw
onder helmkappen
helmkappen enengroot-open
groot-openvan
vanwreedheidwreedheiden-schaduw onder
Pluimhuiveren
lichaam in
in doodsrilling
doods rilling —
- Hoon-grinneken,
Hoon-grinneken,
Pluimhuiveren op
op lichaam
roofdiertanden bloot,
bloot,naeen
goeden houw
houw of
of stoot
stoot —
- Rauw-knarse
Rauw-knarsenn
na een goeden
van paarde-pooten over schilden, glad van bloed - Roche1-vanprde-ot schiln,gadvboe—Rchlstooten
uit hoofden-naar-achteren
hoofden-naar-achteren —
- Valsche
Valsche klanken
klanken als
als staal
staal
stooten uit
afgleed
uit boven
boven de
de menschenkreten
menschenkreten —
afgleed op
op staal -— Smart-gehinnik uit
Monden
in waanzin-lach,
waanzin· lach, en even
even daarna
daarna een
een stroeve
stroeve dooddoodMonden open in
paarden, en die
spleet —
- Smoorkreten van onder gevallen
gevallen paarden,
die schenen
schenen
te komen uit
grond —
- Gezichten
Gezichtenbijeen
bijeenininwoest-krankzinnige
woest-krankzinnige
tiit den grond
even-aanschouwing —
- Vleesch-blank, dat
dat bezoedeld-grauw
bezoedeld-grauwwerd
werd—
Bloed-zaaien
wild-stijgerende paarden
paarden —
- Kraak-schroeve
Kraak-schroeven
Bloed-zaaien van
van wild-stijgerende
n
om-lage lichamen in enge openingen - Borst-reutelen door harnas-om-lageichn opge—Brst-ulndoha
kneuzingen
Rood-nat op gouden
gouden helm-duiven,
helm-duiven, die
die gespleten
gespleten
kneuzingen -— Rood-nat
werden
- --Vloeken'
doodstrijd van
vangevallenen
gevallenen-in-bloed,
-in-bloed, die
die
werden —
Vloeken in doodstrijd
opzagen met gebroken
opzagen
gebroken oogen
oogen naar het
het paarden
paardenbeweeg
beweeg —
- Handen
Handen
afwerend
die aankwam,
aankwam, snel,
snel, met
met blanke
blanke
afwerend vergeefs
vergeefseen
een stoot,
stoot, die
schittering
- Plots-storten,
Plots-storten, van
van paarden,
paarden, met
metrammelingen,
rammelingen, door
door
schittering —
stoote n op
van omlaag
omlaag —
- Zwijn-wentelen
Zwijn-wentelen van
vanstervendenin
stervendenin
op van
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weeselijk
- En
Enhet
hetlaatst
laatsteen
eenrauwe
rauwetucht-rijtende
lucht-rijtendekreet.
kreet.
vreeselijk lijden
lijden -Geen ridder
ridder uit de stad meer in leven."
Ik
deze inventarisatie
inventarisatie van
van slagrumoer
slagrumoer treffend
treffendtete
Ik zal
zal niet beweren deze
vinden, zoomin
vinden,
zoomin als het
het „Rammelen,
"Rammelen, wriemelen
wriemelen vluchten...."
vluchten .... •t doch
doch
de
bedoeling --- dit
ditwilde
wildeikiktelkens
telkens betoogen
betoogen —
- isisaltijd
altijd weer
weer één
één
de bedoeling
~elfde:
1. primaire,
primaire, directe
directe uitdrukking
uitdrukking van
den geest
geest of
of
zelfde: n. 1.
van het
het in den
lichamelijk geziene.
lichamelijk
hetook
ook bij
bij Paul
Paul van
van OsOsZoo was het bij
bij de Tachtigers
Tachtigers en zoo is
is het
tajen.
Doch na
na deze overeenkomst,
overeenkomst, is
is er
er het
het verschil.
verschil.
In al
al Øie
óie geciteerde
geciteerde fragmenten
fragmenten. van
van de
de Tachtiger
Tachtiger auteurs
auteurs voelt
voelt
beg~erte
het
lp.ven
men het dringend hartstochtelijke,
hartstochtelijke, de
de woedende
woedende beg
e erte
leven
te bemachtigen,
bemachtigen, al
al moet
moetdedetaal
taaldaartoe
daartoeook
ookalle
allemogelijke
mogelijke geweld
geweld
lijden. En
En de
de belustheid
op dat
de verliefdheid,
verliefdheid, de
belustheid op
dat leven,
leven, op
op het
het
lijden.
~inlijke,
ondergrond van
van die
diebegeerte.
begeerte.
zinlijke, zintuigelijke
zintuigelijke leven vormt den ondergrond
Men behoeft
behoeft niet
niet veel
veel van
van de Tachtiger
Men
Tachtiger litteratuur
litteratuur te lezen,
lezen, om
om
hoe al
aldie
die jonge
jongemenschen
menschen "dronken
„dronken waren van den wijn
te bemerken hoe
wijn
des levens",
En dat
datisisjuist
juisthet
heteigen-aardige
eigen-aardigevan
vande
de
des
levens", als het
het heet.
heet. En
geheele
aantal gèesten,
alskinderen,
kinderen, nieuw
nieuwhet
het
geheele beweging,
beweging, dat
dat een aantal
gesten, als
leven aanvoelden
aanvoelden en niet anders
anders of
of meer
meer begeerden
begeerden dan
dan'. dat
dat loutere
zij er al de
de rest,
rest, staat,
staat, maatschappij
maatschappij en familie, al
al het
het
leven. Zoo, dat zij
philosophische en
en zelfs
zelfsaesthetische
aesthetischeom
omvergaten,
vergaten,jaren
jaren
ethische en philosophische
lang, zoolang als die zinneroes duurde.
duurde.
eerste jaargangen
jaargangen van
Nieuwen Gids
Gids getuigen
getuigen er
er van,
van,
De eerste
van den
den Nieuwen
dier jongeren,
jongeren, onder
onder den
den ban
ban van
van het
hetoppermachtige
oppermachtigeleven,
leven,
hoe geen dier
vroolijk, goed
goed
scheiding maakte
maakte tusschen mooi
mooi of leelijk, treurig en vroolijk,
of slecht.
slecht. Alles
Alles was
was hun
hun goed, in dien
dien het
het maar
maar levend
levend was
was en
en de
de
kinderlijk stamelende klanken,
klanken, verwaarloozing
verwaarloozing van
van synthaxis,
synthaxis,brubrukinderlijk
taal nieuwe woordvorming,
woordvorming, het was
was enkel
enkel uiting
uiting van
vandie
dieheerlijke
heerlijke
taal
en waarvan
waarvan de
de bezadigde
bezadigde omombezetenheid, die hen
hen zelf
zelfverbaasde
verbaasde en
bezetenheid,
standers zoo niets
niets begrepen.
begrepen.
dan- heeft
het recht
recht van
van een
een Renaissance
Renaissance'- te
ergens danZoo ergens
heeft men hier het
spreken.
Het lijkt
lijkt
Maar het
Dadaïsme is
is geen
geen stralende
stralende wedergeboorte.
wedergeboorte. Het
Maar
het Dadaïsme
leven, op
op de
de zware
zware matheid
matheid van
van de
de
meer op een droogloopen van het leven,
Fransche romantiek
Napoleontische oorlogen.
oorlogen. Ook
Ook nu
nuzijn
zijn
Fransche
romantiek na
na de Napoleontische
en wee
wee geworden
geworden van
v,an het
hetrusteloos
rusteloos en
en
jonge menschen
menschen moe
moe en
vele jonge
Rutte100s gedoe
hun phrases
phrases en
en wanen,
wanen, van
vaR
nutteloos
gedoe der
der menschen,
menschen, van
van hun

DADAISME

542

hun verholen baatzucht en hun
hun ijdelheid....
ijdelheid ••••van
vanalalhet
hetmenschelijke
menschelijke
eigenlijk,
maar rondwroet
rondwroet en
en nooit
nooitverder
verderkomt,
komt, nooit
nooit wijzer,
wijzer t
eigenlijk, dat maar
zachter, beter wordt, maar
zich, desnoods met de beste
~chter,
maar zich,
beste bedoelingen,
bedoelinge.,
altijd
blinde sloppen
sloppen verloopt.
verloopt.
altijd weer
weer in dezelfde blinde
Wetenschap en
en Kunst, waar
ea
zij, ha
na zoo
zoolange
lange e.
Religie, Wetenschap
waar hebben zij,
ijverige
practijk, ten
slotte het
hetmenschdom
menschdomgebracht?
gebracht? En
En deijverige practijk,
ten slotte
christelijke broederschap
broederschap en beschaving
beschaving en
en geordend
geordend
mocratie
mocratie en christelijke
staatswezen
.••• wat leverde het
het ooit
ooit
staatswezen met
met vaderlandsliefde
vaderlandsliefdeen
en de
de rest
rest....
om;
op en wat moet het
het eigenlijk
eigenlijk alles? Het is al
al ijdelheid
ijdelheid en
en het
het heeft
heeftons
zoo doodmoe
doodmoegemaakt,
gemaakt,dat
datvoortsjouwen
voortsjouwenzonder
zonderresultaat,
resultaat,zonder
zonder
weg
Enaltijd
altijdwordt
wordtde
de we,
doel en zonder
zonder einde
einde door
door de
de eeuwen
eeuwenheen.
heen.En
langer, zien wij
verder terug,
terug, als
als weer
weer een
eengeslacht
geslachtzijn
zijnzinlooze
zinlooze
wij verder
in aansluiting
aansluiting van dito voorgaande...
voorgaande •••
lotgevallen ijverig
ijverig heeft
heeft geboekt
geboekt in
vas
Is dit niet de
de stemming?
stemming? En is niet
niet dit
ditgeheele
geheeleboek
boekvan
vanPaul
Paul va.
Ostajen
eeu
Ostajenzwaar
zwaarvan
vaneen
een zatte
zatte melancholie,
melancholie,die
diehij
hijzich
zich niet
niet ems
moeite
treffend tot uiting
uiting te
te brengen?
brengen? Het is
is het
het
moeite geeft
geeft schoon
schoon of treffend
overmoeide
hier klaagt,
klaagt, meer
meer nog
nog vloekt
vloekt en
enverwenscht,
verwenscht,
overmoeide leven, dat hier
zijn "vormelijke"
„vormelijke" drukte, matte, nauw
nauw hoorbare
hoorbare stem,
stem,als
als
met, trots zijn
een triestige
een
triestige dronkaard,
dronkaard, die
die binnensmonds
binnensmonds de
de wereld
wereld verdoemt.
verdoemt.
"Opdracht
Zoënzo", begint
begint het
het boek,
boek, waarin
waarin de
de
„Opdracht aan
aan Mijnheer
Mijnheer Zoënzo",
schrijver
ongezouten en
enVolmaakt
volmaakt kunstloos
kunstloos besluit
besluit
schrijver ongezocht
ongezocht en ongezouten
tot het nietswaardige van al het
het bestaande:
bestaande:
„alles beproefd
"alles
beproefd
wij zijn aan 't einde van alle isthmen
isthmen
van
allekathedralen
kathedralen
van alle
van
alle profeten
profeten
van alle
van
alle kateders
kateders
van alle
staan paf
staan
paf
. met
positieve
met het enige positieve
dat wij
wij 't verdommen
doen!'
verdornmen nog
nog een mik te doen."
Waarom
moeite neemt
neemt zijn
zijn woorden
woorden zoo
zoe
Waarom dan
dan de
de auteur
auteur nog
nog de
de moeite
zooveel papier
papier te
te beslaan,
beslaan, begrijpt
begrijpt ik
ik niet,
niet,
wijdbeens
wijdbeens te
te zetten en zooveel
zijnalomalomal ontken
ontken ik
ikgeenszins
geenszinsdat
dathet
heteenigen
eenigenindruk
indrukmaakt,
maakt,als
alshij
hijzijn
vattende vloek
vloekaldus
alduslaat
laatdrukken:
drukken:
ihil in alle richtingen
richtingen
alle geslachten
geslachten
ihil in alle
ihil in alle
alle talen
talen en
en
alle dialecten
dialecten
letterteekens
Nihil in alle letterteekens

N
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Maar kon
kon het
het daarmee
daarmeeniet
nietgedaan
gedaanzijn?
zijn?Moest
Moestdederest
resteigenlijk
eigenlijk
niet zwijgen
zwijgen zijn?
zijn? Deze
Dezemensch,
mensch, die
die zijn
zijn levenszatheid
levenszatheid tot uiting
met
uiting wil
wil
2.an
brengen,
geeft aan
brengen, is op zichzelf al
al een
een tegenstrijdigheid,
tegenstrijdigheid, die
die hoop
hoop geeft
hen, die de affaire
zijn
affaire ongaarne
ongaarnezagen
zagensluiten.
sluiten. Als
Als Van
Van Ostajen,
Ostajen, na zijn
minachtende voorrede,
voorrede, zijn
zijn boek
boekbegint
begintmet
meteen
eenbeschrijving
beschrijving—
- hoe
hoe
dan ook —
- van
van de
de Antwerpsche
Antwerpsche benauwenissen,
benauwenissen, toont hij
hij alvast
alvast
z;eker
de toekomst,
toekomst, vertrouwen
vertrouwen ininde
demogelijke
mogelijkeververzeker vertrouwen in de
zelfs, verder gaande,
gaande, bedoelt
bedoelt hij van
van dat
dat
nieuwing
nieuwing des
des levens.
levens. En
En zelfs,
Nihil-gevoel een
een nieuwe
Nihil-gevoel
nieuwe kunst te
te maken,
maken, van
van de
delevensverachting,
levensverachting,
••• Wat
terde levensnegatie
levensnegatieeen
eenpositieven
positievenstijl
stijltete scheppen
scheppen...
Wat ons dan terstond hoopvoller
hoopvoller en minder
minder medelijdend
medelijdend en critischer
critischer stemt.
stemt. Een
Een
nieuwe
haar eigen
eigen vlucht
vlucht ironisch
ironisch doorbreekt
doorbreektmet
metwoordwoordnieuwe kunst, die haar
bust zich
zich in
in een
een huis
huis(record
(record
spelende
spelende grappen
grappen als
als van
van "de
„de obus, bust
spoedbestelling)"
zich heeft
heeft en
enzich
zicheen
eenbeetje
beetje
spoedbestelling)" die zelf geen geloof in zich
de meeste
meeste harer
harer bemoeienissen
bemoeienissen liever
liever aan
aan de
de
voor zich schaamt, en de
voor
typographie
overdraagt,lijkt
lijkttetezeer
zeermet
met zwakmakende
zwakmakende zelfbewustheid
zelfbewustheid
typographie overdraagt,
besmet om het veel
dan een
eensoms
somswel
welgeestige
geestigededeveel verder
verder te
te brengen, dan
en
l,ocale
levensmoeheid.
Er
wordt,
monstratie
van
zeer
tijdelijke
monstratie
zeer tijdelijke en locale levensmoeheid. Er wordt,
meen ik,
ik, niets universeels
wezenlijks door
door gewrocht en
en zij
zij heeft
heeft
meen
universeels en wezenlijks
het tijdelijke
tijdelijke met
met het
het
hoegenaamd
hoegenaamd geen
geen toekomst, wijl zij tenslotte het
eeuwige
verwisselt, maar·
stemming
eeuwige niet
niet verwisselt,
maar verwart,
- verwart,enen enkel
enkel een stemming
schijnt, door de
de uitputting
uitputtingvan
vanvier
vierjaren
jarenoorlogsoverspanning
oorlogsoverspanning ververeorzaakt.
.orzaakt.
v~m dc
de Tachtiger
TachtigerWedergeboorte,
Wedergeboorte,
Aldus
juist het
het tegendeel
tegendeel van
Aldus is het juist
w..
een versterving,
versterving, waarvan
waarvan de
de lichamelijke
lichamelijke dood
dood enkel
enkel de
de behoorlijke
behoorlijke
ni.een
consequentie
niet ware
ware de
de sentimentaliteit,
sentimentaliteit, of
of
consequentie zou
zou zijn,
zijn, indien
indien daar niet
wel zelfbeklag,
uiterste wanhoop
wanhoop gelukkig
gelukkig behoedt.
behoedt.Zoo
Zoo
zelfbeklag, dat voor de uiterste
ging
ook bij
bij de
de Romantiek.
Romantiek. Zij
Zij baarde
baarde in
in haar
haaruitloopers
uitloop ers een
een
ging het ook
klagende,
zwakke kunst-var-verongekunst-van-verongeklagende, honende,
honende, huilerige,
huilerige, per
per slot zwakke
zij haar
haar
lijking,
waaraan de menschheid niet meer
meer geloofde,
geloofde, zoodra
zoodra zij
hiking, waaraan
momenteele
boven was.
was. Wat
Wat natuurlijk
natuurlijkniet
niet
momenteele inzinking
inzinking maar even te boven
weg
het schouwspel
schouwspel van
van zulk
zulkeen
eengepositiveerde
gepositiveerde levenslevensweg neemt,
neemt, dat het
de moeite
moeite waard
waard blijft.
blijft.
negatie
negatie toc11
toch altijd de
FRANS
COENEN.
FRANS COENEN.
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20. IX,
IX. Romain
Romain Rolland.
Rolland. „Dantom."
ttDanto1f.."
N.V. Het Rotterdamsch
Rotterdamsch Tooneel,
Tooneel.Regie
Regie
v. D.
D. LUGT
LUGTMELSERT
MELSERT en H.
H. SCHWAB.
SCHWAB.
C. V.
WALCH-MENSINK.
Vertaling H. WALCH-MENSINK.
Regie noch spel
spel hebben
hebben Rolland's
Rolland's aan
aanverbeelding
verbeelding en
entooneeltoonedRegie
kunst
kunst arme
arme revolutie-drama
revolutie-drama dramatischer
dramatischerof
ofrevolutionairder
revolutionairderkunnen
kunnen
-eunpilaren
maken en deze „Danton"
ttDanton" —
- door
door P. J.
J. Jouve een der ssbeunpilaren
maken
Rolland's oeuvre
oeuvre genoemd,
genoemd, is
is een
een vrij
vrij bouwvallig
bouwvallig en ouderwetsch
ouderwetsch
van Rolland's
gewrocht gebleken,
gebleken, ijverig
ijverig omrankt
omrankt door
door vele
velegoede
goedebedoelingen,
bedoelingen,
gewrocht
schaduwgelegen
gelegenvan
vanvele
veletheorieën,
theorieën,vervaagd
vervaagd door
door den
dcn
in dedeschaduw
gloedvan
vaneenige
eenigehelsche
helschemaanden
maandenFransche
Franschegeschiedenis
geschiedenisen
eR
verren gloed
heerschende duisternis
duisternis aan
aan den
denoostelijken
oostelijken horizon
horizon van
van het
het heden.
heden.
de heerschende
Als
Als van zelf
zelf dwaalt
dwaalt de
de aandacht
aandacht af
af om
omde
devergelijking
vergelijking tetetrekken
trekken
het wilde
wilde en
en gloeiende
gloeiende werk
werk dat
datnagenoeg
nagenoegininhetzelfde
hetzelfdetijdvak
tijdvak
met het
- en dat
dat een
een onzer
onzercritici
criticireeds
reedsbij
bijvoorvooren dezelfde gestalten leeft —
baat zoo onvergetelijk heeft vergeleken met
met "Madame
„Madame Sans Gene"
Gêne"—,
-,
Georg Bachner's
Büchner's „Dantons
"DantonsTod".
Rolland had
hadvele
velenobele
nobele plannen
plannen
Tod". Rolland
opzichte van
van historie,
historie, volk
volk en
en tooneel
tooneel 1); Bachner
Büchner schreef
schreef als
als
ten opzichte
een
twintig jarig
jarig samenzweerder,
samenzweerder, als
als medisch
medisch student, aan
aan zijn
zijn
een en twintig
snijtafel
langgedragen visioen
visioen neer,
neer, overhaast,
overhaast, zonder
zonder eenig
eenig
snijtafel dit langgedragen
andere bedoeling
door
bedoeling dan
dan het nog
nog neer
neer te
te schrijven
schrijven voor
voor het
het hem,
hem, door
verraad
gevangenis bedreigd,
bedreigd, onmogelijk
onmogelijk werd gemaakt.
gemaakt. Het
Het
verraad en gevangenis
manuscript
belandde veilig
veilig bij
Gutzkow en Biichner
Büchner vluchtte
vluchtte over
over
manuscript belandde
bij Gutzkow
de grenzen. Hij stierf
stierf er
er in
in 1837,
1837, enkele
enkele jaren
jaren later.
later.
Rolland
over revolutie;
revolutie; Biichner
Büchner schiep
schiep revolutie,
revolutie, een
een
Rolland schrijft
schrijft over
vlaag
een wemelende
wemelende afgrond
afgrond van
van scheppend
scheppend en
eA
vlaag geniaal
geniaal licht
licht in een
vernietigend
beschrijft eigenlijk
eigenlijk hoe
hoe een
eenrevolutie
revolutie
vernietigend leven.
leven. Rolland beschrijft
niet geleid
geleid moet worden en wat
wat er
er al
al aan
aan teteverontschuldigen
verontschuldigen valt;
valt;
Büchner
de revolutie,
revolutie, maar
maar de
degeweldige
geweldige levenslevensBuchner verheerlijkt,
verheerlijkt, niet de
I)
du Peuple,
Peuple, essai
essai d'esthétique
d'esthétique d'un
d'un théatre
théatre nounouR. Rolland:
Rolland:"Le
„Le Théatre
Thatre du
I) R.
Teau".
011endorff).
(P. Ollendorff).
veau". (P.
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krachten die
zij openbaart.
openbaart. Dat
Dat isisdedekern
kernderder
vergelijking.
krachten
die zij
vergelijking.
Beiden
"Les peuples
peuples
Beiden komen
komen eigenlijk
eigenlijk tot dezelfde
dezelfde overtuigine
overtuigine „Les
meurent, pour que
que Dieu
Dieu vive."
vive."Rolland
Rolland legt,
legt,aan
aanhet
het einde
eindevan
vandrie
drie
nieurent,
mond van
van Saint
Saint
stijve bedrijven,
bedrijven, de woorden
woorden welverzorgd
welverzorgd in
stijve
in den mond
df.:zer gedachte
gedachte een
~en derderJust; Biichner
Büchner beweegt
beweegt met de stuwkracht
stuwkracht dezer
Just;
en een
eenvolk.
volk.Deze
Dezebewegelijke
bewegelijkebouw
bouw
tigtal tafereelen,
tafereelen, gestalten
gestalten en
tigtal
n. van uiting voor
hem meer
meermogelijkhede
mogelijkheden'
voor dit
dit bewogen
bewogen leven.
leven.
bood hem
wij
Rollandts volk verschijnt eerst
eerst op
op het
hetlaatst„
laatst,ininde
degerechtszaal,
gerechtszaal,wij
Rolland's
kennen het niet,
niet, het
hetverwondert
verwondertons
onsdoor
doorzijn
zijntedeloosheid;
tede1oosheid;Bi.ichBüchkennen
.erts
volk is
is reeds
reeds eenige
eenige malen
malenals
alseen
eenlevensgevaarlijke
levensgevaarlijke menschemenschener's volk
lijke kracht verschenen voor het zich
lijke
zich in
in volle
volle redeloosheid
redeloosheid onthult.
onthult.
inzijn
zijnvrienvrienRollandts Danton
Dantonvalt
valtals
als een
een rethorisch
rethorischtooneeleffect
tooneekffectin
Rolland's
in onze
onzeverbeelding,
verbeelding, Biichner's
Büchnertselementaire
elementaire Danton
Danton
denkring en in
denkring
loopt uit zijn
zijn braspartijen
braspartijen in
inzijn
zijnvertwijfeling,
vertwijfeling, uit
uitzijn
zijnvermoeienis
vermoeienis
in zijn
zijn politieken
politleken strijd,
strijd, in
inzijn
zijnellende,
ellende,ininzijn
zijngrootheid;
grootheid;zijn
zijnoverovergave aan
rechtbank is
is het
hettragische,
tragische, veel
veel dieper
dieperdan
dan
gave
aan het oordeel der rechtbank
van zijn natuur,
in de
de omstandigheden
omstandigheden gewortelde
gewortelde gevolg
gevolg van
natuur, —
- van
van
7;ijn
natuur niet
nietalleen:
alleen:zijn
zijnvermoeienis
vermoeienisisisdie
dievan
vanden
denmensch
menschdie
die
zijn natuur
ep de
de wereld
wereld geen
geen rustplaats meer vindt en
en geen
geen kracht
kracht tot
tot daden.
daden.
Bij
Rolland is dit
dit alles
alles een
eeneindeffect,
eindeffect, begrijpelijk
begrijpelijk met
metgoeden
goedenwil
wil
Bij Rolland
en historische
historische commentaren.
~ollandts figuren
figuren worden
worden zorgvuldig,
zorgvuldig,
commentaren. Rolland's
fatsoenlijk opgebouwd
hun woorden,
woorden, Bfichner's
Büchm;rts
voorzichtig
voorzichtig en fatsoenlijk
opgebouwd uit hun
gestalten
roekeloos, schaamteloos
grootsch op uit
uithun.
hun
gestalten doemen
doemen roekeloos,
schaamteloos en
en grootsch
daden. Btichner
Büchner schrijft: „Wer
"Wer am
am meisten
meisten genieszt,
genieszt, betet
betetam
ammeismeisten". Rolland
Rolland schrijft
schrijft over
over „de
"de lessen
lessen der
dergeschiedenis".
geschiedenis".
Top Naeff
NaeffkakaDe Rotterdammers konden
konden Rolland
Rolland spelen, maar
maar Top
rakteriseerde
merkwaardig ouderwetsch
ouderwetsch aandoenden
aandoendenspeeltrant
speeltrant
rakteriseerde den merkwaardig
van dit gezelschap voor eens en voor
voor altijd
altijd als
als „opgevoed
"opgevoedbij
bij Sardou".
Sardou"•
Het
resultaat van hun
hun „Danton"
"Danton"isisvoor
vooralles
alleseen
eendankbaarheid
dankbaarheid
Het resultaat
en
dat
Büchner tenminste
tenminste voor
voordeze
dezeaccenten
accentengespaard
gespaard bleef,
bleef, en
dat Buchner
iat
omgeving zullen mogen bebefiat wij
wij hem
hem dus wellicht nog in andere omgeving
leven.
'even.

V. Het
„Droomspel."t K. V.
I6.
Strindberg "DroomspeZ:
16. X. Strindberg
SVEND GADE
Nederlandsch
Regie SnND
GADE en
Nederiandsch Tooneel.
Toone& Regie
DR. W.
ROYAARDS
W.ROYAARDS.
W.ROYAARDS
DR.
DR. W.
ROYAARDS. Vertaling DR.
Wat
Royaards en
Svend Gade
Gade bereikten
bereikten ging
gmg verre
verre boven
boven de
de
Wat Royaards
en Svend
verwachtingen;
zware taak
taak isis een
eenbelangrijk
belangrijk deel
deel
verwachtingen; van
van de uitermate zware
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benaderd en in meer
meer dan
dan een
een richting
richting opende
opendede
devoorstelling
voorstelling vergevergezichten langs
langs icuwe
zichten
icuwt': wegen.
wegen. Er
Er blijft
blijft na
natetegaan
gaanhoe
hoedeze
dezewegen
wegeR
moeten betreden worden om dieper in
in het
het licht
licht en
enduister
duistervan
vandezen
deze.
droom niet alleen, maar van den grooteren
grooteren droom
droom van
van een
een zich
zich ververmake.
nieuwende.tooneelkunst door te dringen
dringen en
endaar
daarzichtbaar
zichtbaar te maken
wat zichtbaar te mtken
m~ken valt.
valt.
De aandacht,
die bij
bij deze opvoering
opvoering onder
onder pijnlijke
pijnlijke omstandigheden
omstandighede.
aandacht, die
belichtingsvraagstuk werd gericht
zal hopelijk
hopelijk het
het begin
begi.
op het
het belichtingsvraagstuk
gericht 1) zal
zijn van de erkenning dat het
het licht
licht tot
tothet
hetmeest
meestelementaire
elementaire en
enhet
het
meest
behoort waarover
waarover het
het tooneel
tooneel beschikt
beschikt -—
incest doelmatige materiaal behoort
gebruik te
te raken
raken en
en dat
datde
deleider
leider
dat het als zoodanig eerst begint in gebruik
der belichting in de
de toekomst
toekomst niet
niet veel
veel minder
minderzal
zalmogen
mogen zijn dan
daa
een groot
tooneelkunstenaar: en zeer
zeer zeker
zeker geen
geen ambtenaar
ambtenaar buitea
groot tooneelkunstenaar:
buiten
den kring van een gezelschap!
gezelschap! —
Wanneer hier
volgen over
over het werk
Wanneer
hier opmerkingen
opmerkingen volgen
werk van
van Royaards
Royaards
en Gade —
- en
en dit betreft niet
niet alleen
alleen hen
hen en
en nu,
nu,maar
maaralle
alleregie
regie ea
en
spel
ensceneering, nu en later
later —
- dan
dan moge
moge men
men dit
rutvoor
vooralles
alles
spel en ensceneering,
kantteekeningen achten
achten bij
„het visioen"
visioen" dat
dat
kantteekeningen
bij den schoonen droom,
droom, "het
rondom elke betere opvoering
opvoering zweeft
zweeft —
- en
en waarvan
waarvan altijd
altijd teteweinig
weinig
zichtbare
werkelijkheid wordt
j en geen
geen verloochening
verloochening van
van wat
wat
zichtbare werkelijkheid
wordt —;
reeds
en werd.
werd.
reeds bereikt wordt en
Maar indien ons
ons tooneel
tooneel vorderingen
vorderingen zal
zal blijven
blijven maken
maken moet
moet erer
vooreerst
heilige ontevredenheid
ontevredenhèid -— m. a.
a ..w.
w. van
van de
de
vooreerst meer
meer van
van de heilige
den lauwen
lauwen toetoewaarachtige
diepgaande belangstelling
waarachtige en
en diepgaande
belangstelling ~
— in
in den
schouwer
neg bezit.
bezit. Copeau
Copeau schreef
schreef
schouwer geboren
geboren worden
worden dan
dan hij thans nog
eens:
"Faites
la chasse
chasse A
à l'esprit de contentement
contentement chez
chez nos
nos spectateurs,
spectateurs,
„Faites la
eux un
un peu
peude
dece
cesouci
souciqui
qui
nos
abonnés. Insinuez en eux
nos habitués, nos abonnés.
fait de notre
notre existence
existence une
une perpétuelle
perpétuelle alerte,
alerte, et
et parfois
parfois lala nuit
nuitsans
sans
sommei~
chose de plus terrible
terrible que
que la
la joumée
jour.néesans
sansrcpos"
repos"—
sommea quelque chose
De waardeering van „Droornspel"
"Droomspd" isis daarmee
daarmee uitgesproken.
uitgesproken.Nader
Nader
ingaan op stuk 2)
de
en spel
spel moet
moet ditmaal
ditmaal bespaard
bespaard blijvenj
blijven; hier
hier is de
2) en
1)
vraag aan wie of
of wat
wat een
een minder
minder geslaagde
geslaagde belichting te wijten is kan
kaa
1) De
De vraag
overigens het
het oordeel
oordeel over
over een opvoering niet meer
meer veranderen;
veranderen; -— slechts het
oordeel over wie of
of wat.
wat.
2)
"Anarchie im Drama" (Frankfurter Ver!.
Verl. Anstalt);
2) Zie vooral B. Diebold's „Anarchie
H. Taub's
Taub'soverschattende
overschattende "Strindberg's
Dr. H.
„Strindberg's Traumspiel, eine metaphysische
Müller).
Studie." (G. Mailer).

DRAMATISCHE KRONIEK
DRAMATISCHE
KRONIEK

541
547

ensceneering,
waarschijnlijk dit
nog eens
eens het
hetgeval
geval
ensceneering, meer
meer dan
dan waarschijnlijk
dit jaar nog
zal zijn
zijn het groote
zal
groote vraagstuk
vraagstuk en
en het
het gaat
gaathier,
hier,gezien
geziende
deverwezenverwezenhiking, vooral
vooral om het principe dier
lijking,
dier ensceneering.
ensceneering.
Strindberg
oplossing van het
het vraagstuk
vraagstuk langs
langs andere
andere
Strindberg heeft
heeft de oplossing
wegen gezocht
gezocht dan
dan Gade; Gade's
wegen
Gade's pogingen
pogingen mogen
mogen eigenlijk
eigenlijk geen
geen
oplossing
slechts omschrijving
omschrijving en
en begeleiding;
begeleiding; vooral
vooral
oplossing heeten,
heeten, doch slechts
wat betreft de
de decors,
decors, veel
veel minder
minderwat
watbetreft
betreftdedewijze
wijzevan
vanbelichting.
belichting.
Verschillende factoren
factoren werkten
werkten daartoe
daartoe mede.
mede. In zijn „Dramaturgie"
"Dramaturgie"
Verschillende
wil Strindberg de
wil
de oplossing
oplossing niet
niet meer
meerinin„Dekorations-malerei"
"Dekorations-malerei"
doch
daaromtrent
doch uitsluitend in kleurwerking gezocht
gezocht zien.
zien. Wat
Wat hij
hij daaromtrent
terloops aangeeft
aangeeft en
en in
in zijn
zijn "Briefe
„Briefe ans
ans Intime Theater"
Theater"nader
naderuituitterloops
werkt, bedoelt de verlangde
verlangde effecten
effecten —
- de
de „dematerialisatie"
"dematerialisatie"zooals
zooals
hij
het noemde
noemde —
- op
opverschillende
verschillende wijzen
wijzen teteverkrijgen.
verkrijgen.Proeve
Proeven
hij het
n
met vaste omlijsting en een snel wisselbare als "tooverlantaarn" inge-metvasolijng ewsbarl„tovn"igerichte strook beelden
den achtergrond
achtergrond schijnen
schijnen mislukt; StrindStrindrichte
beelden in den
berg zoekt echter
echter eveneens
eveneens een
een oplossing
oplossing door
door gebruik
gebruikvan
vangordijnen
gordijnen
waaruit veranderlijke belichting
belichting veranderlijke
veranderlijke omgeving
omgeving kan
kanmaken;
maken;
door symbolisch
symbolisch vereenvoudigd
vereenvoudigd aangeven
aangeven van
van de
de plaats
plaatsder
derhandehandeling (schelpen
de oever
oever der
der zee;
zee; cypressen
cypressen == Italië,
Italië,enz.).
enz.).Hij
Hij
ling
(schelpen = de
zocht het op allerhande
allerhande wijzen,
wijzen, en hij zocht
zocht het
het vooral
vooral in het
het licht;
licht;
maar zeker niet
niet ininpropere
propereachterdoekjes
achterdoekjes(Schaamoever,
(Schaamoever, MiddelMiddelmaar
landsche zee)
zee) kunstige
kunstige zee-tjes
zee-ties aan
aaneen
eentouwtje
touwtje(Fingalsgrot);
(Fingalsgrot);—
landsche
in het
het slot
slot e.
e. d.
d.stonden).
stonden).Over
Overmuziek
muziek
kamer in
(waar tegenove.r
tegenover Gade's kamer
wordt, behalve
behalve tijdens
tijdens het laatste
laatste verzinken
verzinken van
van Indra's
Indra's dochter
dochter
wordt,
en nog
nog een
een enkel
enkel maal
maal in het stuk, ook
ook op een
een lijstje
lijstje in de „Briefe"
"Bride"
begeleiding, maar nimmer
nimmer als
als intermezzo
intermezzo tusschen
tusschen
slechts gerept als begeleiding,
de tooneelen.
tooneelen.
ander spreekt,
spreekt, de
de wijze
wijze van oplossing nog daargelaten,
da8.rgelaten,
Uit een en ander
wensch om
om zoo
zoo snel
snel mogelijk
mogelijk van
van tooneel
tooneel te
te wisselen
wisselen
nadrukkelijk de wensch
en de
doelbewust te hulp
hulp met
met de
de
de tooneelbeschrijving
tooneelbeschrijving komt
komt hierbij
hierbij doelbewust
kapstok = kandelaar;
kandelaar;
eigenaardige droomverbeelding
eigenaardige
droomverbeeldingvan
vanlinde
linde== kapstok
kastdeur ==sacristiedeur;
sacristiedeur;kachel
kachel advokaat
advokaat == kachel
kachel
operadeur = kastdeur
operadeur
schaamoever; bed
advokaat = quarantaineverblijf,
quarantaineverblijf, etc....
etc ..•. 1)
!)
schaamoever;
bed advokaat
11)
) Uit
Uit Royaards
Royaards vertaling
enkele voorbeelden
voorbeelden ter
ter staving.
staving. De
De
vertalinggeef
geef ik
ik enkele
tooneelaanwijzing
tooneelaanwijzing op pag.
pag. i15:
opent zich
zichde
deachtergrond,
achtergrond,waarin
waarin
5 : "Langzaam
„Langzaam opent
beiden verdwijnen"
verdwijnen" "Het
„Het tooneel
tooneel stelt
stelt nu
nu een kale
kale kamer
kamer voor
voor etc.
etc.Op
Oppag.
pag. 25:
25:
"Zij gaan
gaan samen
samen door
doorden
denachtergrond
achtergrondweg"
weg"„Het
"Hetachterdoek
achterdoekwordt
wordtopgehaald
opgehaald
„Zij
en
voor, etc." Pag.
en maakt
maakt plaats
plaats voor,
Pag. 45:
45: ,,Het
"Hettooneel
tooneelverandert
verandert „bij
"bij open
opendoek"
doek"
an „opera"
T8n
"opera" tot
totadvokaat.
advokaat. Pag.
Pag. 51:
51:„advokaat"
"advokaat" —
- „kerk".
"kerk".Pag.
Pag.56:
56: „Ziender"Zienderoogen
.o1,n verandert het orgel
orgel zich
zich tot
totFingalsgrot"
Fingalsgrot"etc.
etc.
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Strindbergs
tooneelaanwijzing is
van veel
veel meer
meer belang dan ee'
ee.
Strindbergs tooneelaanwijzing
is van
aanwijzing: de omgeving
aanwijzing:
omgeving speelt
ze speelt
speelt een
een hoofdrol:
hoofdrol:
speelt hier mede, ze
ze leeft, ze groeit, ze verandert.verandert. —
Gade verwaarloosde
verwaarloosde dit alles te veel.
veel. Het
Het ligt
ligttoch
toch - ook al ware
zooveeJ woorden
tekst aan
aan te
te toonen
toonen het niet met zooveel
woorden uit Strindbergs tekst
in den
den aard
aard der
der zaak
zaak dat
datde
dedroombeelden
droombeelden snel
snel en
en schichtig
schichtig uit
uit
elkaar volgen,
volgen, men
men zou ze,
elkaar
ze, zoo
zoo mogelijk
mogelijk willen
willen zien
zien langs
langs elkaar
elkaar
schieten en verspringen
verspringen (simultaan
(simultaantooneel?).
tooneel?).
De muziek
muziek onderbreekt thans echter
echter voortdurend
voortdurend de
de droomverdroomverbeelding, ze dient trouwens, indien
indien ze
ze ergens
ergens toe
toe dient,
dient, om
ombij
bij Gade's
Gade's
2';eer
ouderwetsche
ensceneering (zijn
(zijn lichttechniek
lichttechniek isis zeer
ouderwetsche techniek
techniek van ensceneering
zeker niet ouderwetsch)
te winnen
'winnen voor
voor de
detooneelverandetooneelverandeouderwetsch) den tijd te
ring, die niet noodig
noodig moest
de „opera"
"opera" moest
moest ononmoest zijn;
zijn; d.
d. w.
w. z. uit de
„advokaat", uit
middellijk de "advokaat",
uitde
de„advokaat"
"advokaat"dede„kerk"
"kerk"volgen
volgenetc.,
etc.,etc.
etc.
Dit is een zware
zware eisch,
onopeisch, maar
maar het
het isis de
de eisch
eisch van
vanhet
hetstuk
stuk en onopniet.
losbaar is ze zeker niet.
Men droomt
Men
droomt niet
niet met
metmuzikale
muzikale divertissementen,
divertissementen, men
men droomt
droomt
wellicht
voorbijflitsende beelden, men droomt
droomt
wellicht vlagen
vlagen muziek
muziek langs
langs voorbijflitsende
schichtiger,
--- en
en Strindberg
Strindberg droomt -stellig
stellig
schichtiger,halsstarriger,
halsstarriger,krampkrampen heme
hemelscher
Gade en
en Royaards
Royaards nog
nog ververachtiger,
helschel' en
achtiger, helscher
lscher dan Gade
mogen
verwezenlijken. Deze muziek
muziek is
is een
eenoverbodigheid,
overbodigheid,een
een
mogen te verwezenlijken.
belemmering,
daarbij telkens
telkens terugkeerende
terugkeerende GaGabelemmering, een
een fout.
fout. Ook de daarbij
diepte - lijkt
te ververdesche hemel - ze
ze mist
mist elke
elke hemelsche
heielsche diepte
lijkt niet te
De.z;e ensceneering
ensceneering is
is niet
nietgelukt,
gelukt,zeker
zekerniet
nietmislukt:
mislukt:
antwoorden.
antwoorden. Deze
ze is een
een schrede
schrede op
opden
denweg.
weg. Ter
Terverduidelijking
verduidelijking zou
zou men
men verder
verderonder al
al het
hetvoorbehoud
voorbehouddat
datbij
bijditditetikettenplakken
etikettenplakkengeboden
gebodenisis kunnen
zeggen dat Strindberg's
Strindberg's „Droomspel"
"Droomspel ttsfeer
sfeer„expressio"expressiokunnen zeggen
nistisch" is, terwijl
terwijl ze hier „naturalistisch",
"naturalistisch", „aesthetisch"
"aesthetisch tt ininieder
ieder
geval
ongelijksoortig verwerkt
verwerkt werd
werd tot
tot tooneel.
tooneel. 1)
geval ongelijksoortig
'

Hierna sluit het
het eerste
eerstebedrijf
bedrijfmet
metde
delevensaanvaarding
levensaanvaardingvan
vanIndra's
Indra'sdochter
dochter
en komt
komt een nieuw
nieuw complex
complex verbeeldingen.
verbeeldingen. Ook
Ookverder
verder isiser
ersteeds
steedssprake
sprakevan
VaD
.,een
donker" pag. 95.
95. Men
Menherinnere
herinnere zich
zichuit
uitde
deopvoering
opvoering de veel
„een oogenblik donker"
geslaagder
verschijning der
der
geslaagder ,mo:nenten
, momentenvan
vanonmiddelijke
onmiddelijkewisseling
wisseling b.v.
b.v. de verschijning
ouders,
school, etc.
etc.Dit
Ditis isStrindberg's
Strindberg'sbedoe
bedoeling
uitling geweest en niet de uitouders, de school,
voering zooals ze hier plaats
plaats vond.
I)
Gedeeltelijkkan
kanmen
mendedebarokke
barokkesamenstelling
samenstellingvan
vandezen
dezendroom
droom die
di.
I) Gedeeltelijk
zelf nu
nu eens
eensmeer
meer„expressionistisch",
"expressionistisch", dan
danmeer
meer„naturalistisch"
"naturalistisch" etc.,
etc., isisals
als
verontschuldiging
aanvoeren, maar
dient regie
regieen
enensceneering
ensceneeringhier
hier
verontschuldiging aanvoeren,
maar tenslotte dient
toch om dergelijke
dergelij kuaken
herstellen en
en in
in één
éénsfeer
sfèertetebrengen.
brengen.
zaken zooveel mogelijk te herstellen
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Gade's "stijl"
„stij1" schijnt
schijnt dus niet
Gade's
niet Strindbergs
Strindbergs „stij1".
"stijl". In
Inhoeverre
hoeverre
mag men
men van
van Gade's „stijl"
mag
"stijl" spreken?
spreken? En
En in
inhoeverre
hoeverre „demateria"dematerlaliseerde" hij?
lîseerde"
hij?
Gade's
verbeelding bleef
bet gegeven;
gegeven; niet door
door ververGade's verbeelding
bleef achter
achter bij
bij het
lichting,
opvatting. Hij
te vaak
vaak Strindberg's
Strindberg's raderadelichting, maar
maar door
door opvatting.
Hij mist te
loosheid,
zijn verteerende
verteerende eigenschappen
eigenschappen om
omzeze
loosheid, zijn verbetenheid, zijn
te kunnen
kunnen verbeelden.
verbeelden.
Maar
jaren geduurd
geduurd eer
eer men
men den
den
Maar het heeft immers ook jaren en jaren
stijl vond om Ibsen
Ibsen te
te spelen?
spelen? —
De nedernederHet is niet doenlijk
doenlijk de tafreelen
tafreelen op den
den voet
voet te
te volgen.
volgen. De
daling b.v.
b.v. van
van Indra's dochter
daling
dochter —
- het
hetprachtige
prachtigeflauw
flauw en
envaal
vaalververlichte
verdwijnen uitgezonderd
uitgezonderd -— heeft hier
hier niet
niet goddelijks,
goddelijks, niets
niets
lichte verdwijnen
namelijk geen
geen hemel
hemelschijn waaruit,
waaruit, geen
geen
tragisch.
tragisch. Er is namelijk
hemel of hemelschijn
aardsche duisternis
duisternis waarheen
waarheen zij valt.
valt. Men
Men lette
letteverder
verder
aarde
aarde of aardsche
eens op een zoo gering feit dat
dat deze
deze hemel
hemel van
van onder
onderzeer
zeerflauw
flauwdoor
door
voetlicht beschenen, minder tot
tot de
de verbeelding
verbeeldingspreekt
spreektdan
danwanneer
wanneer
dit voetlicht even gedoofd
gedoofd is. Wij stellen ons
ons hier
hier immers,
immers, onbewust,
onbewust,
in onze verbeelding
verbeelding het licht „van
"van boven"
boven" voor.
voor. Elk
Elk licht
licht van
van onder
onder
remt logisch
logisch deze
deze verbeelding.
verbeelding.
Deze
hemelval was
a. w.
w. geen
geenoplossing.
oplossing. Etc.
Etc.
Deze hemelval
was "smaakvol"
„smaakvol" m.
m. a.
watermoOver het algemeen
algemeen vormden
vormden deze
deze decor's
decor's—
- niet
nietdoor
doorwat
er mogelijk
maar''door
door opvatting
opvatting —
- niet
niet de
desfeer
sfeer
gelijk aan
aan belichting ontbrak, maar
waarin alles,
alles, Strindberg's
Strindberg's voorrede
voorrede indachtig,
indachtig, scheen
scheen voort
voort tete
waarin
alle vervluchtiging,
vervluchtiging, verdwijning
verdwijning en
en verandering
verandering uit
uitèèn.
èèn
komen,
komen, in alle
•
enkel bewustzijn. Tot
Tot het
hetbelangrijkste
belangrijkstewat
watdeze
dezeensceneering
ensceneeringechter
echter
de wijze van belichting;
behoorde vaak
vaak de
bracht behoorde
- want hij
hij ziet
ziet meestal
meestal nog
nog naturanaturaDe toeschouwer ziet meestal —
~ het
hetgeheele
geheele tooneel
tooneel vrij
vrijgelijkmatig
gelijkmatig verlicht
verlicht en
en
listisch tooneel
tooneel :-listisch
afgewerkt en uitgewerkt
uitgewerkt tot
tot in
inzichtbare
zichtbarebijzonderheden
bijzonderhedenalal
daarop afgewerkt
maar mogelijk
mogelijk is te
te zien,
zien, belangrijk
belangrijk en
en onbelangrijk
onbelangrijk voor
voor een
een
wat er maar
a'. w.
w. niet
niethet
hetbelangrijkste
belangrijksteals
alshet
hetbebeziet m.
m. a,
bepaald moment. Hij ziet
w. Z.
z. als het
het eerst
eerst op
opzijn
zijnverbeelding
verbeeldingwerkend,
werkend,alalzal
zal
langrijkst, d. w.
elke regie
zijn hem
hem dit
ditdoor
doorschikking
schikkingder
derspelers
spelersetc.
etc.
elke
regie er wel op uit zijn
eenigszins zoo
er is
is bijna
bijna steeds
steeds teteweinig
weinigoverovereenigszins
zoo te
te laten zien. Maar er
te veel
veel aan
aan zijn
zijn licht
lichtafgeleiden
afgeleidenkijkkijkgelaten aan zijn verbeelding en te
De toeschouwer
toeschouwer ziet
ziet toe
toe zooals
zooals hij
hij wil:
wil: zijn
zijn verbeelding
verbeelding wordt
wordt
lust. De
gedwongen mede te werken,
werken, en dit
dlt isis een
eenvan
vande
deoorzaken
oorzakenvan
van
niet gedwongen
scheiding tusschen
tusschen de
de heldere
heldere kijkkast
kijkkast van
van het
hettooneel
tooneelen
ende
dedonkere
donkere
zaal.
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heeft meer
meer dan
danvroeger
vroeger—
- en
ennog
n<?gsteeds
steedsteteweinig
weinig
Deze opvoering heeft
- doen zien hoeveel
hoeveel men weg kan laten, hoe
hoe ver
ver men
men van
van de
de kijkkijk—
hoeveel men aan de
de scheppende
scheppende verbeelding
verbeelding van
van
kast kan afwijken, hoeveel
toeschouwer moet
moet overlaten
overlaten —
- en
eneen
eenopmerkelijk
opmerkelijkaandachtig
aandachtig
den toeschouwer
publiek
was een
een der schoone
resultaten. Het licht is
is hier
hier —
- of
of het
het
publiek was
schoone resultaten.
zijn —
- waar
waar de
de aandacht
aandacht van
vande
detoeschouwer
toeschouwermoet
moetzijn
zijn
moest hier zijn
d. w.
w. z.z. op
opeen
eenvoorwerp,
voorwerp,een
eengespannen
gespannengezicht,
gezicht,twee
tweegezichten,
gezichten,
een groep, een landschap;
landschap; de
de rest
rest isis op
opeen
eengegeven
gegeven moment
moment nauwenauwelijks belicht, immers slechts zeer relatief
relatief van
van belang
belang en
en meestal
meestal alal
lijks
wel voldoende in de verbeelding aanwezig als schemerachtige achterachterMen heeft
heeft in
in dit
ditopzicht
opzichtnog
nogbijna
bijnaalles
alles teteleeren
leerenen
ende
demeermeergrond. Men
mogelijkheden van dit handwerk
handwerk die
die hier
hiergebleken
gebleken zijn
zijnmogen
mogen
dere mogelijkheden
duchtig
duchtig benut worden.
worden. Een
Een dergelijke
dergelijke „moderne",
"moderne", „fantastische"
"fantastische"
belichting
heeft natuurlijk
natuurlijk niets
niets "moderns"
„moderns" of
of „fantastisch";
"fantastisch ft; ze
ze isis
belichting heeft
eenvoudig logisch.
logisch. Men ondervindt ze op
eenvoudig
op het
hettooneel
tooneelals
als „modern"!
"modern"J
1921 -— nog
nog altijd
altijd gewend
de
omdat
- anno
anno 1921
omdat men
men er
er —
gewendisis aan
an de
zorgvuldig
de zorgvuldig
zorgvuldig nagetee
nagetetzorgvuldig volgetcekende
volgeteekendeschilderijen
schilderijenen
en de
kende portretten
portretten die
die b,b.v,v.inindedeschilderkunst
schilderkunst aan
aananno
annodazurnal
dazumalkend
tooneel is
is nu
nueenmaal
eenmaaleen
eender
dermeest
meestachterlijke
achterlijke
herinneren.
herinneren. Het tooneel
kunsten —
- gevoed als het wordt
wordt door
door de
de achterlijke
achterlijkemassa.
massa.
Er is hier
hier dus,
dus, niet
nietvoor
voorhet
heteerst,
eerst,maar
maarwel
welveel
veelsystematischer
systematischer
de aandacht gevestigd op de mogelijkheden
mogelijkheden van het licht,
licht, niet
nietalleen
alleen
totschilderen
schilderen
tot verlichting, tot aangeven
aangeven van tijd, uur,
uur, seizoen
seizoen en
en tot
en vormen van de decors, maar ook tot hulp
hulp van
van de
de actie, tot
tot psychopsychologische
doeleinden.
logische en symbolische doeleinden.
Eh
nog, voor
voor de
de scheppende
scheppende verbeelding
verbeelding
welk een
een afstand
afstand ligt er nog,
En welk
tusschen de woorden
woorden en
en de
de verwezenlijking
verwezenlijking in daden
daden van
van opvoering
opvoering
met dit primitieve
primitieve en
en geweldige
geweldige materiaal, dat alles
alles is
is wat
wat men
men bebehoeft: het licht en den
den mensch.
mensch.
allen in
in eeneenRoyaards
Royaards spel-regie
spel-regie zocht
zocht en vond een eenheid door allen
zelfden
waaruit slechts
slechts enkele
enkele
zelfdenen
engedempten
gedemptentoon
toontete doen
doen spreken, waaruit
mislukten. Ook
Ook hier
hierverwachtte
verwachtte
tooneelen
losscheurden en mislukten.
tooneelen zich
zich losscheurden
men vaak nog
en verschietende
verschietende stemmen,
stemmen, nog
nog
men
nog meer
meer flakkerende
flakkerende en
werd een
een eenheid
eenheid
meer
verandering. Er werd
meer fluistering,
fluistering, schrilheid
schrilheid en
en verandering.
W2re nog
nog dieper
dieper te
te grondvesten
grondvesten in
inde
delevende
levendeverbeelverbeelbereikt;
bereikt; ze were
ding
nog verder
verder van
van het
het alledaagsche
alledaagsche dan
dan hier.
hier.
ding en nog
Samenvatting leidt tot
tot een
een oordeel
oordeel dat
datop
opvele
veleRoyaards
Royaardsvoorstelvoorstellingen toepasselijk
toepasselijkis.
is. Er
Er is
is meer bereikt
bereikt dan
dan thans
thans elders
elders op
opons
ons
lingen
tooneel
bijna steeds
steeds tot
tot
tooneel mogelijk
mogelijkschijnt.
schijnt. Wat
Wat bereikt
bereikt wordt,
wordt, leidt bijna
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het
verlangen dat er
er meer
meer bereikt
bereikt zal
zal worden.
worden. En
Enonwillekeurig
onwillekeurig
he t verlangen
Het
eischt men meer, naarmate er meer
meer hoop
hoop op
op verwezenlijking
verwezenlijking is. Het
hangt
bij de
de tooneelkunst
toonee1kunst slechts
slechts vanaf
vanaf hoeveel
hoeveel spelers en
en toetoehangt er bij
sc:houwers
eischen.
schouwers gezamenlijk hopen en eischen.
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NESTRIEPKE: "Die
Theater„Briefe an
JACOBSOHN:
„Das Jahr
organisation der Zukunft,"
Zukunft," (Wibker
(Wibker &
&Co).
Co).—- S. S.
JACOBSOHN: nDas
Jahr der
der
EULENBERG:
Buehne IX" 19191/20 („Verlag
("Verlag der
der Weltbiihne").
Weltbühne").--- H. H.
EULENBERG: „Der
"Der
Guckkasten" (Engelhorn).
(Engelhorn).—

Plays” (Poetry
"A
(poetry Bookshop, The Chapbook No.24).
No. 24).
jol Comendable Plays"
,,A List of 101
„HistoryofofTheatrical
TheatricalArt,"
Art,"Vol
VolVI"
VI" (Aranslated)
(Aranslated) (Duckworth).(Duckworth). K. MANZIUS:
MANZIUS: "History
„Puppets and Poets," (Poetry
GORDON
CRAIG: "Puppets
(Poetry Bookshop,
Bookshop, The Chapbook
Chapbook No.
No.
GORDON CRAIG:
20)j
"TheTheatre
Theatreadvancing"
advancing" (Constable).
(ConstabIe).—- DR.
DR.E.E.
JOURDAIN: "Dramatic
2o); „The
F. F.
JOURDAIN:
„Dramatic
Theory en Practice in France 169o-18o8"
1690-1808"(Longman).
(Longmans).
BAKER: „Dra"Dra—- E.E.
P. P.
BAKER:
— J. F. GREIN:
„TheWorld
Worldofofthe
theTheatre
Theatre19201920matic Technique" (J. Cape).
Cape) • ......:
GREIN: "The
Exemplary Theatre"
1921"
(Heineinann).GRANVILLEBARKER:
BARKER: "The
Theatre" (Chatto
(Chatto
„The Exemplary
1921" (Heinemann).
— GRANVILLE
„The Russian
&:
Russian Ballet
Ballet in
in Western
Western Europe"
Europe" (J.
(J.
& Windus).
Windus). -— W. A. PROPERT: "The
Lane). —
- I.1.PléHEL:
(Theatre Arts
Arts Inc).—
Inc).-A.
TILLEY:
PICHEL:"OnBuilding
„On Building aa Theatre"
Theatre" (Theatre
A. TILLEY:
„aizabethean Drama"
—
"Molière"
- J.SPENS:
Drama" (Methuen).
(Methuen).J. SPENS: "E!izabethean
„Molière" (Cambr.
(Cambr. U.
U. P.). —
G. NORWOOD:
NORWOOD: "Euripides
(Me'thuen).„Euripidesand
andShaw"
Shaw" (Me'thuen).—
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HANS
HANS JAGER. Christiania
ChristianiaBoheme.
Boheme. Wiener
Wiener Verlag.
Verlag.

Wien.
HANS JAGER. Kranke
KrankeLiebe.
Liebe. Kiepenheuer Verlag.
Verlag.
Potsdam.
Potsdam.
De moderne
moderne Duitsche
Duitsche letterkunde
letterkunde heeft
heeft Hans
Hans Jager
Jäger tot
tot zich
zich genomen,
genomen, en
en
hem thans
thans recht
recht wedervaren,
wedervaren, eerder
eerder dan
dan Noorwegen,
Noorwegen, het
het land
landzijner
.:::ijnergegedoet hem
boorte,
boorte, eerder
eerder dan eenig
eenig ander
ander land.
land. Voorwaar
Voorwaar een
een belangrijke
belangrijke geste,
geste, die
die van
van
groote beteekenis
beteekenis kan
kan blijken.
blijken. Werken
Werken als
als van
vanHans
HansJager
Jägerkunnen
kunnenvoor
voorde
de
groote
Duitscheliteratuur,
literatuur,vooral
vooralthans,
thans,nu
nuerereen
eenzoo
zoowaarachtig
waarachtigzoeken
zoekennaar
naarwaarheid
waarheid
Duitsche
constateeren valt, van grooten
groot en invloed zijn.
zijn. Ze
Ze komen
komen teterechter
rechtertijd.
tijd.
te constateeren
Hans Jager
Jäger is?
is? Een Noor,
Noor,wiens
wienswerken
werkenjaren
jarengeleden
geledenaanstoot
aanstootgaven
gavenen
en
Wie Hans
in de ban gedaan werden,
nude
detijden
tijdenererrijp
rijpvoor
voorzijn,
zijn,opnieuw
opnieuwwerden
werden
werden, die
die echter
echternu
uitgegeven.
„Aber nicht
nicht Asyl ist
uitgegeven. nAber
ist es,
es, was
wasHans
HansJager
JägerininDeutschland
Deutschlandfindet;
findet;
unter
uns ist er
unter uns
er kein
kein Fremdling,
Fremdling, denn
denn seine
seine geistige
geistige Heimat
Heirnat fand
fand er
erauf
aufder
der
Wanderung zu
Immanuel Kant.
Kant. Heimat
Heirnat geben
geben
Wanderung
zu Max
Max Stirner
Stimer her
her von
von Hegel und Immanuel
wir ihm, denn Heimat
Heirnat soli
soU ihm
ihmdie
diesprache
sprachesein
seinunseres
unseresDeutschlands,
Deutschlands,darin
darinfrei
frei
geworden ist fur alle
alle Zeiten:
Zeiten: das
das Wort."
Wort."
Aldus
vertaler in
werk in drie
drie
Aldus de vertaler
in zijn
zijn voorwoord
voorwoord tot
tot "Kranke
„KrankeLiebe",
Liebe", een
een werk
deelen waarmee de volledige uitgave
uitgave van
van zijn
.:::ijn oeuvre
oeuvre wordt
wordt geopend.
geopend.
nu tien
tienjaren
jaren geleden
geledenstierf,
stierf,was
waseen
eenhartstochtelijk
hartstochtelijkzoeker
zoeker
Hans
Jäger, die nu
Hans Jager,
naar
deze drang,
drang, dat
dat ze
ze hem
hem in den dood
dood voerde.
voerde.
naar waarheid
waarheid en
en zoo
zoo hevig was in hem deze
Zelden heeft, geloof
geloofik,
ik,ininde
dewereldliteratuur
wereldliteratuuriemand
iemandrauwer
rauwer en
enoprechter
oprechterzich
zich
.:::ijnerziel,
.:::iel,dan
danHans
HansJager
Jägerininzijn
zijnwerk.
werk.Het
Hetisiszijn
.:::ijn
zelven bekend
bekendtot
totop
opden
denbodem
bodemzijner
grootheid
werd zijn noodlot
noodlot als
als mensch.
mensch. Te
Tevroeg
vroegimmers
immers
grootheid als
als kunstenaar
kunstenaar- -- werd
slingerde
waarin men nog
nog
slingerde hij
hij deze
deze "confessiones"
„confessiones"de
dewereld
wereldin,
in, in
in een
een tijd,
tijd, waarin
vreesde
grenzen van
verbreeden, te
zeer nog
nog was
was de
de mensch
mensch
vreesde de
de grenzen
van eigen
eigen ik
ik te verbreeden,
te zeer
beangst
voor zijn hartstochten
hartstochten en begeerten,
begeerten, die
die ze
ze onbewust
onbewust
beangst voor
voor .:::ich
zich zelven, voor
in zich voelde en vreesde,
vreesde, doch
doch nog
nog beangsd
beangsd was
was zich
zich zelven
zelven te
te bekennen.
bekennen.
En
op Jager
Jäger heeft
heeftmen
menzich
.:::ich—- ininplaats
plaatshem
hemdankbaar
dankbaar te
tezijn,
.:::ijn,dat
dathij
hij hen
hen
En op
aan
zichzelven openbaarde
zijn eerste
eerste werk
werk verscheen,
verscheen, gewroken.
gewroken.
aan zichzelven
openbaarde---- toen
toen zijn
Want
was het
het den
denmensch
menschniet
nietmogelijk,
mogelijk,zich
.:::ichzijn
.:::ijneigen
eigenbegeerten
begeerten
Want nog
nog was
te bekennen, nog moest
moest dit
dit alles
alles in
inmoraal
moraalen
enconventie
conventieworden
wordenonderdrukt
onderdrukten
en
droesem van hun
hun leven,
leven, verstooten
verstootenen
enveroordeeld
veroordeeld
moest dengene die roerde in de droesem
worden.
gevangenisstraf heeft
Jäger dan
dan ook
ook zijn
zijn drieste
drieste daad
daad moeten
moeten
worden. Met gevangenisstraf
heeft Jager
boeten,
outsider, een
een paria
paria der
der samenleving
samenleving was
was hij
hij gedoemd
gedoemdals
alsstraf
straf
boeten, als een outsider,
voor
misdaad: hartstochtelijker
hartstochtelijker dan iemand
de waarheid
waarheid te
iemand in Noorwegen de
voor zijn misdaad:
belijden
zijnlaatste
laatste jaren
jaren in
in Frankrijk
Frankrijk door te brengen
brengen tot
tot eindelijk
eindelijk de
de dood
dood
belijden --- zijn
hem
lang begeerde
begeerde verlossing
verlossing bracht.
bracht.
hem de zoo lang
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Zijn werk echter bleef en verkondigt
verkondigt thans
thans opnieuw
opnieuw zijn
zijn grootheid
grootheidals
alsmensch
mensch
en kunstenaar.
kunstenaar. Meer
Meer dan
dan gave
gave kunstwerken
kunstwerken zijn
zijn zijn
zijn boeken
boeken„documents
I1documents
onschatbare waarde.
waarde. Ze zijn
zijn van
van een
eenniets
nietsontziende
ontziendewaarheid,
waarheid,
humaines" van onschatbare
raker
tast Jager
Jäger de
de maatschappij
maatschappij aan,
aan, met
meteen
eenzeldzame
zeldzame
raker en rauwer dan iemand tast
openhartigheid
hij sexueele kwesties,
kwesties, op
opeen
eenwijze
wijzewaar
waartegen
tegenmenig
menig
openhartigheid bespreekt hij
ethicus
moralist --- bevreesd
bevreesd wellicht
wellicht voor
voor eigen
eigenchaos
chaos —
- protest
protestzal
zalaan
aan
ethicus en moralist
teekenen. Doch
Dochzijn
zijnwerk
werkisisdat
dat van
van een
eenwaarachtig
waarachtig fellevend
fellevend mensch
menschen
enwaarheid
waarheid
spreekt uit al zijn woorden. Hevig gevoelen
gevoelen we
we hoe
hoe deze
dezewerken
werken moesten
moestenworden
worden
geschreven, hier niet als bij zoovelen, slechts doel is louter
louter weergave van sexueeel
sexueeel
verwildering,
psychische noodzaak
noodzaak niet
niet gevoelen.
gevoelen.
verwildering, waarvan
waarvan we
we de psychische
Met zijn
zijn werk
werk „Christiania
"Christiania Bohème"
Bohème" maakte
maakte men
men in
in Duitschland
Duitschlandreeds
reedsjaren
jaren
geleden kennis. Het was
was geloof
geloof ik,
ik, Richard
Richard Dehmel,
Dehmel,die
die dit
ditwerk
werk bij
bij zijn
zijn landDit
genootenintroduceerde.Hoe
merkwaardig" was
werk: Dit
genooten introduceerde. Hoe origineel
origineel en
en merkwaardig
was reeds
reeds dit werk.
was een ander geluid dan van Ibsen
Ibsen en
en Bjornson.
Björnson. Welk
Welk een
een verschil,
verschil, Bjornsons'
Björnsons'
Hetzal
zaldan
danook
ook
goed en goedmoedig
goedmoedig optimisme
optimisme en
en Jagers
Jägers cynisch
cynisch pessimisme.
pessimisme. Het
niemand verwonderen,
als dit,
dit, dat
dat zulk een
een geest
geest ademde,
ademde,toentertijd
toentertijd
niemand
verwonderen, dat
dat een
een werk
werk als
na eerst een
een kortstondig
kortstondigliterair
literairschandaal
schandaaltetehebben
hebbenveroorzaakt,
veroorzaakt,op
opden
denachterachteren het eerst thans,
grond geraakte
geraakte en
thans, nu
nu het
het geestesleven andere
andere factoren
factoren behoeft,
behoeft,
weer naar voren wordt
wordt gehaald.
gehaald. 0, er zijn vele stellingen en
en beweringen
beweringen in
in dit
dit
boek, die
die ons
onsthans
thansouderwets
ouderwetsaandoen.
aandoen.We
Wezullen
zullenaan
aanJager's
Jäger'sredenaties
redenatiesover
overde
de
vrije
wilskwestie niet
meer dat
dàt gewicht hechten'
hechten" van
van eenige
eenige tientallen
tientallenjaren
jaren
vrije wilskwestie
niet meer
geleden. Ook
boek, waarin
waarin hij
hij aanspoort
aanspoort niet
niet
Ookzijn
zijn literair
literair program
programvóór
vóórin
in het boek,
alleen de schoone, doch
doch ook
ook de
de schaduwkanten
schaduwkanten van
van het
het leven
leven te
te zien,
zien,kunnen
kunnenwe
we
verouderd
slechts erkennen
erkennen dat
werk zelf nog
nog steeds
steeds een
een
verouderdnoemen,
noemen, zoo
zoo we
we slechts
dat het werk
mogen we dan
dan ook
ook over
over enkele
enkele tetehartstochtelijk
hartstochtelijk ververgroote
groote waarde
waarde bezit,
bezit, al
al mogen
dedigde stellingen,
de levenshouding
levenshouding
stellingen, misschien
misschien bedenkingen
bedenkingen koesteren
koesteren en
en ook de
van sommige
sommige zijner
zijner personen
personen in
inenkele
enkeleopzichten
opzichtenveroordeelen.
veroordeelen.„Christiania
"Christiania
tt is één
Boheme
één voortdurend
voortdurend pleidooi
pleidooi vóór
vóór vrije
vrije liefde,
liefde, één
éénverdediging
verdedigingvan
van
Boheme"
huwelijk. De
Dehoofdpersoon
hoofdpersoonvan
vanhet
hetboek
boekisiseen
eensoort
soort
individueele vrijheid in het huwelijk.
Willem
Mertens, zonder
zonder echter
echter de mystische
mystische diepte
diepte te
te bezitten,
bezitten, die
dievaak
vaak van
van
Willem Mertens,
Oudshoorn's
figuren kenmerken.
kenmerken. Een
Een voortdurend
voortdurendverlangen
verlangennaar
naar vrouwen
bezielt
Oudshoorn's figuren
vrouwen bezielt
hem, verslapt
verslapt hem en
en doet
doet hem
hem en
eneenige
eenigelotgenooten,
lotgenooten,eveneens
eveneensgekweld
gekwelddoor
door
de brandende
brandende vraag,
vraag, eveneens schuw
schuwen
onmaatschappelijk geworden,
geworden,avonden
avonden
en onmaatschappelijk
lang deze
kwesties bespreken.
bespreken. Met groot
grootpsychologisch
psychologischindringingsvermogen
indringingsvermogen
deze kwesties
heeft Jager
Jäger ons de sexueele
sexueele ellende
ellende van
van deze
deze knapen
knapen geteekend.
geteekend. Het
Het idee
ideevan
vande
de
tt komt
een school,
school, waarin
waarinde
devrouwen
vrouwenreeds
reedsheel
heel
"Erosschule
„Erosschule"
komt dan
dan in
in hem op, een
zullen leeren,
leeren, gewaarschuwd
gewaarschuwd zullen
zullenworden
wordentegen
tegende
debeperking
beperking
jong vrije liefde zullen
van het individu,
individu, die
die in
in het
hetmaatschappelijk
maatschappelijk huwelijk op hen wacht.
wacht. Herman
Herman Eek,
Eek,
arbeiderskringen, dan
dan onder
onder
de hoofdpersoon,
hoofdpersoon, houdt dan
dan lezingen,
lezingen, eerst
eerstininarbeiderskringen,
studenten
verkondigt ook
ook daar
daar zijn
zijn idealen
idealen van
van vrije
vrije liefde,
liefde, doch
doch wordt
wordt
studenten en verkondigt
gehoond en uitgestooten. Vol van
van een
een groote
groote drang,
drang, enkel het goede te doen,
doen, is
is
steeds
zijn betoog,
betoog,toch
tochmoet
moethij
hijechter
echterdoor'
door"de
devele
veletegenwerking
tegenwerkingdie
diehij
hijonderondersteeds zijn
Inoverleg
overlegmet
metzijn
zijnvrienden
vriendenschiet
schiethij
hijzich
zichdan
danvoor
voor den
den kop:,,dann
kop: "dann
vindt,
wijken. In
vindt, wijken.
wurde ein Droschke
Droschke geholt,
geholt,und
under
erwurde
wurdeins
insSpital
Spitalgefahren.
gefahren.In
Involler
voller Uniform
auf einen Tisch
Tisch in
inden
denLeichenkammer
Leichenkammer aufgestreckt
aufgestreckt daliegend,
daliegend, wurde
wurde er
er von
von
dem Reserveartst untersucht und der Tod
Tod constatiert.
constatiert.
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"Sehen
Sie nach,
nach, ob
obesesSyphilis
Syphilis1st,"
ist," sagte
sagteder
derReserveartzt
Reserveartztzuzueïnem
einemder
der
„Sehen Sie
Volontäre,
fertig war.
war.
Volontare, als er fertig
Der Volontar
Volontär kndpfte
knöpfte Jarmanns
Jarmanns kleider
untersuchte ihn:
es
kleider auf
auf und
und untersuchte
ihn: IINein,
„Nein, es
ist nichts zu sehen."
sehen."
— und keine
yphilis. Was
Der Reserveartz
Reserveartz stutzte:
stutzte:„Vier
"Vierund
undzwanzig
zwanûgJahre
Jahre-und
keineSSyphilis.
Was
musste er
er geisteskrank
geisteskrank gewesen sein."
sein."
konnte es dann sein? Dann musste
ûn des
des woords
woords was
was het
het werk
werk niet,
niet, als
als zoodanig
ZQodanig
Een roman
roman in den gewonen
gewonen zin
kon het zelfs
beschouwd. Te
Teveel
veeldagboek-fragdagboek-fragzelfs gedeeltelijk
gedeeltelijk al
al mislukt
mislukt worden beschouwd.
menten, uitwijdingen
uitwijdingen en
en redevoeringen
redevoeringen en
enzeker
zekerook
ookde
deinnerlijk
innerlijkteteverscheurde
verscheurde
ziel van
van den
.den schrijver
schrijver verhinderden
verhinderden een
een gave
gave conceptie.
conceptie.
„Ein entzetsliches
Buch mit
"Ein
entzetsliches Buch
mit dem
dem Revolver
Revolver vor
VOl' der
der Stirn
Stirngeschrieben"
geschrieben"
noemde Garborg
men echter
echter een
een
Garborg dit
ditvooral
vooralcynische
cynische werk,
werk, achter
achter welks
welks cynisme men
groot mensch vermoedde,
vermoedde, in
in zijn
zijn edelste
edelsteen
enbeste
bestegevoelens
gevoelensdoor
dooreen
eenlaaghartige
laaghartige
bestrijding gekwetst
gekwetst en
en die
die het
hetgewaagd
gewaagd had
had een
eenwaarheid
waarheid te
te prediken,
prediken,die
dieinindien
dien
was zoo
zoo eerlijk
eerlijk dit
dit werk,
werk, van
van een
een
tijd nog geen
heeten mocht.
mocht. Het was
tijd
geen waarheid
waarheid heeten
Of het
hetdan
dan
goddelijke
goddelijke schaamteloosheid,
schaamteloosheid, er
er zat
zat zóó'n
zdó'n heerlijk
heerlijk brok
brok fel
fel leven in. Of
zeker. Het
Hetisisvaak
vaakteteonwijsgeerig,
onwijsgeerig,dedeschrijver
schrijver
geen schaduwzijden
schaduwzijden had?
had? 0,
0, zeker.
door, doch
dochaan
aanhet
heteind
eindvan
vanhet
hetboek
boekwaar
waarJager
Jägerde
degrafrede
grafredeover
over
draaft wel eens door,
cynischen
enraak,
raak, moeten
moeten we
wetoch
tocherkennen
erkennen
zijn hoofdpersoon laat uitspreken, zoo cynisch
een wel zeer bijzonder werk te hebben gelezen.
gelezen.
Het boek
boek werd
werd verboden,
verboden,als
alsvoortaan
voortaanelk
elknieuw
nieuwwerk
werkvan
vanJager,
Jäger,de
deschrijver
schrijver
zelf tot
tot gevangenisstraf
gevangenisstraf veroordeeld.
veroordeeld. Vrienden
Vrienden echter
echter noodzaakten
noodzaakten hem
hem naar
naar
Parijs
Parijs te
te ontvluchten.
ontvluchten. Hij
Hij heeft echter vjdens
tijdens zijn
zijn proceseene
proces eenevrouw
vrouwontmoetontmoet-deVrouwinzijnleven-voor
Parijs bemerkt
liefde te
te
de Vrouw in zijn leven -- voorwie
wiehij
hij nu
nu in Parijs
bemerkt een groote liefde
gevoelen.
.
In „Kranke
"Kranke Liebe"
gehee1e werk
werk is
is autobiografisch
autobiografisch en
en geen
geen
Liebe" nu -— want
want het
het geheele
we het
hetdramatische
dramatische relaas
relaas van
van deze
deze liefde,
liefde,
enkele
naam gefingeerd
krijgen we
enkele naam
gefingeerd --- krijgen
zeker
verschrikkelijkste en
verscheurende verhoudingen,
verhoudingen, die
die
zeker een
een der
der verschrikkelijkste
en meest
meest verscheurende
ûchzijn
zijngroote
groote liefde
niet geheel
geheel
ons in de
de literatuur
literatuur bekend
bekend zijn.
zijn. Eerst,
Eerst, zich
liefde nog niet
zij hem
hem bezoekt.
bezoekt.Pas
Pas
bewust, correspondeert
correspondeert hij
haar van uit
uit Parijs,
Parijs, waar
waar zij
hij met haar
na haar vertrek bekent
bekent hij
hij haar geheel zijn gevoelens,
gevoelens,waarna
waarna hij
hij haar
haar naar NoorNoorwegen
en zich
zich tevens
tevens ter
terbeschikking
beschikking van
van de
derechtbank
rechtbank stelt.
stelt. Daar
Daarhij
hij
wegen volgt en
tegelijkertijd
blijft hij
hij voorloopig
voorloopig nog
nogop
op
tegelijkertijd echter
echter een
een verzoek
verzoek om uitstel indient, blijft
vrije
vangt deze
deze groote
groote liefdesverhouding
liefdesverhouding aan,
aan, psychologisch
psychologisch zoo
zoo
vrije voeten. Dan vangt
ingewikkeld
verstrikt, en
wortelend in masochisme
masochisme en sadisme
sadisme als
als slechts
slechts
ingewikkeld en
en verstrikt,
en wortelend
zelden
beschreven is.
zelden beschreven
Pathologie
in dedeliteratuur?
literatuur? IkIkhoor
hoordedevraag
vraag--- die
dieeeneen
zekereangst
angst
Pathologie in
zekere
we echter
echter om
om de
de
'ferraadt
reeds stellen.
pathologie - -- die
die we
verraadt- -- reeds
stellen. Zeker
Zeker isis hier
hier pathologie
waarachtige
ten hemel
hemelschreiende
schreiendedramatiek,
dramatiek, om
omde
dezoo
zoogroote
grooteeerlijkheid
eerlijkheid
waarachtige en
en ten
'fan
den schrijver
schrijver onder oogen dienen te zien.
zien.
van den
Waarom
liefde tot
toteen
eendrama
dramawerd?
werd?
Waarom deze groote liefde
Omdat
verscheurd zenuwzenuwOmdat Jäger,
Jager, als
als gevolg
gevolg van
van een
een geslachtsûekte
geslachtsziekteen
en een
een verscheurd
stelsel -- sexueel
sexueeleen
eenwrak
wrakis,
is,de
deMinnaar
Minnaarininhem
hemondanks
ondankshevig
hevigverlangen
verlangen niet
niet
als dit
dit enkel
enkelals
als
in staat is de Vrouw te bevredigen. Men zal geneigd
geneigd zijn
zijn een
een werk
werk als
studiemateriaal
voor een
een Krafft
Krafft Ebing
Ebing of
ofHavelockEllis
te beschouwen.
beschouwen.Zeker
Zekerisishet
het
studiemateriaal voor
Havelock Ellis te
'foor
van onschatbare
onschatbare waarde, echter ook voor ons
ons daar
daar hij ons
ons veel
veelververvoor dezen van
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openbaart en ons dit
dit alles
alles met
metde
depen
penvan
vaneen
eenwaarachtig
waarachtigkunstenaar
kunstenaar
borgens openbaart
beschrijft.
beschrijft.
echter één
één gevaar
gevaar in dit
dit boek
boekteweeggebracht
teweeggebracht door
door het
hetautobioautobioEr schuilt echter
grafisch
Zeer ten
ten onrechte
onrechte geeft Jager
grafisch karakter.
karakter. Zeer
Jäger de schuld
schuld van
vande
debeëindiging
beëindiging
ik spreek
spreek hier
hier niet
niet uit
uiteen
een
dezer verhouding
verhouding aan
dezer
aan de
de Vrouwen
Vrouw en vergeet
vergeet hij
hij ---- ik
oogpunt van moraal -— zijn eigen physieke gesteldheid.
gesteldheid.
verhouding en hield de vrouw
vrouw haar
haar slepende in de hoop
hoop op
op
Lang duurde de verhouding
hernieuwing der
krachten van
in de
dehoop
hoop op
op —
- potentie.
potentie. Ten
Tenslotte
slotte
hernieuwing
der krachten
van den
den man, in
beëindigt
zij echter
haar verhouding
verhoudingmet
met Jäger
Jageren
ensluit
sluit ze
ze met
met den schilder
beëindigt zij
echter haar
schilder
wehaar
haarniet
nietkwalijk
kwalijk
Björk
regelmatig burgerlijk
burgerlijk huwelijk
hetgeen we
B
jdrk een
een regelmatig
huwelijk --- hetgeen
kunnen nemen.
„Ein zu fruhe
"Ein
frühe geborene
geborene Sohn der
der Zukunsft"
Zukunsft" zooals
zooals de
de vertaler
vertaler hem
hem in
in zij*
tij.
voorrede noemt,
martelaar isis Hans
weleen
eengroot
groot
voorrede
noemt, een
een martelaar
Hans Jäger
Jager dan
dan ook
ook niet
niet --- wel
in niets
nietsontziende
ontziendeeerlijkheid
eerlijkheiddeze
dezeverhouding
verhoudingneerschreef.
neerschreef.
lijdend· mensch; die
die in
lijdend
ligt dan
dan ook
ook de
de groote
grootewaarde
waarde van
vanhet
hetwerk.
werk.
Hier ligt
ik geaarzeld
geaarzeld eenige
eenige korte
korte regels
regels over
over dit
ditboek
boekteteschrijven,
schrijven,immers
immel'i
Lang heb ik
zoo ergens,
ergens, dan
dan zijn
zijn hier
hier Whitmans
Whitmans woorden
woorden van
van toepassing:
toepassing: „Camerado,
"Camerado, this
thii
is no book.
book. Who
Who touches
touches this
this book
book touches
touches aa man".')
man". I )

Winde
Mittag noch
nach MitterMitterWinde von Mittag
nacht. Kurt Wolff Verlag, München.
Munchen.
Tempel. Kurt
OTTOHAR
BRE!;INA, Baumeister
Baumeister am Tempel.
OTTOHAR BREZINA,
Wolff Verlag, München.
MV nchen.
OTTOKAR
OTTOKAR BREZINA.

Het is aan
aan het
het werk
werk van
van vele
vele jongeren
jongerenwaar
waar te
te nemen,
nemen,dat
datde
dehedendaagsche
hedendaagsche
W.ijzenwe
weslechts
slechts
Duitsche
letterkunde velerlei
velerlei Tsechische
Tsechischeinvloeden
invloedenondergaat.
ondergaat.Wijzen
Duitsche letterkunde
op het werk van Ehrenstein,
Ehrenstein, Max Brod, Werfel,
Werfel, op
ophet
hetrijpe
rijpe werk
werk van
van den
denjongen
jongen
Ungar.
In Praag
Praag is een zeer ontwikkeld
ontwikkeld literair
waar tete
literair leven
leven en er zijn symptonen waar
nemen,
hieruit -- waar
waardedegermaansche-romaansche
germaansche-romaansche en
en de
de
nemen, dat misschien van hieruit
zal
slavische
elkaar ontmoeten
eennog
noggrootere
grooterediepgaande
diepgaandeinvloed
invloedzal
slavische cultuur elkaar
ontmoeten --- een
worden
wijst er op dat
dat Praag
Praag weer een cultuurstad
cultuurstad van
van den
den
worden uitgeoefend.
uitgeoefend. Veel wijst
is. Ons
Onsontbreekt
ontbreekt
hoogsten rang zal worden gelijk het in vroeger eeuwen geweest is.
hier
groot reeds
reeds in
invroeger
vroeger tijd
tijdde
de
hier de
de ruimte
ruimte cultuur-historisch
cultuur-historisch na
na te gaan hoe groot
invloed der Tsechische cultuur
cultuur op de Duitsche
Duitschewas.
was.Namen
Namenechter
echterals
alsComenius
Comenius
ook onze
onzegedachten
gedachten
en Huss
Huss brengen
brengenons
onsdit
ditonmiddellijk
onmiddellijkin
inherinnering,
herinnering, terwijl
terwijlook
naar
Goethe en
enook
ookHerder
Herder
naar de
de tijden
tijden van
van Humanisme
Humanisme en Reformatie gaan. Reeds Goethe
erkenden
erkenden deze
deze invloeden eh
en ondervonden ze.
We dienen met
met dit
dit historisch
historisch verleden
verledenrekening
rekening te
tehouden,
houden,wanneer
wanneerwe
weop
ophet
het
werk
Ottokar Brezina
Brezina wijzen.
wijzen. Zou
ZoudedeTsechische
Tsechischeinvloed
invloedthans
thanshernieuwd
hernieuwd
werk van Ottokar
worden?
West-Europa elkaar
elkaar ontmoeten
ontmoeten-zou
worden? Want
Wantdit
ditwerk-waarin
werk -- waarin Oost
Oost en West-Europa
— zou
een waardevolle
waardevolle bron
Duitscheletterkunde
letterkunde kunnen
kunnen zijn.
zijn.We
Wetwijfele*
twijfelea
bron voor de Duitsche
I)
volledige werk
werk van
van Jager
Jäger verschenen
verschenen is hopen
hopen wij
wij er
eruitvoeriger
uitvoeriger
1 ) Zoo het volledige
deze kroniek
kroniek het
het geval
geval kan
kan zijn,
zijn, op
opterug
terug tetekomen.
komen.
dan
dan in deze
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echter of deze
deze haar
haar zal ontdekken.
ontdekken. Hulde
Hulde aan
aan Franz
Franz Werfel
Werfel die
die ons
onsdeze
dezeverzen
verzen
vertaalde
mee bekend
bekendmaakte.
maakte.
vertaalde en er ons mee
Ottokar Brezina (geb. 1868)
1868) geldt
geldt in
in zijn
zijn land
land voor den grootsten
grootsten dichter
dichter en
en we
we
hebben
enkele zijner
zijner breedgolvende
breedgolvende religieuse
religieuse verzen
verzen te
te lezen
lezen om
om in
in
hebben slechts enkele
te zien,
zien, dat
dathier
hierinderdaad
inderdaadvan
vaneen
eenzeer
zeergroot
groot
dichterschapsprake
sprakeis.
is.Hij
Hij
dichterschap
lijkt mij
lijkt
mij zeker
zeker een
een der
dergrootste
grootsteonder
onderdedelyrische
lyrischedichters
dichtersvan
vanhedendaagsch
hedendaagsch
Europa,
ziener en
enreligieuse
religieuseverschijning,
verschijning, wiens
wiensverzen
verzenmij
mijwaardevoller
waardevoller
Europa, een ziener
toeschijnen, dan die van Tagore
Tagore en
endeze
dezeininwaarachtigheid
waarachtigheidovertreffen.
overtreffen.
Frühschein
künftiger Morgen
im Lächeln
Schweigens vor
vor aller
aller
Friihschein kiinftiger
Morgen spiegelt im
'Ache ln eures Schweigens
Antwort,
euere
gleichen den Aehren, die überreif
sich erschlieszen.
erschlieszen.
euere Gedanken gleichen
iiberreif selbst
selbst sich
Zeit der kürzesten
kam. Von Wipfeln geschiittelt,
geschüttelt, sanken
sanken die Blüten
kiirzesten Abende kam.
Bliiten
zur Erde,
Erde,
Tagduft irrt durch
durch die Nacht.
Nacht. Schon stieg
stieg euren
euren Himmel hinan die KonTagduft
stellation des Sommers.
Und noch
noch in
in euren
eurenzerstreutesten
zerstreutestenBuick
Blick verfangen sich fallende Sterne.
Sterne.
Geldchter durstigen
durstigen Bluts und Schrei geniigt
Gelächter
genügt nicht
nichtmehr
mehr der
der reicheren
reicheren Seele.
Seele.
Es fiihlt
fühlt ihr mdchtiger
mächtiger Wahn die Kraft,
Kraft, die
die Schmerzen
Schmerzen der
der Zeiten
Zeitenzu
zutragen,
tragen,
2;U
sprechen die Sprache,
Sprache, darin
Tiefen des
des Todes
Todeserkennt,
erkennt,
zu sprechen
darin die
die Liebe
Liebe die Tiefen
Ekstatisches Lächeln
Lust sind
sindzer
zer
und
und Agonie
Agonie nur
nur Ekstatisches
Låcheln der
der Liebenden
Liebenden ist
ist und Lust
stürzende
stiirzende Welten.
(Denn
durch Ruinen
Lichtauf
auf
(Denn durch
Ruinen wandelt
wandeltdie
die Seele
Seele den
den Weg
Weg zu
zu höheren
haeren Licht
und Schmerz ist
ist Vorwurf
Vorwurf vereinzelten
vereinzelten Seins.)
Seins.)
Vaak
midden tusschen
tusschen de
deextatische
extatischeverzen
verzen van
van
Vaak houden
houden zijn
zijn gedichten het midden
zeook
ookwel
welaan
aanverzen
verzen
Whitman en het
het dionysische
dionysischeproza
prozavan
vanZarathustra,
Zarathustra,terwijl
terwijlze
.,an
Mallarmé of Claudel
Claudel verwand
verwand zijn. Ze hebben
hebben een
een breed
breeddonker
donker rhytme,
rhytme,
van Mallarmé
xooals
en het
het isis een
eenzware,
zware, doch
dochdankbare
dankbare
zooals ik nimmer in mijn literatuur ontmoette en
taak
taak Brezinas
Brezinas rhytme
rhytme te volgen.
Vaak
profetisch en
en doet
doet hij
hijeen
eenmachtige
machtigephilosofische
philosofischerijpheid
rijpheidververVaak is
is hij profetisch
moeden,
dan weer
weer gaan
gaan verfijndheid,
verfijndheid, religie
religie en
en extase
extaseharmonisch
harmonischbij
bij hem
hemsamen:
samen:
moeden, dan
In Farben
Farben unzichtbaren
unzichtbaren Spektrums
Spektrums entziinden
entzünden sich
sichmeine
meineBilder
Bilderschweigend
schweigend
in Hehre
Hehre
Ime
sein durch
durch das
das blendende
blendendeStrahlen
Strahlender
derirdischen
irdischen
Ihre Schatten werden gelegt sein
Lichter.
Doch ihre
ihre Lichter
Lichter durch
durch deinen
deinen Schatten
Schattenund
undinindeine
deineasyan-ptotischen
asyan-ptotischenPunkte
Punkte
Werden sich die
die Strahlen
Strahlen ihrer
ihrer Perspektiven
Perspektiven zu
zuBrennpunkten
Brennpunktenvereinen.
vereinen.
Brezina's dichterschap
dichterschap eens
eens met
metdat
datvan
vanGeorge.
George.Welk
Welkeen.
een
Vergelijken
Vergelijken we
we Brezina's
ondanks zijn
zijn ongetwijfeld
ongetwijfeld zeer
zeer groot
groot dichterschap,
dichterschap, domidomiverschil. Bij
Bij George, ondanks
neert steeds het eigen Ik,
Ik, wordt steeds een strijd
strijd in
in eigen
eigenbinnenste
binnenstegestreden,
gestreden,
is een
een gedurig
gedurig smachten
smachten naar
naar verlossing
verlossing merkbaar
merkbaar -— een
niet los
loskunnen
kunnen
een niet
komen
stof.
komen van
van de stof.
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Brezina
menschenkind in de
de wijde
wijde natuur
natuur en
en
Brezina echter
echter is
is een kind
kind van
van God, een menschenkind
onder
als dat
dat der
der elementen.
elementen.
onder den
den grooten
grooten hemel, wiens leven en lijden is als
„N.chte der
"Nächte
der Heiligen
Heiligen welche
welche knien
knien in
inDankgebeten
Dankgebeten fiir
für Ernte
Ernte die
die ganze
ganl~e sie
sie
verteilt
Brüder.
verteilt an die Briider.
eigen.
Uber Ackerpfade
Ackerpfade kehrten
kehrtensie
sieheim
heimdie
dieHablosen
Habloseneingesehen
eingesehen vor
vorHöhe
Htihe der
der eigene
Ahren."
Men voelt hier het diepe
diepe mystische
mystische besef
besefvan
vanden
dendichter,
dichter,dat
datzich
zichslechts
slechtsbij
bij
een
enkele openbaart,
openbaart, een
een klank,
klank, die
die thans
thans honderden
honderden jaren
jaren na
naMeester
Meester
een zeer enkele
Eckehart
DuitschEckehart voor
voor het
het eerst weer-zij
weer --- zijhet
het dan
dan ook
ook in
in een nadichting ---- in Duitschland vernomen word:

Arbeit!'
I1Erlössing
Schuld war
war ihnen
ihnen Schmerz
Schmerz und
und Arbeit."
„Erlossing von mystischer Schuld
De diepste
diepste deemoed
deemoed groeit
groeit bij
bij Brezina
Brezina tot een
een groote
groote liefde
liefde uit.
uit. Hij wil
wil een
een
zegen voor zijn medemenschen
medemenschenzijn,
zijn,het
hetgeluk
gelukder
dergelukkigen
gelukkigenverhoogen,
verhoogen,het
hetleed
leed
der
kosmische kracht
kracht worden
worden telkens
telkens
der lijdenden
lijdenden verzachten.
verzachten.En
Envan
van een
een groote kosmische
zijn verzen:
Aber in Klirren der Becher feiern ihr Gastmahl die Fiirsten
Fürsten der
der Nacht.
Nacht.
In Blicken gefangner das Kasen von
von Schápfern
Schöpfern
Eroberung
Himmels!'
Eroberung der
der Erde
Erde und Himmels."
Wat Dostojewski in
in de
deRussische
Russischeletterkunde
letterkundeis,is,schijnt
schijntmij
mijOttokar
OttokarBrezina
Brezina
in de
de Tsechische.
Tsechische.Moge
Mogeook
ookhij
hijevenals
evenalsde
dedichter
dichterder
derKaramasoffs
Karamasoffs meer
meer voor
voor
de openbaarheid treden en deel
deel hebben
hebben aan
aan de
de Europeesche
Europeeschecultuur.
cultuur.
Want ook
ook hij
hij is:
is: "ein
„ein Baumeister am
am Tempel".
Want
NICO
Nico ROST.
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Grenzen,
D'OLIVllRA v. MunGrenzen, roman door E. D'OLIVEIRA
ster's Uitgevers-Maatschappij.
Uitgevers-Maatschappij. Amsterdam
Amsterdam
1921.
weg.
d' Oliveira gaat dan eindelijk een nieuwe weg.
Zijn eerste
eerste roman
roman I),
Zijn
1), volledigheidshalve
volledigheidshalve hier
hier vermeld,
vermeld, bevatte
bevatte in
in dit
dit opzicht
opzicht
Geschreven onder
onderzeer
zeer'sterken
sterkennaturalistischen
naturalistischeninvloed
invloed
geenerlei voorspelling. Geschreven
(van Deijssel, Querido),
Querido), in
in exuberante
exuberante stijl,
stijl, stroef
stroef van
van compositie,
compositie, draagt
draagt dit
dit
(van
werk de onmiskenbare
niet van modernismodernisonmiskenbare sporen van
van talentvollen
talentvollen jeugdarbeid,
jeugdarbeid, niet
tische aspiraties,
aspiraties, daartoe
daartoe toonde
toonde het
het een
eentetedegelijke,
degelijke,overtuigde
overtuigdetechniek.
techniek.
tische
is buitengemeen
buitengemeen verheugend,
verheugend, derhalve,
derhalve, dat
dat de
deschrijver
schrijver den
den moed
moedbezat
bezat
Het is
het reeds
reeds fraai
fraai effect zijner
zijner technische
technische bekwaamheid
bekwaamheid te
te negeeren
negeeren en
ende
deondankondankeen juistere
juistere verhouding
verhouding te
te zoeken
zoeken tusschen
tusschen vorm
vorm en
en
bare taak
taak op
op zich te nemen een
zijner artistieke
artistieke uitingen
uitingen dan de
de ten
ten naaste
naaste bij
bijovergenomene
overgenomene van
vanzijn
zijn
inhoud zijner
groote leermeesters.
leermeesters.
- ininzijn
Want hierop
hierop komt
komt ten slotte het ---zijnmeest
meestanti-aesthetischen
anti-aesthetischenvorm
vorm1I)
"De Draaikolk",
Draaikolk", verschenen
verschenen 1908,
1908, door
dooreen
eenwelmeenend
welmeenenduitgever
uitgever
) „De
„Quasi-socialisten"
"Quasi-socialisten" gedoopt.
gedoopt.
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,,stijl"- zoeken
zoeken der
der jongeren
jongeren neer:
neer:dat
datzij
zijeen
eenhiaat
hiaatweten
wetentusschen
tusschendede(traditio(traditio„stijl"neeie) techniek en hun
hun levensbeschouwing
levensbeschouwing in den
den ruimsten,
ruimsten, niet-intellectueelen
niet-intellectueelen
neele)
nn van
van het
het woord.
woord. Vandaar
Vandaarde
devele
veleartistieke
artistiekeafdwalingen,
afdwalingen, vandaar
vandaar het
hetsoms
soms
zin
Tertwijfeld verlangen naar
naar groote
groote kunst
kunsten
eneen
eenerermee
meegepaard
gepaardgaande
gaanderesignatie
resignatie
vertwijfeld
is!
wat niet
nietklassiek
klassiek is!
tegenover al wat
wie zoekt
zoekt zal
zal vinden.
vinden. Laten
Latenwij
wijons
onsiningoedbedoelde
goedbedoeldevoorbarigheid
voorbarigheid
Doch: wie
niet mengen
mengen onder
onder het
hetvaandel
vaandelgezwaai
gezwaai der
derstaag
staagkampende
kampendetheoretici.
theoretici.Het
Hetisis
wij, vooral
vooral op
op litterair
litterair gebied,
gebied, bedroevend
bedroevend weinig
weinig merken
merken van
van de
deinin
waar dat wij,
varianten geprofeteerde,
geprofeteerde, moderne
modernescheppende
scheppendekunst
kunst—
- een
eennijdig
nijdigwapen
wapen
talrijke varianten
der tegenpartij
tegenpartij —,
-, maar
maar het
het spoort
spoortons
onsaan
aantot
totdubbéle
dubbéletevredenheid
tevredenheid
in handen der
Moge de schare
schare der
deronon(en voorzichtigheid
voorzichtigheidtevens)
tevens)met
met hetgeen
hetgeen ons
ons bereikt.
bereikt. Moge
dit wel
wel bedenken!
bedenken!
geduldigen dit
Het moet
moet d'Oliveira,
d'Oliveira,na
nàzijn
zijneersten
eerstenroman,
roman,duidelijk
duidelijkzijn
zijngeworden,
geworden,dat
dathet
hetzoo
zoo
Het
dan een
een opzicht
opZichttetekort
kortschoot
schootwaar
waarhet
het—
- inderdaad
inderdaadgezegde realisme in meer dan
—
werkelijkheids-verbeelding
toch de
de kunst-realistisch
kunst—realistisch geformuleerdgeformuleerd-werkelijkheids-verbeelding gold, gelijk toch
beoogt. Immers
Immers reëel
reëel heette
heetteslechts
slechtshet
hetzintuigelijk-waarneembare
zintuigelijk-waarneembare (de
(deidee
idee
beoogt.
stamt —
- dit
ditter
terveralgemeening
veralgemeening —
- uit
uiteen
eenpositivistische
positivistischedenkperiode),
denkperiode),wat
wat
daarbuiten viel
viel bleef
bleef artistiek
artistiek onbewerkt
onbewerkt(men
(meninteresseerde
interesseerdezich
zichhoofdzakelijk
hoofdzakelijk
voor verschijnselen) of werd,
werd, lichtelijk
lichtelijk ironisch,
ironisch,als
alsziekte-verschijnsel
ziekte-verschijnselverklaard
verklaard
en
.... vermeden!
en....
Deze eenzijdigheid maakte de roman min of
of meer
meer tot
tot een
een interessant
interessantcommencommentaar op
op de
de wetenschappelijke
wetenschappelijke psychologie,
psychologie, voorzoover
voorzoover hij
hij niet
nietdegenereerde
degenereerdenaar
naar
de iet-wat scabreuze
scabreuze amusements-litteratuur.
amusements-litteratuur.
Hoe hem te redden
redden uit
uitdeze
deze dubbele
dubbeleimpasse?
impasse?
Slechts
één geneesmiddel,
geneesmiddel, waarvan
waarvan men
mentrouwens
trouwenshethet
noodzakelijk-,
Slechts één
noodzakelijk
voorloopige zal moeten erkennen, schijnt mogelijk: een overwegend-intellectueelevorlpigezamtnk,schijmogel:nvrwd-itelcu
wederopbouw.
verwijs in
wederopbouw. (Ik verwijs
in dit verband o. m. naar de „moderne"
"moderne" poëzie
poëzie van
van
J.
Paul van
van Ostaijen:
Ostaijen: Bezette
Bezette Stad).
Stad).
I. K. Bonset: X- beelden en Paul
Ook
Oliveira beweegt
beweegt zich
zich —
- wellicht
wellicht te veel,
veel, hierover
hierover later
later —
- in
indie
die
Ook d' Oliveira
richting.
zal goed
goed zijn,
zijn, als
als intermezzo,
intermezzo, een
een opsomming
opsomming te
te geven
geven van
van de
richting. Het zal
Toornaamste
"nieuwe" roman.
roman.
voornaamste verschilpunten
verschilpunten tusschen
tusschen "oude"
„oude" en „nieuwe"
Allereerst
compositie: werd
werd vroeger een roman
roman geconstrueerd
geconstrueerd (s.
(s. v.v.v.)
v.)
Allereerst de
de compositie:
naar de uiterlijke
uiterlijke accenten
accenten eener
eener verbeelding,
verbeelding, zoodat
zoodatde
dehoofdstukken
hoofdstukkenbepaald
bepaald
werden door b. v. zons-ondergang
zons-ondergang (het einde van een dag),
dag), thans wordt
wordt hij
hij uituitsluitend
gebouwd volgens
volgens de beklemtooning
beklemtooning van
innerlijk gebeuren,
gebeuren, met
met
sluitend gebouwd
van het innerlijk
dien verstande, dat in
in elk
elk hoofdstuk
hoofdstuk een
een levensphase
levensphase tot
tot ontplooiing
ontplooiing komt.
komt. Het
Het
behoeft geen
geen nader
nader betoog,
betoog, dat "oude"
„oude" en
behoeft
en „nieuwe"
"nieuwe"methode
methodevaak
vaakparallel
parallel —
maar ook
kunnen loopen.
loopen.
ook niet
niet méér
méér --- kunnen
Ten tweede de woordkunst: het
het impressionistisch
impressionistisch woord-gebruik
woord-gebruik wordt
wordtververvangen
menschrikke
schrikkeniet!
niet!—
- abstract-beeldende,
abstract-beeldende, enkele
enkele beelden
beelden
vangen door
door het --- men
(geen
plaats in
in der
dergedetailleerde
gedetailleerde schildering.
schildering.Aan
Aanhet
het
(geen metaphoren)
metaphoren) nemen de plaats
werk van d' Oliveira laat zich dit
dit ingrijpend
ingrijpend verschil
verschil gemakkelijk
gemakkelijk demonstreeren:
demonstreeren:
Een fragment
"de Draaikolk",
Draaikolk", pag.
pag. 35/3
35/36).
fragment uit „de
6).
,,'t
Was 'n
'n danszaal.
danszaal. Groote
Groote spiegels
spiegels vormden
vormden de
de wanden,
wanden, en
en schenen
schenen tot
tot
„ t Was
"vele,
hel-lichte zalen
zalen te
te geven
geven toegang.
toegang. Op
Opmachtige
machtige,r bontbeschil„vele, vele andere hel-lichte
"derde
breed balkon,
balkon, dat
<;lat trok
trok 'n'nstatig
statighalfrond
halfrond ininstoeren
stoeren
„derde pilaren
pilaren rustte
rustte 'n breed
'
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"zwaai
podium, -- en
endedemet
metblinkend
blinkendgulden
guldenbies
biesomzoomde
omzoomdebalusbalus„zwaai voor
voor 't podium,
"trade
toonde 'n
'nazuren
azurenwolkjesrijk,
wolkjesrijk, waar
waar dansten
dansten roze
roze engeltjes,
engeltjes,mollig
molligen
engragra„trade toonde
„celijk, omspeeld door statig uitvallende
"celijk,
uitvallende gele linten,
linten, die
die golfden
golfdenbreed
breedtusschen
tusschen
"hun
huppelende, plooiende
plooiende beentjes,
beentjes, en
en over
overhun
hunronde,
ronde,witgevlerkte
witgevlerkteschouschou„hun huppelende,
„dertjes. 0!Ol
wat
dansten
ze ze
luchtig-losjes,
blonde
hemelkindertjes,
"dertjes.
wat
dansten
luchtig-losjes,dede
blonde
hemelkindertjes,hand
hand
,,in
hand rondom
rondom de
de zaal
zaal opzwaaiend
opzwaaiend de
de lenige
lenige vleeschpootjes,
vleeschpootjes, en
en spring-zwespring-zwe„in hand
„vend over
schouders; omhoog,
omhoog, zich opwerpend
"vend
over elkaars
elkaars schouders;
opwerpend in de
de azuren
azuren wolkjes,
wolkjes,
"aanvallige
en zwierden,
zwierden,wijdbeens-dansend,
wijdbeens-dansend,op
oplangs
langsetherische
etherische
„aanvallige vogelmenschjes;
vogelmenschjes; en
„wolk-kolommen, tot
tot aan
ernst-diep-blauw hing
hing de
"wolk-kolommen,
aan de bolle zoldering,
zoldering, waar
waar ernst-diep-blauw
de
"volle
zomerlucht, plechtig-ronde
plechtig-rondeparadijsvloer;
paradijsvloer; daar
daar wandelden
wandeldenstatig
statigvolwasvolwas„volle zomerlucht,
,,sen
hemelmenschen:krachtig
krachtig gespierde
gespierdenaakte
naakte mannen;
mannen; en
envloeiend
vloeiendgevormde
gevormde
„sen hemelmenschen:
„slanke vrouwen
vrouwen met
met welige borsten lichtend als bolle
"slanke
bolle glazen
glazen vazen,
vazen, en
en z'omz'om"armden
elkaar met naakte
naakte armen,
armen, en
en naar
naar elkaar
elkaar gekeerde
gekeerde popperige
popperige hoofden,
hoofden,
„armden elkaar
.,waarin
blauwe oogen
oogen wellust-zaligheid
wellust-zaligheid uittoeterden
uittoeterden ..."
..."
„waarin de blauwe
oØ).
(Een fragment uit
uit „Grenzen",
"Grenzen",pag.
pag.z 106).
"Zijn
weg naar
naar huis
huis voerde
voerde hem
hemdoor
doorhet
hetroodrood-enen-zwarte
zwartestadsdeel
stadsdeelwaar
waarde
de
„zijn weg
.,dieven
deernen loeren.
loeren. Ruige
Ruige smalle
smalle huisjes,
huisjes, bouwvallig
bouwvallig en
enverweerd,
verweerd,
„dieven en de deernen
"leunden
tegen elkander
elkander en
en de
de koepeltoren
koepeltoren van
van een
een verlaten
daar
„leunden er tegen
verlaten kerk
kerk stak daar
nboven
uit. Als
Als nu
nudes
desavonds
avondsachter
achter al
al die doffe
lamp„boven uit.
doffe vensters
venstershet
hetrossig-gele
rossig-gele lampflikkerde, weer-glimmend
gordijn flard
flard en
enwaschgoed,
waschgoed, ingeslurpt
ingeslurpt
"licht
„licht flikkerde,
weer-glimmend op
op gordijn
„door het krinkelende
smolten al
al die huisjes
"door
krinkelende stoffige
stoffige grachtwater,
grachtwater, smolten
huisjes samen
samen tot
tot
„een bouwvalligen
neen
bouwvalligen kolossalen
kolossalen tempelburcht,
tempelburcht, met
met boosaardigen moedwil
moedwil ineen
"gevoegd
van zware,
zware, uitgeholde
uitgeholde pilaren,
pilaren, luchtbruggen
luchtbruggen die nergens
nergens heenvoerden,
heenvoerden,
„gevoegd van
„smokende minarets,
"smokende
rninarets, kelders
kelders die bij
bij vloed
vloed onderliepen
onderliepen en
engekanteelde
gekanteeldewentel
wentel-·
"trappen,
in de
demaan.
maan. Daarbinnen
offervuur in bloedbloeddie eindigden in
„trappen, die
Daarbinnen bij
bij een offervuur
"damp
een wreed
wreedrituaal
rituaal voltrokken:
voltrokken: morsige
pofpetten rekten
rekten
„damp werd een
morsige priesters met pofpetten
"vrouwen
het tortuur,
tortuur, alvorens
alvorens hun een
een slagader
slagader te
te klieven
klieven en
ende
dehalf-gehalf-ge„vrouwen op het
inhaar
haarkapot-gerukte
kapot-gerukte buiken
buiken
#tronnen
levenssappen door
door porfyren
porfyren trechters
trechters in
„ronnen levenssappen
"terug
voeren. Het
Het vuur
vuur siste
siste om
omde
degeroosterde
geroosterde lijven.
lijven. Trillend
Trillend gillen
gillen en
en
„terug te voeren.
lang uitgehaalde
uitgehaalde godslasterende
godslasterende leizen,
leizen,
"rauw-rustig
„rauw-rustig lachen
lachen mengden
mengden zich
zich in lang
"door
de wurgkreten
wurgkreten van
van de
de orgelpijpen
orgelpijpen ondermijnd."
ondermijnd."
„door de
Mij
dunkt: deze
deze rijkelijke
rijkelijke citaten
citaten behoeven
behoeven geen
geen commentaar
commentaar en
en zij
zijmaken
maken
Mij dunkt:
wellicht tevens overbodig
overbodig een
een nadere
nadere verklaring
verklaring van
van den,
den,niet
nietzonder
zonderexcuus
excuus
gebezigden,
term: abstract-beeldend,
abstract-beeldend, vooral,
dien men
men dedegecursiveerde
gecursiveerde
gebezigden, term:
vooral, in
in dien
woorden
als uitgangspunt
uitgangspunt neemt.
neemt.
woorden als
Ten derde
derde „het
"het probleem":
probleem": oorspronkelijk
oorspronkelijk een psychologisch
psychologisch conflict, in de
de
laatste
jaren gecompliceerd
sociaal-psychologisch conflict. Dit
Ditwordt
wordtdoor
door
laatste jaren
gecompliceerd tot sociaal-psychologisch
geen waarlijk
waarlijk modernen
modernen romancier
romancier meer
zoodanig aanvaard.
aanvaard. Het
Het gaat
gaat bij
bij
meer als zoodanig
hem niet om
om de
de oplossing
oplossingvan
vaneen
een(liefst:
(liefst:actueel)
actueel)vraagstuk,
vraagstuk, maar
maar om
om de
deververbeelding van een
"de"conflicten
conflictennoodwendige,
noodwendige, doch
doch
beelding
een levensgeheel,
levensgeheel, waarin
waarin „de"
nimmer heerschende momenten zijn.
zijn.
Ten laatste
laatste de
de tendenz:
tendenz:het
hetpure
purenaturalisme
naturalismeaanvaardde
aanvaarddewezenlijk
wezenlijkl'art
rartpour
pour
l'art, bezat aldus "slechts"
een aesthetische
aesthetische tendenz,
tendenz,zijn
zijnepigonendom
epigonendomverwierf
verwierf
„slechts" een
zich overtuigingen
overtuigingen van
van anderen
anderen aard:
aard: ethisch,
ethisch,religieus,
religieus,sociaal.
sociaal.Zóó
Zooontstonden
ontstonden
richtingen: de „realistische",
"realistische", de
dechristelijke,
christelijke,de
deproletarische
proletarischeroman.
roman.
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De „moderne"
"moderne" roman
roman heeft
heeftals
als(natuurlijke)
(natuurlijke) tendenz
tendenz de persoonlijkheid
persoonlijkheid van
van
zijn
schepper, geen-andere.
zijn schepper,
geen- andere.
Misschien hebben deze
deze hoogst
hoogst beknopte
beknopte aanteekeningen
aanteekeningen eenigszins een
een aanaande„moderne"
"moderne"roman
roman
wijzing kunnen geven, omtrent
omtrent de
de lijnen,
lijnen,waarlangs
waarlangs zich
zich de
(niet alleen hier) schijnt te gaan
gaan ontwikkelen.
ontwikkelen.
Thans een bespreking
bespreking van d'
d' Oliveira's
Oliveira's werk.
werk.
Als geheel acht ik het
het volkomen geslaagd.
geslaagd. Het is onnoodig
onnoodig hieraan
hieraan nog meèrmeèrdere
woorden toe te
te voegen:
voegen: de
dekranige
kranige prestatie
prestatie —
- helaas,
helaas, wat
watisisbanaler
banalerdan
dan
dere woorden
den loftrompet te steken!
steken! —
- getuigt
getuigt voor
voor zich
zich zelf.
zelf.
Tegen enkele
enkele détails
détails zijn
zijn bezwaren
bezwaren te
te maken:
maken:
I.
Wathet
hetuiterlijk
uiterlijkbetreft:
betreft:hoe
hoeduldde
dulddededeschrijver
schrijvereen
eendergelijke
dergelijkeprofanatie!
profanatie!
I. Wat
In gemoede: wat meent
meent de
de firma
firma van
van Munster
Munster toch
tochtetebereiken
bereikenmet
metillustratieve
illustratieve
bandteekeningen?Dit
Dit is
is de derde.
bandteekeningen?
derde. Ik
Ik weet
weet niet
nietwelke
welkede
demeest
meestsmakelooze
smakeloozeis.is.
~.
- zie
zie boven
boven —
- zuiver
zuiverintellectueele
intellectueelegedeelten.
gedeelten.Zij
Zijkwamen
kwamenreeds
reedsininzijn
zijn
2. de —
eersten
romari voor,
voor, werden
werden daar
daar door
door Querido
Querido treffend
treffend gequalificeerd
gequalificeerd als
als
eersten roman
"lyrisch-contemplatief".
Hierzijn
zijnzij
zij contemplatief,
contemplatief,zonder
zondermeer.
meer.b.b.v.v.(pag.
(pag.176)
176)
„lyrisch-contemplatief". Hier
,,Ze was op 't't moment
"Ze
moment zonder.
zonder.
,,Zonder?
,, — Zonder?
„Toen ze
"Toen
ze het
hethem
hemhad
haduitge'egd,
uitgelegd,lachte
lachtehij
hijals
alseen
eenwijs
wijsman...
man •••Het
Hetwoord
woord
"waarmede
dat hij
hij „weer"
"weer"werkloos
werkloosis,
is, en daarmede
daarmede
„waarmede de proletarier te kennen geeft dat
„niet alleen
verband
metmet
de productie,
dus dus
"niet
alleen zijn
zijnbron
bronvan
vanbestaan
bestaanmaar
maarook
ookzijn
zijn
verband
de productie,
„met het
"met
hetwereldbestel,
wereldbestel,kwijt
kwijtis,is, gebruikt
moderne, fragile huisvrouw om begebruikt de moderne,
„vallig-cordaat uit te
"vallig-cordaat
te drukken,
drukken, dat
dat ze
ze weer
weerdoor
doorhaar
haardienstbode
dienstbode isisverlaten
verlaten
"en
niet alleen
alleen werk
werk moet
moet doen
doen dat
dat veel
veeltetegrof
grofvoor
voorhaar
haar is,
is, maar zich
zich bovenboven„en nu niet
doet)."
dien niet
niet kan
kan uitleven
uitleven (wat ze anders
anders toch niet doet).”
3, de
3.
deongepermitteerdongepermitteerd-„sentimenteele"
"sentimenteele"uithaal
uithaal—
- dit
ditwerkt
werktzeer
zeerteleurstellend
teleurstellend
-— na
nà de
de crisis.
crisis. (Leo
(Leode
deKemp
Kempbeheerscht
beheerschtzich
zichop
ophet
hetbeslissende
beslissendemoment
moment
tegenover
zijn vriend,
vriend, met
met wie
wiehij
hijmaanden
maandengeraffineerd
geraffineerd
tegenover Karla,
Karla, de vrouw van zijn
heeft gespeeld.)
"Karla,
handjes voor
voor de heete
heete oogen
oogen vindt
vindt moed
moedtot
totspreken:
spreken:
„Karla, blozend,
blozend, de handjes
„Waarom "neen",
„neen", Leo?
"Waarom
Leo?
"Zij
,,Zij begrijpt zijn antwoord niet.
ikjejeliefheb
liefhebKarla.
Karla. Omdat
Omdat
"Neen!
hij met
met zware
zware stem,
stem, „neen!
"neen! omdat....
omdat•••• ik
„Neen! zegt hij
je zelf
zelf een
een geheim
geheim is,
is, als
ik je liefheb door het mooiste dat je bezit, en
en dat
dat voor
voor je
ben "Door
je droomende
een dochter van
van den
denVader
Vaderwiens
wienszoon
zoonikikben
droomende ziel heen zie
„Door je
ik God.
God. En
En omdat
omdat ik
ik in
inmijn
mijnslechtheid
slechtheidjeje.gebracht
gebrachtheb
hebinindeze
dezeslavernij,
slavernij,terwijl
terwijl
de roodgouden
roodgoudentintetintehet mooiste om
om je
je roept
roept om
om vrijheid
vrijheid —
- jeje grijze
grijze oogen
oogen met de
onophoudelijk verzet
een
ling
in, jeje vrije
vrijerustige
rustigemanier
maniervan
vangaan,
gaan, je onophoudelijk
ling er in,
verzet tegen een
nu niet
nietanders
andersmeer
meer
man die je
je persoonlijkheid
persoonlijkheid onderdrukt....
onderdrukt.... daarom
daarom kan ik nu
dan je liefhebben."
liefhebben."
Het gaat
gaat hier
hier natuurlijk,
natuurlijk, met
metvoordacht
voordachtplaatste
plaatsteikikdaarom
daaromaanhalingsteekens,
aanhalingsteekens,
niet om het sentimenteele an sich, daartoe
daartoe is het
het begrip
begrip „sentimenteel"
"sentimenteel" te
te zeer
zeer
van individueele stemmingen
stemmingen afhankelijk,
afhankelijk, maar
maar om
om de
de woord-rethoriek,
woord-rethoriek, die
diehet
het
gevoel luidruchtig begeleidt.
begeleidt.
4. Willem
Kemp's aanteekeningen
aanteekeningen in
zakboekje. Zij
Willem de Kemp's
in zijn
zijn zakboekje.
Zij geven
geven een
een m. i.i.
overbodig,
nadrukkelijk resumé
verbeelde levensgeheel.
levensgeheel. Voor
Voor
overbodig, want
want te nadrukkelijk
resumévan
van het
het verbeelde
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den schrijver
schrijvel' zelf mogen zij van
van hooge
hooge waarde
waarde zijn,
zijn, zijn
zijn werk
werk wrijven
wrijven zij
zij een
eea
zekere gewildheid aan,
aan, die
diede
deoverigens
overigensvoortreffelijke
voortreffelijkekwaliteiten
kwaliteitenvan
vanzijn
zijnboek
boek
slechts
Eindelijk: een
een „moderne"
"moderne"Hollandsche
Hollandsche roman!
roman! Het
Hetkoor
koorder
der
slechts schaadt.
schaadt. Eindelijk:
ROEL HOUWINK.
ROEL
HOUWINK.
spotters moge
moge invallen!
invallen!

Nederlandsche
Lyriek vanaf de
Nederlandsche Lyriek
de dertiende
dertiende
I880, verzameld
eeuw tot 188o,
verzameld door
door Th. E. C. KEUcHENIUS, toegelicht door Dr.
CHENIUS,
Dr. D. C. TINBERGEN.
Eerste
Deel: De Middeleeuwen.
Middeleeuwen. A.
W. SijtSijtEerste Deel:
A. W.
hoff's Uitgeversmaatschappij.
Uitgeversmaatschappij. Leiden.
Leiden.
Dit is
is nu
nu eens
eenseen
eenbloemlezing
bloemlezing voor
voor de
deontwikkelde
ontwikkelde en
enbelangstellende
belangstellende leek.
leek.
Niet voor
voor middelbare
middelbare scholen,
scholen, niet
niet voor
voorkweekkweek- en
ennormaalscholen,
normaalscholen, zelfs
zelfs niet
niet
voor hoge scholen; d. w. z. dat
dat er
er niets
niets weggelaten
weggelaten of
of veranderd
veranderdhoefde
hoefdeteteworden
worden
en dat we
we niet
niet vóór
vóór een
een zgn.
zgn.diplomatieke
diplomatiekeuitgave
uitgaveonze
onzehersens
hersensafpijnen
afpijnenom
omeen
een
er uit
uittetehalen
halenofofererininte te
leggen;maar
maardat
datwe
weeen
eengoede
goedetextkritextkr-ideugdelike
deugdelike zin er
leggen;
tiese uitgave voor ons hebben, die
die in
in alle
alle opzichten
opzichtenaan
aande
deeisen
eisender
derwetenschap
wetenschap
voldoet
rekening houdt
houdt met het
het verstand
verstand en de
de kennis
kennis van de nietnietvoldoet en tevens rekening
door-vakstudie-in 't Middelnederlands-geschoolde
Middelnederlands-geschoolde lezer.
lezer. Toelichtingen
Toelichtingen en
en
door-vakstudie-in
woordverklaringenkonden
kondenniet
nietbeter
beter zijn
zijn en
en waar Dr.
woordverklaringen
Dr. Tinbergen
Tinbergen een
eenvraagvraagteken gezet heeft, zal
zal dat
dat voorloopig
voorloopig wel
wel blijven
blijven staan_
staan; Ook uit de
de gekozen
gekozen gegedat de
de bloemlezers
bloemlezers goed
goed in
in de
deMiddelnederlandse
Middelnederlandse letterkunde
letterkunde
dichten
dichten blijkt, dat
thuis zijn. Zij
Zij hebben
hebben overal
overal de
de beste
besteredactie's
redactie'sgezocht
gezochten
engeen
geenliederen
liederenopgeopgenomen, die al te
te bekend
bekend zijn.
zijn.
Een andere vraag
vraag is,
is, of
of de
de gekozen
gekozen gedichten
gedichten een
een zuiver
zuiverbeeld
beeldgeven
gevenvan
van de
middelnederlandse
zij door
doorschoonheid
schoonheid boven
bovende
deniet-gekozene
niet-gekozene
middelnederlandse lyriek
lyriek en
en of zij
uitmunten.
Zolang hoedanigheid
hoedanigheid in de
de literatuur
literatuurboven
bovenhoeveelheid
hoeveelheidgaat,
gaat, is
uitmunten. Zolang
5de eeuwse
dit m. i.i. niet
niet het
hetgeval.
geval.De
Demoderne
modernedevotie
devotie(i(I5de
eeuwsemystiek)
mystiek) of
ofruimer
ruimer
genomen
geestelik lied is
Al die gedichten uit
uit de
de
genomen het geestelik
is te sterk vertegenwoordigd. AI
Berlijnse
motief en
en de
deuitwerking
uitwerkingdaarvan,
daarvan,voortvoortBerlijnse handschriften,
handschriften, waarvan
waarvan het motief
en de
de
durend hetzelfde
hetzelfde zijn
Maria-aanbidding, samenspraken
samenspraken tussen
Jezus en
zijn --- Maria-aanbidding,
tussen Jezus
ziel,
- zijn
zijnvolstrekt
volstrektniet
niet
ziel, verlangen
verlangen van
van de
de ziel
ziel naar het hemels Jeruzalem, enz -zonder uitzondering mooi,
mooi, --- er
erisisvaak
vaakmeer
meerconventie
conventie dan
dan innigheid
innigheid in
in--- en
en
rechtvaardigen
plaats, die
die zij
zij in
inde
debloemlezing
bloemlezing innemen.
innemen. Men
Men
rechtvaardigen niet
niet de
de grote plaats,
kan
zonder overdrijving
overdIijving zeggen,
twee derde
derde van
van het
hetboek
boekuit
uitgeestelike
geestelike
kan zonder
zeggen, dat
dat twee
liederen
merendeel ontleend
dissertatie: „Het
"Het
liederen bestaat,
bestaat, voor
voor het merendeel
ontleend aan
aan Knuttel's dissertatie:
Geestelijk Lied
Lied in
in de Middeleeuwen". En wanneer men nu wil
Geestelijk
wil betogen,
betogen, dat dit
dit
de ware stand van
van zaken
zaken weerspiegelt
weerspiegelt en
en dat
datinderdaad
inderdaadhet
hetgeloof
geloofzoveel
zoveelgroter
groter
plaats innam dan de
de liefde
liefde en
en de
de wereldse
wereldse aangelegenheden,
aangelegenheden, dan nog is het
het ononbillik, dat Hadewijch
Hadewijch en
en Maerlant
Maerlantererzo
zokaal
kaalafkomen.
afkomen.Zes
Zeskleine
kleinebladzijden
bladzijdenvoor
voor
Hadewijch, vier nog kleinere voor "der
dichteren vader".
vader".Waarom
Waaromvan
vanMaerlant
Maerlant
„der dichteren
niet behalve "Van
„Van den vijf
vijf vrouden"
vrouden" het ook beknopte "Van
„Van ons Heren Wonden"
Wonden"
opgenomen?
voorstelling van
de taal
taal vermocht
vermocht
opgenomen?Daaruit
Daaruit krijgt
krijgt men
men beter voorstelling
van wat de
en de letterkunde was,
was, dan
dan uit
uit die
die bladzijden
bladzijdenna
nabladzijden
bladzijdenverzuchtingen
verzuchtingenvan
van
ongenoemden,
vrouwen, wier
wier liederen
liederen zich
zich evenmin
evenmin als
als zijzelf
zijzelf van
van
ongenoemden, mannen
mannen en vrouwen,
elkaar onderscheiden. Zonder
Zonder schade
schade voor
voor het
hetboek
boekhadden
haddenerereen
eentiental
tientalgemist
gemist
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kunnen worden. Waarmee dan tevens het
het aantal
aantal reproductie's
reproductie'svan
vanmiddeleeuwse
middeleeuwse
]ezusschilderingen
eén of
of twee
twee beperkt
beperktwas
wasgeworden.
geworden.Het
Hetteteomvangrijke
omvangrijke
Jezusschilderingen met eén
boek zou
zou er alleen maar bij winnen en nog beter worden
worden dan
dan het
het alalis.
is.
MEA MEES-VERWEY.
MEES-VERWEY.
J. KOOPMANS,
J.
KOOPMANS, Middelnederlandse Romans.
Leiden,A.
Leiden, A. W.
W. Sijthoff's
Sijthoff's Uitgeversmaatschappij
Uitgeversmaatschappij
192Ó.
(Serie
Nederlandsche Kunst No.
No. IV),
IV), 192o.
(Serie Nederlandsche
Er zijn examens, waarop
waarop men naar
naar de
de kennis
kennis van
van den
den candidaat
candidaatomtrent
omtrentden
den
En
inhoud van enkele
enkele Middelnederlandsche
Middelnederlandsche "ridderromans"
pleegt te
te vragen.
vragen. En
„ridderromans" pleegt
daar vele van die romans ietwat bezwaarlijk te onthouden
onthouden en
en uit
uitelkaar
elkaartetehouden
houden
zijn, heeft
%ijn,
heeft de heer
heer Koopmans
Koopmans den
denongelukkigen
ongelukkigen den
denweg
wegmin
minbezwaarlijk
bezwaarlijk
gemaakt
door een
een hulpmiddel
hulpmiddel dat
datmen,
men,met
metonpleizierige
onpleizierige minachting
minachting voor
voor
gemaakt door
wie
ervan gebruik
gebruik maken,
maken, een
een „ezelsbrug"
"ezelsbrug" pleegt
pleegt te
te noemen.
noemen. De
Deheer
heer
wie ervan
Koopmans dan heeft den
Koopmans
den inhoud
inhoud van
van eenige
eenige van
van die
dieromansche
romansche verhalen
verhalen kort
kort
saamvattend
weergegeven en
die saamvatting,
saamvatting, benevens
benevens in
inenkele
enkelewoorden
woorden
saamvattend weergegeven
en in die
vooraf en daarna, den
den geest
geest van
van het
hetwerk
werkwillen
willenvoelbaar
voelbaarmaken
makenen
eneenigermate
eenigermate
doen
den geest
geest van
van die
die latere
latere Middeleeuwen
Middeleeuwen waarin
waarindeze
deze
doen zien als uiting van den
gedichten
ontstonden en
en bewerkt
bewerkt werden
werden in
in 't'talgemeen.
algemeen. En
Entoen
toenisisde
deheer
heer
gedichten ontstonden
Vorrink, de redacteur van
Kunst"gekomen,
gekomen,en
enheeft
heeft
Vorrink,
van de
de serie
serie„Nederlandsche
"NederlandscheKunst"
den heer
"Taalenen
den
heer Koopmans
Koopmans verzocht,
verzocht, die
die parafrazes
parafrazes die
diehier
hierenendaar
daarinin„Taal
Letteren" verspreid
verspreid lagen,
lagen, en
en waarnaar
waarnaar veel
veel vraag
vraag schijnt
schijnt tetezijn,
zijn,samen
samentete
voegen
heer Koopmans.
Koopmans. En
En hij
hijverklaart:
verklaart: „Er
"Erisis
voegen tot
tot een
een boekje.
boekje. Dit
Dit deed
deed de
de heer
in(deze
(deze opstellen)
opstellen) veranderd".
veranderd". „Doch,"
"Doch,"
voor deze
voor
deze uitgaaf
uitgaaf niet
niet zoo
zoo heel
heelveel
veel in
gaat hij voort, „om
"omzezeals
alseen
eengeheel
geheeltetegeven,
geven,eisen
eisenzeze
eenkorte
kortetoelichting
toelichtingals
als
een
een hen gezamenlik omsluitende band!'
band."
. Naar den
den vorm
vorm isis dit
ditlaatste
laatsteparmantige
parmantige zinnetje
zinnetje niet
nietfraai;
fraai;maar,
maar,wat
watvan
van
meer belang
belang is,
is, naar
naar den
den inhoud
inhoudisis het,
het, dunkt
dunktmij,
mij,ook
ooknogal
nogal bedenkelijk.
bedenkelijk.Want
Wanthet
het
schijnt mij -— ook
géén korte
korte toelichting
toelichting
ookna
nade
de lezing
lezing van
van wat
wat hierop
hierop volgt -— dat géén
deze
verzameling korte
met-weinig-meer kon
wat men
men
deze verzameling
korte inhouden
inhouden met-weinig-meer
kon maken
maken tot wat
van een boek
boek met
met den
den titel
titel„Middelnederlandse
"Middelnederlandse romans"
romans" mocht
mochtverwachten;
verwachten;
en wat in een serie "Nederlandsche
„Nederlandsche Kunst"
Kunst" op
opzijn
zijn plaats
plaats zou
zou zijn.
zijn.

In dat
dat werkje
werkje worden
worden dan
danbesproken
besprokeneneneenigermate
eenigermategekarakterizeerd
gekarakterizeerd de
de
Torec, de Moriaen, de Ferguut,
Ferguut, de
de Walewein,
Walewein, de Karel
Karel ende
endeElegast
Elegasten
enAlexAlexanders Geesten.
Dit is een
een door
door geen
geen „Voorwoord"
"Voorwoord" goed
goed te
te praten
pratenslechte
slechte keus.
keus. Men
Menmoet,
moet,
als
men een
een boekje
boekje „Middelnederlandse
"Middelnederlandse ridderromans"
ridderromans" uitgeeft,
alle
als men
uitgeeft, of alle
ridderromans en
en fragmenten
fragmenten van
van ridderromans,
ridderromans,die
dieover
overzijn,
zijn,daarin
daarinbespreken;
bespreken;
of men moet
moet een
een keuze
keuze doen,
doen, waarin
waarin de
de verschillende
verschillende „matières"
"matières" én
én de
deververschillende
vertegenwoordigd en zijn
zijn onderscheiden.
onderscheiden. Dit
Ditdeed
deed
schillende tijdperken
tijdperken zijn vertegenwoordigd
de heer Koopmans geenszins;
geenszins; de
werken
de opsomming
opsommingder
der door
door hem
hem besproken
besproken werken
toont
reeds aan.
aan. Waarom
Waarom in 's's hemelsnaam
hemelsnaam vier
vier van
van de
de z.z. g.g.„Britsche"
"Britsche"
toont het reeds
romans, géén van
van de
de Oostersche;
Oostersche;zelfs
zelfs niet
nietdede„Floris
"Florisende
endeBlanchefluer"
Blanchefluer"noch
noch
de „Parthonopeus"!
IIParthonopeus"l Ik
Ikkan
kanme
megéén
géénoorzaak
oorzaakbegrijpen,
begrijpen,die
diehier
hierals
als een
een reden
reden
r;ou
kunnen gelden.
gelden.
zou kunnen
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En ook
Koopmans
zijn
ook anderszins
anderszinsisisdedemanier,
manier,waarop
waaropdedeheer
heer
Koopmans
zijntaak
taakheeft
heeft
betreuren. Een
Een Nederlandsch
Nederlandsch boek over ridderwezen en ridderromans
ridderromans
opgevat, te betreuren.
gebruiken; en dat boek
boek zou,
zou, als
als het
heteen
eengoede
goedesamenvatsamehvatkonden we opperbest gebruiken;
ting was,
behoeven te
te zijn
zijn dan
dan dit; maar
was, niet
niet omvangrijker
omvangrijker behoeven
maar de
deauteur
auteur zou
zouvan
van
breeder studie
geven, dan de
de heer
heer Koopmans
Koopmans in
in dit
ditgeschriftje
geschriftje
breeder
studie blijk
blijk moeten
moeten geven,
doen. Een
Eenstrikt-afzonderlijke
strikt-afzonderlijkebehandeling
behandelingder
derverschillende
verschillende
blijkbaar wenscht
wenscht te doen.
romans ware
ware niet noodig, zelfs
zemochten
mochtendienen
dienentot
totillustratie
illustratie
zelfs niet
niet gewenscht;
gewenscht;ze
ontwerpen beeld
beeldvan
vande
deoude
oudemaatschappij
maatschappijen
ende
deoude
oudekunst;
kunst;waarbij
waarbij
van het te ontwerpen
gegevens van
van elders
elders dan
dan uit
uitde
delitteratuur,
litteratuur,en
eneen
eennauwkeurige
nauwkeurige
vooral historische gegevens
vergelijking van
leven en
enkunst
kunst
vergelijking
van oorspronkelijk
oorspronkelijken
en vertaling
vertaling voor
voor het
het inzicht in leven
va!l onze middeleeuwen
middeleeuwen van
van belang
belang zouden
zouden zijn.
zijn.
van
Maar ... waar
waar bleven
die meesters
meesters die
die examen
examen moeten
moeten doen,
doen,om
omdan
dan
Maar...
bleven dan
dan al die
later weer
weer in
in dat
dat vak
vak tetekunnen
kunnenexamineeren?
examineeren? Die zijn
zijn toch
tocheigenlijk
eigenlijkmeer
meer
later
gediend
gediend van
van practische,
practische, kleine,
kleine, soliede
soliedeezelsbruggetjes?
ezelsbruggetjes?
't Is waar. Ik vergat een oogenblik, dat de
de Nederlandsche
Nederlandsche litteratuur
litteratuur er
er eigeneigenlijk
en bemeesterd
bemeesterd te
te worden....
worden ....
lijk alleen
alleen is om ermee te meesteren en
Laat
dan alleen
alleen nog
nog maar
maar een
een heel
heel enkel
enkel woord
woord zeggen
zeggenover
overdit
ditboekje
boekje
Laat ik dan
zijn geringe
geringe pretenties.
pretenties. En
Enopmerken,
opmerken,dat
dathet
hetinin 't algezooals het daar ligt, met zijn
in't'tbijzonder
bijzonderdaar
daarwaar
waarde
deauteur
auteurgeleerd-gebarig
geleerd-gebarigoptreedt,
optreedt,slecht,
slecht,
meen, en
en in
slordig, vooral
vooral troebel
en geschreven
geschreven is.
is. Als
Alsde
deschrijver
schrijverzich
zichbepaalt
bepaalt
gedacht en
troebel gedacht
wesommige
sommige„grappige"
"grappige"
tot het
het navertellen,
navertellen, voldoet
voldoet hij
hij ons
ons beter;
beter;alalzouden
zoudenwe
accenten gaarne
accenten
gaarne voor een
een meer
meer archaistischen
archaistischen toon
toon ruilen.
ruilen. Overigens
Overigens zijn
zijn de
de
laatste
beter dan
dan de
de voorafgaande.
voorafgaande. Het
Het geheel
geheel
laatste drie
drie opstellen van de bundel wel beter
echter doet, ook
ook door
doorde
deknoeierig-onklare
knoeierig-onklareschrijfwijze,
schrijfwijze, 'n beetje naar aan, en
en
naar de ridderlijke
ridderlijke droomen
droomen van een woesten
woesten en
en
voert ons heelemaal
heelemaal niet op naar
ruwen en door
door wondere
wondere geloofsgeloofs- en
enfantaizieglansen
fantaizieglansen doorschichten
doorschichtentijd.
tijd.
J. L. WALCH
J.L.
WALCH

Elegast (PIETER VAN
VAN ROSSEM),
ROSSEM), Verzen.
Den Haag,
Haag, „Ons
"Ons Vaderland",
Vaderland", 192o.
1920.
In hoeverre
ondanks geleden
geleden
hoeverreElegast
Elegast- —dedenaam
naamvan
vanden
den banneling,
banneling, die,
die, ondanks
onrecht,
gepast pseudoniem
pseudoniem is voor
voor
onrecht, vóór
vóór alles
alles zijn
zijn koning
koningtrouw
trouw bleef
bleef-— een
een gepast
een Vlaamschen
Vlaamschen balling-activist,
balling-activist, zullen
verder onderzoeken.
onderzoeken. We
We
zullen we
we hier
hier niet
niet verder
Delfosse het
mogen de vraag
vraag echter wel even opwerpen, waar
waar de heer
heer Leo
Leo R. Delfosse
noodig
inzijn
zijninleiding
inleidinghet
hetpseudo
pseudoteteverklaren,
verklaren, en de dichter
dichter zóó
zóó veel
veel
noodig vond, in
prijs
dat hij
hij hem
hem —
- zelfs
zelfsmét
métzijn
zijneigen
eigennaam!
naam!
prijs op
op dezen naam
naam bleek te stellen, dat
-— op het titelblad vermeldde.
vermeldde.
Maar
De verzen
verzen zelf
zelf dan....
dan ....
Maar -— what
what 'i
's in a name? De
De verzameling
verzameling is opmerkelijk
opmerkelitk door de geringe
geringe zelfcritiek.
zelfcritiek. Als de
de dichter
dichter er
er
de
helft had
had uitgeschift,
uitgeschift, zou
zou hij
hij een
eenmooi
mooigeheel
geheelhebben
hebbengegeven.
gegeven.Want
Want hij
hij
de helft
heeft de
jonge-kracht; die soms
heeft
de eigenaardige
eigenaardige Zuidnederlandsche
Zuidnederlandsche jonge-kracht;
soms met
met groote
groote
zuiverheid opwelt,
opwelt, in
in de
de gestalte
gestalte van
van rake
rake en
enstoute,
sto~te,ook
ookwel
welvan
vanfijnstemfijnstemmige verzen
verzen;; ook
ook:: verzen,
verzen, waarin
waarin de simpele-en-kernachtige
simpele-en-kernachtigerhythmedreun
rhythmedreunvan
van
het volksliedje
volksliedje naklinkt.
naklinkt. Terwijl
Terwijldie
diejonge-kracht
jonge-kracht-hem
andere maal
maalonbeonbe-hem een andere
zweken
rijmen, of
of hem
hem
zweken laat
laat voortdraven
voortdraven door
door ongevoelde
ongevoelde beelden
beelden en
en gezochte rijmen,
gebral.
laat
laat voortschallen met 't bekend Zuiderbroederlijk gebral.
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"Eros en
en de
deDood"
Dood"isisdedebeste
beste
afdeelingvan
vanhet
hetboekje.
boekje.Laat
Laatik,
ik,om
omden
den
„Eros
afdeeling
iniroduceeren, er
er dit
dit gedichtje
gedichtjeuit
uitovernemen.
overnemen.
dichter goed te introduceeren,
De brand
brand die
die over
over de
de wereld
wereld slaat
slaat
De
zoo groot,
%00 rood,
rood, mêedoogenloos,
mêedoogenloos,
groot, zoo
en weet
weet niet
niethoe
hoeons
onsbroos'
broos'
Ziet niet en
en jonge hart
hart in
in hem
hemvergaat.
vergaat.
Z'n
op je
je blank
blank gezicht
geûcht
n gloed is op
Z
als rozen rood, als rozen schoon;
schoon,
'k Zie in je
je oogen
oogen als
als 'n
'n woon
woon
in donker woud bij manslicht.
manelicht.
'

zoo ver
ver gevlucht
gevlucht
jou ben ik zoo
Met jou
tot op den
den laatsten
laatsten hoogsten
hoogsten berg.
berg.
De zee
%ee van
van vuur
vuur golft
golft aan
aan nu.
nu. Berg
Bet:g
De
je oogen
oogen voor
voor die
die vlammenlucht.
vlammenlucht.
m'n laatste
laatste dronkenheid
dronkenheid
Ik voel m'n
branden
als pijn,
pijn,
branden in m'n hoofd als
ûe je oogen
oogen nog
nog - :: %e
ze zijn
En zie
'n eeuwigheid.
eeuwigheid.
als poorten van 'n

J. L. WALeM
ALCH
W

Daadlooze Droomen,
Daadlooze
Droomen, door
ADAGERLO,
GBRLO,
door ADA
Mpij. voor g.
g. en
engk.
gk.lect.
Amsterdam
lect. Amsterdam
1920. 2e dr.
Het
gevaar van
van een
eenromantischen
romantischen levenshouding,
levenshouding, den
den hang
hang naar
naar een
een
Het gevaar
droom-leven,
niet
droom-leven, die
die in
in negen
negen tienden
tienden der
der voorkomende
voorkomendegevallen
gevallenvoor
voor ons,
ons, niet
geniale
eigenlijk angst
angstvoor
voordedewerkelijkheid,
werkelijkheid,geringe
geringeleefkracht
leefkracht
geniale menschen, eigenlijk
beteekent, het
het gevaar
gevaarvan
vandat
datromantische
romantischeisishet
hetsentimenteele,
sentimenteele,het
hetzelfbeklag,
zelfbeklag,
dat
toestanden liefst tot huilerige naargeestigheid
naargeestigheid vervormt
vervormt en
en
dat alle
alle feiten
feiten en toestanden
huilen. Mij
Mij dunkt,
dunkt, dit
ditboek
boekininaanmerking
aanmerking nemende,
nemende, dat
dat
huilt om te
te huilen.
Ada
gevaar dier
dier sentimentaliteit
sentimentaliteit aardig
aardig te boven
boven raakt.
raakt. Niet
Nietdat
datzij
zij
Ada Gerlo het gevaar
er ooit onverdeeld
onverdeeld aan
aan toegaf,
toegaf, aan die zelfpose van verdriet.
verdriet. Altijd
Altijd heeft
heeft zij
%ij de
de
een
kleine
bezeten, de
deironie
ironievan
vande
dedétails,
détails,zooals
zooalsb.v.
b.v.waar
waarzijzijeen
kleine en
en fijne
fijne ironie bezeten,
meisje, dat met
met een
eenzwaar
zwaarkapot
kapothoofd
hoofdeen
eenbriefje
briefjeschrijft
schrijftom
omhaar
haarverbroken
verbroken
dtbehoort
behoortgegeengagement
laat twijfelen
twijfelen of
of „verbintenis"
.,verbintenis" ook
ook met
metdt
engagement te melden, laat
Ditis is
typeerend
: een
grootgevoel
gevoelinincontact
contactgebracht
gebracht
schreven
worden. Dit
schreven te worden.
typeerend
: een
groot
met de onbenullige
onbenullige noodzakelijkheden
noodzakelijkheden des levens.
levens.
inkleinigheden
kleinighedenbelette
belettetoch
tochniet,
niet,
Maar
Maar die
die continueele
continueele neiging
neiging tot zelfspot in
dat
hoop ik,
ik, ook
ookde
de
dat de
de schrijfster
schrijfsterinineenige
eenigevertalen
vertalenvan
vanden
denbundel
bundel- -- die hoop
"denteugel
teugel
viert"aan
aandat
datgevaarlijk
gevaarlijkromantisch
romantisch
oudste
- soms
somsdanig,
danig,„den
oudste zijn --viert"
dat
ros,
over talrijke
talrijke barrières
barrières eener
gewenschte nuchterheid
nuchterheid heen.
Zoo, in
indat
ros, over
eener gewenschte
heen. Zoo,
"Weer%ien",
waar een gebroken
gebroken man
man(een
(eenheer-man)
heer-man)zijn
zijn droevige
droevige jeugdzonde
jeugdzonde
„Weerzien", waar
ûjnde niet meer
meer of
of minder,
minder, dan
dan dat
dathij
hijeens,
eens,alhoewel
alhoewelverloofd
verloofd en
en
belijdt,
belijdt, zijnde
verliefd,
het huwelijk
huwelijk een
eenjaar
jaar
verliefd, voor
voor zijn
zijn medi'Jche
medische vakkennis
vakkennisop
opreis
reis toog
toog en het
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uitstelde.
Ditnl.
nl.in
in plaats
plaats van alles terstond aan
aan „de
"de liefde"
liefde"te
teofferen
offerenen
endadelijk
dadelijk
uitstelde. Dit
"future" werd,
werd, uit
uit baloorigheid
baloorigheid om
omdaze
d.ze versmading
versmading
te trouwen.
trouwen. Zijn
Zijn vroegere
vroegere „future"
harer
toen vanzelf
vanzelf een
een beroemde
beroemde geleerde,
geleerde, doch
doch ontontharer ongeduldige
ongeduldige liefde,
liefde, toen
goochelde vrouw.
vrouw.
mij, en een
Dit is welletjes,
welletjes, dunkt
dunkt mij,
een curieus
curieus bewijs
bewijs van
van hetgeen
hetgeen waartoe
waartoe de
de
romantische mensch
mensch vervallen
vervallen kan.
kan. Zoo
Zoo erg
erg maakt
maakt Ada
Ada Gerlo
Gerlo het
het in
in dit boek
romantische
boek
niet meer, hoewel toch
toch Bij 't't Vuur
Vuur en vooral Langs den
den Weg
Weg nog een stevigen
stevigen
klap
mallemolen beet
dat ook
ook deze
dezeverhalen
verhalen
klap van
van dien
dien mallemolen
beet kregen.
kregen. Mag
Mag ik
ik hopen, dat
tot de
de oudere
oudere behooren
behooren~
Tenminstelijlijken
zij minder
mindergemeend,
gemeend,meer
meervlot
vlot
' Tenminste
ken zij
journalistiek neergepend, misschien
misschien om
om beloften
beloftenaan
aantijdschriften
tijdschriften in
intetelossen.
lossen.
journalistiek
In „Herfst"
"Herfst" en
en „Over"
"Over" stijgt
stijgtdan
dan de
de lijn,
lijn, om
om in
in Aan
Aan den
den rand
randvan
van't'tLeven
Leven en
Cynische Historie
de Cynische
Historie het hoogtepunt
hoogtepunt te
te bereiken.
bereiken. „Over"
"Over" isis 't'tverhaal
verhaalvan
vaneen
een
„driehoekige huwelijksverhouding",
onbenepen
"driehoekige
huwelijksverhouding", die nu eens
eens breed
breeden
enmodern,
modern,onbenepen
De„tweede"
"tweede"vrouw
vrouwwerd
werdhartelijk
hartelijk
en onconventioneel beloofde te verloopen.
verloopen. De
aan
eersten huiselijken
huiselijken haard
haard ontvangen en
en den
den man
man zijn
zijnwensch
wenschgegund.
gegund.
aan den eersten
Maar dan
dan gaat
gaat 't't juist
juist hopeloos
hopeloosmis,
mis,zegt
zegt de
de schrijfster,
Maar
schrijfster, die meent,
meent, dat
datdeze
deze
dingen niet zonder
zonder breken
breken en
en scheuren
scheuren kunnen
kunnen bestaan.
bestaan. En
En Herfst
dan de
de
Herfst is dan
"ongelukkige
liefde" zonder
zondereenige
eenigesentimentaliteit,
sentimentaliteit,als
alsgebaad
gebaadin
inzelfironie
zelfironie ...••
„ongelukkige liefde"
.
en daarom
daarom te
meer smartelijk
smartelijk wanhopig.
hoogste trap
trap van
van zelfzelfte meer
wanhopig. Maar
Maar de
de hoogste
Historie, waar
losse~
doorschouwing werd bereikt in
in de
oe Cynische
Cynische Historie,
waar de
de taal
taal zelfs losser
is dan
en sprankelender
sprankelender is
dan in
in de
deoverige
overige„histories",
"histories".om
omteteverhalen
verhalenvan
vaneen
een
vrouw,
bang was voor
voor de
de vervulling
vervullingharer
harer hartewenschen,
hartewenschen, dat
dat zij
zij zich
zich
vrouw, die zoo bang
altijd
uit de
de voeten
voeten maakte
maakte eer
eer het
hetzoover
zooverkwam.
kwam.InInditditwaarlijk
waarlijkluchtigluchtigaltijd uit
vroolijk
verwerkelijkt, een ververvroolijk vertelde
verteldeisis een
een wereld
wereld van
van grimmige
grimmige zotheid
zotheid verwerkelijkt,
bijsterend
zeer
bijsterend hopelooze
hopelooze levensgesteldheid,
levensgesteldheid, waarvoor
waarvoor geluk
geluk en
en ongeluk
ongeluk al
al te zeer
één zijn
zijn en het
het leven
levenaltijd
altijd onmogelijk
onmogelijk blijkt.
blijkt. Gedempter
Gedempter en
endegelijker
degelijker van
van
beelding
dan ook
o.ok Aan den
den Rand
Rand eenzelfde
alles
beelding geeft dan
eenzelfde sentiment.
sentiment. Alles
Alles in alles
het beste,
beste,
zijn
zijn deze
deze vertalen,
vertalen, in
in hun
hun fijne
fijne en
en veerkrachtige
veerkrachtigezegging,
zegging, wel
wel van het
dat
tegenwoordig
te lezen
ik zeggen.
F.C.
datmen
menhier
hier
tegenwoordig
te krijgt,
lezen zou
krijgt,
zou ik zeggen. F.C.
G.
GONGGIU]p-AçoKA, Drama
G. GONGGRIJP-ACOKA,
Dramain4
in 4bedrijven,
bedrijven,
otstaka
Amsterdam,19::U.
igzi.
oestaka --- Amsterdam,
Dit boekje
boekje isisbeelderig
beelderiguitgegeven,
uitgegeven, met
met een
een bandstempel,
bandstempel, goud
goud en
en rood
rood op
op
grijs,
van Soerjowinoto,
Soerjowinoto, en
eneen
een
aardige
letter
goed
papier.Vandaar
Vandaareen
een
grijs, van
aardige
letter
opop
goed
papier.
indruk van
geïnspivan fijne
fijnedegelijkheid,
degelijkheid,niet
nietonwaardig
onwaardigeen
eenoud-Indisch
oud-indisch spel, dat geïnspiop een
eenkroniek
kroniekininde
deharde
harderots
rots gehouwen
gehouwendoor
doordienzelfden
dienzelfdenverheven
verheven
reerd werd op
geleidelijke zielsverheffing
zielsverheffinghier
hierwordt
wordtverhaald.
verhaald.
vorst, wiens geleidelijke
Hoe
hij eerst
eerst een
eenkrijgsheld
krijgsheld wou
wou zijn
zijnnaar
naarouden
ouden trant,
trant, belust
belust op
opstrijd
strijd
Hoe hij
en verovering,
verovering, hoe
hoehijhijvervolgens
vervolgenslangzaam
langzaamrijpte
rijptetot
tothooger
hoogermenschelijkheid,
menschelijkheid,
toen een
een schriklijk
schriklijkbloedige
bloedigeoorlog
oorloghem
hemzwaar
zwaarop
op't'thart
hartlag
lagen
enhij
hijBoeddha's
Boeddha's
leer
begrijpen ging.
hij bijna
bijna zelfs
zelfs tot
tot geheele
geheeIe renuntiatie
renuntiatie van
al het
het
leer begrijpen
ging. Hoe
Hoe hij
van al
wereIdsche
maar nog net bijtijds
bijtijds begreep,
begreep, hoe
hoe zelfzuchtig
zelfzuchtig het
hetisis
wereldsche gekomen was, maar
enkel
op de
deeigen
eigenzaligheid
zaligheidbedacht
bedachttetezijn
zijnenendedezaken
zakenmaar
maar aà l'abandon
l'abandon te
enkel op
laten,
scha voor
voor elk
elk ander.
ander. Zoo
Zoowil
wilhij
hijdan
danniet
nietalleen
alleeneen
eenhei
heiliie
zijD,
laten, tot scha
li ge zijn,
li ge Koning
doch zelfs
Koning zijn.
doch
zelfs een
een hei
heilige
Wat veel
veellastiger
lastiger is.
is. En
Endankt
dankt deze
deze zijn
zijn
zijn. Wat
innerlijke metamorphose
in Mormonenstijl)
Mormonenstijl)
innerlijke
metamorphose aan zijn tweede vrouw
vrouw (tweede
(tweede nl. in
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wier onfeilbare
wier
onfeilbare intuitieve wijsheid
wijsheid het
het rechte
rechtepad
padder
derGoede
GoedeWet
Wetvond,
vond,eer
eer
daar (om
(om zoo
daar
zoo te
te zeggen)
zeggen) een
een haan
haan naar
naar kraaide.
kraaide. Men
Men moet
moetde
deheiliging
heiliging
in 't leven zoeken, dat is de
de Goede
Goede Wet
Weten
entevens
tevensde
demoraal
moraaldeze
dezedramatische
dramatische
geschiedenis, die
die bij
geschiedenis,
bij alle
alle onmiskenbare
onmiskenbare ethische
ethischeverhevenheid
verhevenheid het
hetbezwaar
bezwaar
heeft duldeloos
duldeloos vervelend
vervelend te
te zijn.
zijn.Er
Erisisnergens
nergensinin
dezetweespraken,
tweespraken,zoover
zoover
deze
ik kon
kon gewaar
gewaar worden,
worden, meer
meer dan
dan lieve
lieve of
ofernstige
ernstige ofofplechtige
plechtige ofofbooze
booze
.,gewoonheid,"
de „verheffing"
"verheffing" ligt
ligtereroveral
overalmaar
maarboven
bovenop.
op.Misschien
Misschien
„gewoonheid," en
en de
dat zulk een spel op
op het
hettooneel
tooneelnog
nogmeer
meerdoen
doen zou,
zou,dan
danmen
menverwacht,
verwacht,omdat
omdat
men, lezende,
lezende, niet
nietgenoeg
genoegop
opde
dewisseling
wisselingen
enmogelijke
mogelijkekracht
kracht en
enstijging
stijgingder
der
tafreelen
enhet
hetmeest
meestop
opde
detaal,
taal,die
dienergens
nergensboven
bovenhet
hetplatte,
platte,nuchtere
nuchtere
tafreelen lette en
of valsch poëtische
poëtische uitrijst.
uitrijst. Maar
Maar zeker
zeker is wel,
wel, dat
dat de
deverheven
verheven ethiek
ethiekder
dercencentrale
gedachte het
het succes
succesniet
nietzal
zalborgen,
borgen,aan
aanhet
hetgespeelde
gespeeldestuk
stukevenmin
evenminals
aIs
trale gedachte
aan het gelezen stuk,
aan
stuk, omdat
omdat ethiek
ethiek die
die niet
niet leeft voor de kunst
kunst net
net niets
nietswaard
waard
En ethisch....
tenten
slotte
overhoudt
ethisch.... dat
dat isisdedeindruk,
indruk,dien
dienmen
men
slotte
overhoudtvan
vandeze
deze
is. En
edelaardige schimmige
schimmige menschen
edelaardige
menschen in
in hun
hunschimmig
schimmigverleden.
verleden. Zij
Zij zijn
zijn ethisch
ethisch
flauw .... en
en 't'tgeheel
geheelsmaakt
smaaktnaar
naar suikerwater,
suikerwater, dat
dat ik
ik altijd
altijd zoo
zoo naar
naar
en zij zijn flauw....
heb
heb
gevonden. gevonden. F.C.
F. C.

De Schoone
Schoone en
en
Stichtelijke
Historie van
vanGenoveva
Genovevavan
van
Stichtelijke Historie
Brabant.
Brabant. --- L.L.J.J.Veen,
Veen,Amsterdam,
Amsterdam,z.j.z.j.
Dien
dikken roman
roman in
in twee
twee deelgin
deelen volgt
VolksDien dikken
volgt dit
dit allerpleizierigst
allerpleizierigst uitgegeven"
uitgegeven „Volksboek" op den
een knus
knus ouderwetschen
ouderwetschenomslag,
omslag,als
alseen
eenbehangbehangden voet.
voet. Het heeft een
seitje
en isisdoor
doorJules
JulesFonteijne
Fonteijnemet
mettalrijke
talrijkevignetten
vignettenenenrandversieringen
randversieringen
seltje en
verrijkt
tot 95
blad:z;ijden ingekrompen,
ingekrompen,
verrijkt en
enopgevroolijkt.
opgevroolijkt.De
De heele
heele historie,
historie, nu tot
95 bladzijden
waar inderdaad het „verhaal"
"verhaal" begint: bij
bij Genoveva's
Genoveva's huwelijk
huwelijk met
met den
den
begint waar
paltsgraaf.
intriges van
van Golo,
Golo, den
den burchtvoogd,
burchtvoogd, worden
worden dan
dan in
in eenige
eenige
paltsgraaf.De
De intriges
pagina's afgedaan,
te besteden
besteden
afgedaan, om
om het grootste deel van de verdere
verdere geschiedenis te
aan Genoveva's woudleven met
methaar
haar zoon
zoonen
enhaar
haargelukkige
gelukkigeverlossing
verlossingen
eneereerherstel
meer op
op
herstel door
door den
den berouwvollen
berouwvollenechtgenoot.
echtgenoot.Zoo
Zoolijkt
lijkt het,
het, dunkt
dunkt mij, meer
den eenvoud
eenvoud en
enstrekking
strekkingder
derlegende,
legende,dan
daninindat
datlanguitgesponnen
languitgesponnenrealistische
realistische
relaas in
in twee
tweedeelen,
deelen, al
al komt
komt het mij
mijvoor,
voor, dat
dat hier
hier de „Wijze
"Wijze lessen en
en RaadRaadrelaas
gevingen, die
die Genoveva
Genovevahaar
haar zoontje
zoontje gaf",
gaf", wel
wel erg
erg kwistig
kwistig zijn
zijn gestrooid.
De
gestrooid. De
vroomheid
de moraal
moraal zat
zat hem
hem bij
bij de
demiddeleeuwsche
rniddeleeuwsche menschen
metlSchen nog
nogmeer
meer
vroomheid en de
in het geheel dan
dan in de
de bijzonderheden
bij:z;onderheden des
denken en er
er is
is iets
iets
des levens, zou ik denken
zeurigs, op de
de wijze
wijze der
der begin-19e
begin-l ge eeuwsche
eeuwsche kinderboekjes,
kinderboekjes, in
in deze
deze GenovevaGenovevamama.
eerste van
vanStreuvels'
Streuvels'Volksboeken
Volksboeken een
een
mama. Wat
Wat niet
niet wegneemt
wegneemt dat
dat dit eerste
fleurige
volk" ten
tenbate
batezal
zalzijn.
zijn.
fleurige vertooning maakt
maakt en
en werkelijk
werkelijkmisschien
misschien "het
„het volk"
F. C.
STREUVELS'
VOLKSBOEKEN.
STREUVELS' VOLKSBOEKEN.

P.
RITnR JR.,
JR., Het Land
Land-van
Wind
P. HHRITTER
van Wind
en Water.
en
Water. -- C. A. J.
J. van
van Dishoek,
Bussum, 1921.
Ig:n.
Welk een snoezig
snoeûg uitgegeven
uitgegevenboekje
boekjeisisdit
dit! IHet
Hetisiseen
eenroomig
roornigwit,
wit,langwerpig
langwerpig
octavo'tje,
tekst zwart
zwart omlijnd
omlijnd en
en tusschen
tusschenbreede
breederanden,
randen,met
metonder
onder en
en
octavo'tje, de
de tekst
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dikwijls ook
dikwijls
ook boven
boveneen
eenlandschapje
landschapjeen
envignetjes
vignetjesoveral,
overal,zijnde
2;ijndedeze,
de2;e,naar
naarluid
luid
van het titelblad,
titelblad, het
het werk
werk van
van Alb.
Alb.Geudens.
Geudens.InIndit
ditaanlokkelijk
aanlokkelijkgebied
gebiedheeft
heeft
H. Ritter
Ritter Jr,
Jr. zijn
2;Îjn reisimpressies
reisimpressies gesteld
gesteld van
van het
hetHollandsche
Hollandsche
dan de heer P. H.
Nooderkwartier, 2;Îjn
stoute en
entegelijk
tegelijkluchtige
luchtigekarakteristieken,
karakteristieken,zijn
2;ijngrillige
grillige
Nooderkwartier,
zijn stoute
2;ijn fijn
fijn artistieke
artistieke aanvoelingen van dat
dat waterige,
waterige, winderige
winderige
gedachtevondsten, zijn
witte, glazene
gla2;ene helderheid"
helderheid" heerscht,
heerscht,zooals
2;ooals de
de
polderland,
polderland, waar
waar immer
immer "een
„een witte,
schrijver
wel pleizierig
plei2;ierig en
enaantrekkelijk
aantrekkelijk om te lezen,
le2;en, als
als de
de zeer
2;eer
schrijver 2;egt.
zegt. En het is wel
persoonlijke
aandoeningen en
en duidingen
duidingen van
van een
eenfijngevoelig
fijngevoelig reizigersziel,
rei2;Îgers2;Îel, die
.die
persoonlijke aandoeningen
wel eens
eens wat
watpretieus
pretieusen
engemanireerd
gemanireerd doet
doet en
en niet
nietaltijd
altijdecht
echtschijnt,
schijnt,maar
maar
toch veel meer dan
dan gewone
landschap begrijpt
begrijpt en
en gevoelt.
gevoelt.
gewone menschen
menschen van
van het landschap
le2;ers zoo'n
zoo'n boekje
boekje zich
2;ich eigenlijk
eigenlijkricht.
richt.Voor
Voor
begrijp alleen
alleen niet
niet tot welke lezers
Ik begrijp
hettegelijk
tegelijktetevaag
vaagen
enteteverheven,
verheven,enkel
enkelals
alsbelletrie
belletrie
een gewonen
gewonen Reisgids
Reisgids isishet
heeft het toch te
te weinig
weinig inhoud
inhoudenenalsals(overigens
(overigensvoortreffelijke)
voortreffelijke)journalistiek
journalistiek
slechts voorbijgaande
voorbijgaande waarde....
waarde....
Misschien echter, dat het met
met zijn
2;ijn snoezig
snoe2;ig en
envroolijk
vroolijk uiterlijk
uiterlijk op
opde
de salontafel geen
geen kwaad
kwaad figuur
figuur maakt
maakt en
en ook
ookliefhebbers
liefhebbersvan
vanaardige
aardigedrukjes
drukjes welkom
welkom
F.
C.
zal
zijn. zijn.
F. C.
za l
door MAURITS
E.
Aan 't'tMinnewater,
Minnewater, door
MAURITSSABR
SABBE.
Aan
'pi, 2e
C. A. j. van
vanDishoeck
Dishoeck--- Bussum,
C.A.J.
Bussum, I921,
2e dr.
dr.
Van de drie
drie Brugsche
Brugsche verhalen,
verhalen, die
diesamen
samendit
ditbundeltje
bundeltjemet
metden
denalgemeenen
algemeenea
titel Aan
Aan 't'tMinnewater
Minnewater vormen, is
druk verschenen,
een vignet
vignet
is een
een tweede druk
verschenen, met een
op den omslag,
omslag, dat
dat gezegd
ge2;egd Minnewater
Minnewater zichtbaar af
afbeeld,
beeld, gelijk de drie sappige
volksverte1sels
den Brugschen
Brugschen ouderwetschen
ouderwetschen geest
geest smakelijk
smakelijk en
en vermakevermakevolksvertelsels ons den
"HoeStientje
Stientjeuit
uitden
denAnker
Anker
lijk nader
nader brengen.
brengen. Vooral
Vooral het
hetlaatste
laatstegeval
geval van
van „Hoe
gevrijd
dat Maurits
MauritsSabbe
Sabbe
gevrijd werd"
werd"isis vol
vol van
van zotte
zotte leutigheid
leutigheiden
en van
van het
het beste dat
gegeven
zou ik zeggen.
eenpleizierige
pleiûerigebevinding
bevindingdoor
doordezen
dezen
zeggen. Het isiseen
gegeven heeft, zou
2;ijnvan
vandezen
de:z;en
tweeden
gebracht, dat
dat er
er blijkbaar
blijkbaar nog
nog steeds
steedsvele
velegebruikers
gebruikerszijn
tweeden druk gebracht,
eenvoudigen
Vlaamschen kost.
F. C.
eenvoudigen
Vlaamschen kost. F. C.

LIEDJES EN
EN VERZEN
VERZEN
I.
1.
Daar fladderde een vlinder mijn venster voorbij,
Een vlinder zoo geel als de brem in den Mei,
-— Een arme verdwaalde vlinder —
Hij zocht in de stad naar een bloemenveld.
Hij werd door den honger ten doode gekweld.
Hij was maar een zoeker, geen vinder.
Daar neuriede een vogel een-klagende wijs,
Als waar hij verbannen uit Paradijs
Paradijs
-— Een arme verdwaalde vogel -—
In 't rumoer van de stad viel zijn liedeken dood
En de vogel, die
óie vlood naar het av6ndrood,
avbndrood,
Waar de zon was een koperen kogel.
kwam een blonde
blonde jongen
jongen voorbij,
voorbij,
Daar kwam
Met margrieten
margrieten als
als sterren
sterren en
enbloeiende
bloeiendehei
hei
- Een arme verdwaalde
verdwaalde jongen
jongen —
—
blauwen
zijn wangen
wangen verbrand,
verbrand,
zijn oogen
oogen zoo
zoo blauw
Met zijn
en zijn
wel zeker uit
uit Veluweland,
Ve1uwe1and,
jongen wel
Kwam die jongen
Waar hij blij op de hei
hei had
had gesprongen.
gesprongen.

Met zijn
zijn blanke
blanke margrieten
margrieten en purperen
purperen hei,
hei,
gewoel, langs
langs de
de boompjesrij,
boompjesrij,
die knaap,
knaap, in
in 't'tgewoel,
Liep die
in zengende steenen
steenen —
Gevangen in
trillenden mond
mond
En ik wou dat ik lag met mijn trillenden
. Op den
den geurenden
geurenden bloeienden
bloeienden heidegrond
heidegrond
En dat
dat ik
ik er
er stil
stil kon
kon weenen.
weenen.
Nu
Nu haat
haat ik
ik de
de loeiende
loeiende schroeiende
schroeiende stad,
stad,
Waar
Waar mijn hart
hart tevergeefs
tevergeefs om wat
wat honing bad,
bad,
—
vinder!- 0 mijn hart
hart isis een
een zoeker,
zoeker, geen
geen vinder!
—
LLXXXVI
XXX VI
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37
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En ik voel me als die bloemen, haar moeder ontscheurd,
ontscheurd,
Als die vogel, die tusschen de huize-n
huizen treurt,
Als dien armen verdwaalden vlinder.

II.
Il.
Vleermuizen fladdren
fladdren laag,
laag, in breeden kring,
Als bange droomen van de schemering.
Ik sta te peinzen, op het hoog balkon,
En drink
drink den
den weemoed
weemoed van den
den dood
dood der
der zon.
Fluweelig streelend laat, gelijk in droom,
Een gele roos vol perzikfrisch aroom,
Terwij1.ik
Terwaik tuur naar 't grijze wolkenland,
Haar koele blaadjes vallen in mijn hand
En mengt haar geur met d'adem van het woudwoud —
Reeds, in de kamer, straalt
straalt het lampegoud,
sterrennacht
Maar ik blijf talmen, of de sterrennacht
Mijn brandend hart vol onrust vrede bracht.

lIl.
Ik
waar6m in die boschlaan
ik weet niet waarom
Ik
ik altoos weer doolde of zat.
En de band, die me er trok, wou niet
niet losgaan
los~aan —
Maar het was een verboden pad.
Het sloop tusschen donkere dennen.
dennen,
Een heiberm, een
een zode
zode of wat.
'k Wou aan andere laantjes niet
niet wennenwennen —
Maar het was een verboden
pad.
verboden pad.
Ik kon er mijn bloed hooren zingen —
Geen vogel, geen ritselend blad.
blad.
En ik peinsde aan verbodene dingen,
din~en,
Op dat stille verboden pad.
pad.
't Is al
allang.
lang, o0 zoo lang al geleden,
tk weet nog
n6g hoe 'k er droomde en er bad.
Maar 'k
Ik weet nog
n6g hoe 'k mijn hart heb bestreden,
Op dat heimlijk verboden
verDoden pad.

EN VERZEl'(
UEDJES
LIEDJES !N
VERZEN

En ik rust onder andere boomen
boomen
En ik wou dat 'k dien zomer vergat —
er nog altoos
àltoos van dl'oomen,
Maar ik blijf el'
droomen,
Van dat éene verboden pad.
IV.
Ik nam den liefste hoopvol bij de hand.
Hij zou mij leiden naar het Hemelland.
Hij leidde mij door droeve dalen heen.
Bij Poel-van-wanhoop liet hij mij alleen.
alleen,
Ik
moestdoorwaden
doorwadenwater
waterzwart
zwarten
enbrak
brak—
a moest
aan een
een bloeserntak.
bloesemtak.
Maar 'k hield mij zwevende aan
En angstvol riep ik luid den
den liefsten
liefsten naam:
naam:
„Kom weer!
- "Kom
weer! bevrijd
bevrijd me
me en
enzoeken
zoekenwij
wij weer
weer saam!
saam!

„Het Hemelland
"Het
Hemelland is
is zeker niet meer ver.
Blank in de Poel weerspiegelt
weerspiegelt al een ster."
ster.”
De tak brak, 'k
'k hoorde
hoorde een hoonlach, die verklonk.
'k Hief de armen op naar 't avondrood —
- en zonk.

V.
Ik wil naar je huis om je raad te vragen.
Maar neen, in je huis, wat zal ik er vinden?
-— Verlaten kamers,
kamers, gesloten blinden
En de heugenis aan verloren dagen.
dagen.
Ik wil naar je graf om je raad te vragen
Maar daar
dáar is alleen maar je lijf verborgen.
Toen je
je ziel is gestegen naar 't't Land van den Mor~en,
Morgen,
Is je moede lijf
lijf naar
naar _zijn
.zijn woning
woning gedragen.
gedragen.
Ik wil naar den hemel, je raad te vragen,
Maar sien
eea kemel,
k:.n ik l'lO~
bereikea
kernel, dien kan
nog niet bereiken
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Die tart mij
mij zoo trotsch, boven 't't ruischen
ruischen der
der eiken.
eiken.
En, bereikte
bereikte ik
ik den
den hemel,
hemel, hoe
hoedorst
dorstikikererklagen?
klagen?

oo fluister
fluister éen woord in de windevlagen!
a luister
Ik
luister vol aandacht, mijn
mijn ziel
ziel zal
zal het hooren —
Geen antwoord,
antwoord, ik
ik voel
voel dat 'k je heb verloren
En ik ga, óngetroost,
6ngetroost, met mijn eenzaam vragen.
VI.
De grijze dag is tranenzwaar
tranenzwaar geboren
geboren
Uit zwarten
zwarten nacht,
nacht, die
die mij
mij met
metwanhoop
wanhoopsloeg.
sloeg.
Ik snel tot haar —
- Neen, 'k wil
wil haar rust niet storen:
storen:
't Is
Is nog
nog te
te vroeg.
vroeg.
nu met
met mijn
mijn zorgen!
zorgen!
Loom weegt de noen -— tot haar nu
Haar liefde troost
troost me,
me, al
al zwijg
zwijg ik
ik aan
aan haar
haar zij
zij —
rust, vermoeid
vermoeid al
al van
van den
denmorgen.
morgen.
Neen, stil! Zij rust,
Ik ga voorbij.
Mijn hart
hart isis zwaar
zwaar van
van wee
wee onuitgesproken.
onuitgesproken.
Hol klinkt mijn stap in 't,tleeg
leeg van
van de
de avondstraat
avondstraat—
Neen, bid
bid dat
dat slaap
slaap haar
haaroogen
oogen heeft
heeftgeloken:
geloken:
't Is nti,
nu te
te laat.
thee-uur in
in de
de schemerkamer,
schemerkamer,
Maar 't innig thee-uur
Waar de oude stoel bij
bij vuur
vuurof
ofvenster
vensterwacht?
wacht?
Vergeet ik dan dat naar
naar een
een stiller
stillerkamer
kamer
Ze is heengebracht?
heengebracht?
Vergeet ik dan dat vlood naar
naar hooger
hooger leven
leven
Dç
met mijn
mijn lot?
lot?
De ziel, die mij verzoende met
Zoo ver van mij
mi; —
- Ik
Ik zwerf,
zwerf, alleen
alleengebleven,
gebleven,
Zij
Zij rust in God.

VII.
Ik zag, in droom, een donkre vreemde
vreemde vrouw,
vrouw,
Die bracht me een ruiker, druipenat
druipenat van dauw.

LIEDJES EN VERZEN
LmDJES

En al
ál die bloemen waren zwaar en zwart
En uit hun kelken rees een geur van smart,
smart.
Ik
slepend kleed
kleed van
van rouw:
rouw:
ik vroeg die vrouw in slepend
na;aarsregen?isishet
hetavonddauw?"
avonddauw?tt
-— "„Is
Is 't't najaarsregen
Zij
Zij hief de bloemen met een stillen lach,
Tot heel
Tot
heel de
deruiker
ruiker aan
aan mijn lippen lag.
Geen najaarsregen en geen avonddauw:
Ik
proeJde 't zilt der tranen van die vrouw.
ik proefde

VIII.
Ik
ik zat te droomen bij mijn open raam.
Daar hoorde
hoorde een
een meisje
meisje ik roepen
roepen luid
luid een
een naam,
naam,
Den naam van
van haar,
haar, die
die 'k,
'k,lang
langgelêen,
gelêen,verloor.
verloor.
Dat drong
drong zoo
zoo diep, tot
tot in
in de
de ziel,
ziel, mij
mi; door.
door.
Zoo groot verlangen zwol mij
mij in het hart
Dat zonder u leek héel het leven zwart.

o0 lieve
lieve heil'ge!
heil'ge! had ik u maar weer!
Ik knielde weenende aan uw voeten neer,
'k Verborg mijn tranen in uw reinen schoot
En klaagde: —
- "Zie,
groot!"
„Zie, mijn lijden is te groot!tt
Maar nimmermeer, al kreunt
kreunt mijn
mijn hart
hartvan
van pijn,
pijn,
o0 Meer-dan-Moeder!
Meer-dan-Moeder!zult
zultgij
gij bij
bij mij
mij zijn
En 'k mag niet wenschen dat
dat gij
gij wederkeert,
wederkeert,
Wijl door de menschen werd
werd mijn
mijn ziel
ziel bezeerd.
bezeerd.

o0 blijf
blijf bezaligd
bezaligd in uw hooge sfeer
En keer tot mij
mij op aarde nimmermeer.
Daal niet tot mij!
mij! éens zal ik gaan tot u,
nu!
Maar geef berusting, geef mij vrede nul
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IX.
Ix.
De bleeke Morgen is in nevelen vergleden.
vergleden.
De grijze Middag rekt de loome
loorne trage leden.
Ik strek al naar de Nacht verlangende armen uit,
uit.

o
0 kom mij troosten, kom gelijk een hemelbruid,
zolen,
Een sluier voor 't gelaat, op fulpezachte zolen,
In maneblanke zij
zij vol geur van nachtviolen.
Verlang ik naar de Nacht, nu
nu pas
pas de
de dag
dag ving aan,
Hoe zou ik met den Dood niet
niet willig
willig medegaan? .
Leg ik zoo kalm, zo,o
handen,
zoo blij
blij mijn
mijn handen in uw handen,

o0 Nacht,
Nacht,dat
datgij
gij mij
mij leidt
leidt naar
naar verre
verre droomenlanden
droomenlanden
En, zij 't't een
een kleine
kleine wijl,
wijl, mijn
mijn aardepijn
aardepijn geneest,
geneest,
Hoe zal ik volgen Dood, bevrijder
bevrijder van
vanmijn
mijngeest!
geest!

X.
X,
Ik ben gestegen uit mijn
mijn donker
donker dal
dal
Z60
geen mij
mij volgen
volgen zal.
zal.
Zoo duizelhoog dat geen
'k Heb niet
niet geroepen
geroepen als 't't verraden
verraden kind,
Dat nooit den weg meer naar zijn Vader vindt,
Wijl hem zijn broeder plots alleenig liet -—
En avondstemmen ritslen in het riet,
Het wankel riet rondom het zwart moera5,
moera~,
Waar 'k eens een blanke waterlelie las.
las,
Ik ben gestegen uit het woud van waan.
waan,
Ik durf alleen wel tot mijn
mijp Vader
Vad,er gaan.
gaan.
Doch wijder golvend, wijl ik opwaarts ga,
Sleept mij
mij de mantel van mijn liefde na,
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Gelijk de schaduw groeit
groeit bij
bij avondzon,
avondzon,
hullen kon.
kon.
Of 'k á1
al wat leef in deernis hullen
Terwijl ik hef 't aanbiddend
aanbiddend aangezicht
aangezicht
Naar 't eeuwig blauw vol heilig sterrenlicht,
en wijd,
Heb 'k over alle wezens, warm en
Mijn mantel van erbarmen uitgespreid.
HÉdNB
SWARTJl.
HELENE SWARTH.
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Zij was
was mijn
Zij
mijn eerste en is
is mijn
mijn liefste
liefstekindervriendin
kindervriendin gebleven.
gebleven.
Haar
rijke graankoopman.
graankoopman. Hun
Hun huis
huisstond
stondrecht-rechtHaar vader
vader was een rijke
in den
den middagschaduwkant,
middagschaduwkant, het onze vlak in de heete, hinderende
over in
hinderende
zon, die
zon,
die den
den voorgevel
voorgevel roosterde
roosterde tot groote
groote pret
pret van
van vliegen
vliegen en
en
zich met
met uitgespreide
uitgespreide vleugeltjes
vleugeltjes —
dazen, die er zich
- het
het kopje naar
naar omlaag
omlaag
keerend —
keerend
- talrij
talrijkk op koesterden. Hoe ik
ik vriendschap
vriendschap voor
voor Florence
Florence
opvatte? Mijn zuster Rosalie en
en ik
ik waren
waren onafscheidbaar,
onafscheidbaar, wij
wij hadden
hadden
aan
zagen naar
naar geen
geen andere
andere kinderen
kinderen om.
om.Maar
Maar
aan elkander
elkander genoeg en zagen
de
tijd van
van enkel
enkel spel
spelwerd
werdeensklaps
eensklapsals
de tijd
alsvoorbij
voorbijgerekend:
gerekend:wij
wij
moesten leeren. Hoe
Hoe en
enwaar?
waar? Meisjesscholen
Meisjesscholen bestonden
bestonden ter
ter plaats,
plaats,
naar men
men oordeelde,
naar
oordeelde, niet doelmatig
doelmatig ingericht.
ingericht. Men
Menonderhandelde
onderhandelde
met den hoofdonderwijzer
hoofdonderwijzer der
drie- of
of
der jongensschool.
jongensschool. Die
Die zou
zou ons drieviermaal
in
de
week
les
geven.
Wij
bleven
niet
alléén
daartoe
beviermaal in de week
geven. Wij bleven niet alléén daartoe bestemd: enkele andere familiën wenschten hetzelfde
hetzelfde voor
voor hun
hun meisjes
meisjes
en zoo beliep
beliep het
het getal
getal eindelijk
eindelijk tot
tot zeven.
zeven.
Die eerste
eerste les
les was
was een
eenonuitsprekelijk
onuitsprekelijk genot.
genot. Zij
Zij wekte
wekte ongekende
ongekende
opende horizonnen
horizonnen van
vanwerkzaamheid;
werkzaamheid; want,
want,hoe
hoe
belangstelling en opende
begon de
de leemte
leemte mijner
mijner dagen
dagen mij
mij te
te drukken,
drukken, ononjong ik ook was, begon
bewust. De
De lessen
lessenhadden
haddente
te onzent
onzentplaats.
plaats.
Helaas!
die eerste
eerste les!
les! Al
Aldedemeisjes
meisjes
Helaaslvoor
voormij
mijbleef
bleef het
het bij
bij die
waren de
vijf, de
de andere
andere vier,
vier, de
dejongste,
jongste,Rosalie,
Rosalie, meer
meerdan
dan
waren
de eene vijf,
twee jaar
jaar ouder
eerste kindsheid
kindsheid is zoo iets
iets van
van tel.
tel.
twee
ouder dan
dan ik.
ik. In de eerste
onderwijzer verklaarde,
verklaarde, dat
kon en
en dat
dat les
les aan
aan den
éen
De onderwijzer
dat ik niet volgen kon
lastig viel.
viel. Ik
Ik kreeg
kreeg mijn
mijn ontslag.
ontslag. Ik
Ik mocht
mocht
kind alleen geven hem te lastig
men, tot
tot ik
ik wat
wat grooter
grooter zou
zou zijn.
zijn. Het
Hetwekte
wekteeen
eenvroeg
vroeg
nog spelen, zei men,
een soort
soor.t van
van wanhoop
wanhoop in
in mij;
mij; ik
ik schreide
schreide en
en
gevoel van
van tijdverlies, een
schreide. Hoe zonderling,
zonderling, dat
medelijden had
had met
met mijn
mijn
schreide.
dat men
men geen medelijden
verdriet. Het werd
werd gansch
gansch over
over 't hoofd
hoofd gezien,
gezien, hoe
hoe goed
goed men
men
verdriet.
anders
anders ook was voor mij.
mij •
. „Ge
ttGe zijt
zijt stout,"
stout," zei
zei men,
men, „ge
"ge moogt
moogt al
al doen
doen wat
wat ge
ge wilt,
wilt, „vogelttvogelen ge
ge zijt
zijt nog
nog niet
niet content."
content:'
been loopen", en
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"Laat mij
mij naar
naar school
school gaan?"
gaan?" smeekte ik. „Daar
"Daar leert
leert men
men niets,"
niets,"
,,Laat
werd mij
„Men zegt
zegt er:
er: "allez
„allez joli" voor:
mij geantwoord.
geantwoord. "Men
voor: „loop
n100p fatfatsoenlijk",
soenlijk", en „fermez
"fermez la
la volière"
volière" voor:
voor: „sluit
"sluithet
hetvenster".
venster".NochNochmijlnaar
naar
ik schreide
schreide maar
maar altijd
altijd door,
door, „Bleetoo"
"Bleetoo"noemde
noemde men
menmij,
tans ik
blaten van
van de
deschapen
schapengewis.
gewis.
't't blaten
Dat gezaag
de grooten
grooten in
in huis; men
gezaag verveelde
verveelde de
men stak
stak mij
mij buiten,
buiten,
mij werd
werd later,
later, als
alseen
eengeestigheid
geestigheid verteld,
verteld, dat
dat
begon; en
en mij
zoodra ik begon;
eindelijk uit
uit eigen
eigen beweging
beweging de
de glazenkamerdeur
glazenkamerdeur opende
opende en
en ververik eindelijk
mijoverkwam.
overkwam.
als eene
eene tranenbui
tranenbuimij
trok, als
te druk om
zusters hadden
hadden 't veel
veel te
om naar
naar mij
mij om
om te
te zien:
zien: het
het
De zusters
vrijen tijd,
tijd, en
en de
de omgang
omgangmet
metandere
anderenieisjes
meisjes
schrijfwerk nam al haar vrijen
zelfs Rosalie
Rosalie tijdelijk
tijdelijk van
van mij
mij af.
af.
trok zelfs
tuin; ik
ik wrong
wrong een
een doorn
doorn uit
uit de
de haag
haag en
en teeteeIk liep
liep alleen in den tuin;
ik
kende
en huisjes
kende mannetjes
mannetjes en
huisjes in het
het hardgeregend
hardgeregend zand;
zand; maar
maar dat
dat
aarde droog
droog en mul
mul was.
was. Toen
Toen nam
nam ik
ik mijn
mijn toetoekon ik niet als de aarde
vlucht tot iets
iets anders:
anders: met
met mijn
mijn tanden
tanden pelde
pelde ikikde
dejonge
jongeboomboomvlucht
stammetjes en
lentescheuten, zoodat ze
ze kleverig
kleverig van het
het sap
sap en
en
stammetjes
en de lentescheuten,
heel glad
glad en wit daar
daar stonden
stonden en
en weldra
weldra verdorden
verdorden in
in de
dezon.
zon.
heel
na herhaald
herhaald tete"Kwaadpert"
(kwade pret?)
„Kwaadpert" (kwade
pret?) verweet
verweet men
men mij,
mij, en na
mij voor
voor een
een poosje
poosje het
hetgenot
genot
vergeefs verbieden,
vergeefs
verbieden, ontzegde
ontzegde men
men mij
van onzen grooten tuin.
de kinderen
kinderen van
van de
de
Toen ging ik aan de
de voorpoort
voorpoort staan,
staan, en
en zag
zag de
school
kleurigen brei,
brei, voorwerp
voorwerp van
van mijn
mijndiepste
diepste
school komen,
komen, met een kleurigen
jalouzie.
En aldus maakte
maakte ik de kennis
kennis van Florence
Florence Schoor.
Schoor. Hoe
Hoe en
enwanwanneer heb ik vergeten.
over de
de straat
straatgeloopen
geloopenen
en
Zoodra
gedaan was,
was, kwam
kwam zij over
Zoodra de klas gedaan
wijininden
denweder
wedervoor
voormij
mij
de
om elkanders
elkanders middel
middel trokken
trokkenwij
de armen om
toegangelijken
gelukkig door ons
ons samenzijn.
samenzijn.
toegangelijken tuin,
tuin, gelukkig
Florence was
maar naar
naar intelligentie
intelligentie
was bijna twee
twee jaar jonger dan ik, maar
mij
verre
de
baas.
Zij
was
opgewekt
en
lichamelijke
ontwikkeling
en lichamelijke ontwikkeling mij verre
baas. Zij was opgewekt
Zij was
was het,
het, die
die mij
mij leerde
leerde
en
bezat verbazend
verbazend initiatief.
initiatief. Zij
en guitig en bezat
een
die ons
ons erf
erfvan
van
een vogelhuis
vogelhuiszetten
zetten op
op den
den lagen,
lagen, breeden
breeden muur,
muur, die
den
baksteenen, met
met een
een
den voormaligen
voormaligen kloostertuin!)
kloostertuin') scheidde:
scheidde: vier baksteenen,
vierkante
opening
in
't
midden
elkaar
gelegd,
tegel
recht
midden
naast
elkaar
gelegd,
een
tegel
recht
vierkante opening
ietwat
naar voren
voren geheld,
geheld, een
een stokje
stokje op
opeen
eenbeweegbaar
beweegbaarsprietje
sprietje
ietwat naar
daaronder, graan als
als lokaas.
lokaas.
')I) De pater~
omweatclinatiitgejaagcl.
uitgejaagd.
Fransche omwenteling
tijdens de Pransche
paters waren
waren er tijdens
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hr::t zoozooangstige
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r:,i:::"chien v<l:d,::t CI'
Cl' C'!l oe:n
o".;:n)11
it: wacl
wae; - gegenaame,
haald en
nl·~:·.rkcll
gesteld! DeDeen"!
ofallele.t-e
a1lckr? vn
V,lJ1 ons
ons Mau-.
kbu~
haald
enaan
aan1:::1;
he,tn
rkc c„.:4csteld:
en e of
terde er op: d·,; t~gd werd e.:.n centimeter verschovln: n~en, er zatterdop:glwenctimrvsho.:ne,zat
niets in;
ir:; een
een jammerende
jam111crend~ teleurstelling.
teleurstelling. M~ar,
jawd, meeEtal
mee~tai ontontniets
Mar , jawel,
waard
waard:: men
men een
een bekje,
be-kje, bruine
bn.iinevederen:
vederen!„Erm
"Eenmnscia!
m:!~ch! zen
Zfn musch!"
musch!tt
Toen
volgde verlegenheid:
ver1eg;>:nh~id: wie
wie kan,
kan, wie
wie durft
durft ze
ze ereruithalen?
uithalen?
Toen volgde
Ge~nvan
vanons
onsbeiden.
beiden.Florence
Florence had
hadvan
vande
deeerste
eerstemaal
maal alal raad
raadgegeGen
w<:.ten: in een
een klein
klein huis
huis naast
naast het
hetonze
onzewoonde
woonde een
?enItaliaan,
Italiaan,een
een
weten:
blazenmaker; hij
een aangenomen
aangenomen dochtertje
dochtertje het
het kind
kindzijner
zijner
slazenmaker;
hij had een
gehuwde meid, wier man, als
als aardewerker,
aardewerker, meest
meest altijd
altijd in
in Frankrijk
Frankrijk
gehuwde
verbleef.
Carlotta, veel
veel ouder
ouderdan
danwij,
wij,met
meteen
eendonker,
donker,breed
breedaanaanverbleef. Carlotta,
gezicht,
oogen als
als paarlen
paarlen van
van git
git zoo zwart; zij
zij
gezicht, witte
witte tanden,
tanden, en oogen
noemde
pleegvader peter.
peter. Hij
Hij was
was een
eenoude
oudejonkgezel.
jonkgezel.
noemde haar pleegvader
Deze
werd gehaald.
gehaald. Handig,
Handig, op
op 't laddertje
laddertje geklommen,
geklommen,
Deze Carlotta werd
greep
musch en
en net
met een
een geweldigen
geweldigen slag
slag tegen
tegen de
de steenen
steenen
greep ze
ze de musch
sloeg
wij ze
z~ en
en Florence
Florence was
was het
het
sloeg ze
ze die
die dood. Warm nog pluimden wij
weder, die in
braden.
in de
dekeuken
keukeneen
eenpanneken
panneken en
en boter vroeg om ze te braden.
Soms was
vleesch, bruin van
van kleur,
kleur, heel
heel taai;
taai; maar
maar wij
wij meenden
meenden
was dat vleesch,
dät
het goed
goed was.
was. Het
Het maakte
maakte een
eenfeestmaal
feestmaal uit
uitvoor
voorons.
ons.
dat het
Te huis
huis was
was men
men geabonneerd
geabonneerd onder
onder andere
andere aan
aan den
den „Messager
"Messager
de Gand".
Gand". Deze
Deze verscheen
verscheen driern
driemaal
broeders
' aal. in de week. De groote broeders
waren zoo gretig naar politiek
politiek nieuws,
nieuws, dat
dat ze
ze elkaar
elkaar wei
wel zouden
zouden ververdrongen
blad het
het eerst
eersttetebemachtigen,
bemachtigen, als
als zij
zij aan
aan
drongen hebben
hebben om het blad
de straatpoort den
den postbode
postbode afwachtten.
afwachtten. Veel
Veel tijd
tijdom
omdie
dieomvangomvangrijke
lezen hadden
hadden ze
ze overigens
overigens niet.
niet. Wij betaalden hem
rijke courant te lezen
gezamenlijk
molen, mochten
mochten hem
hem —
gezamenlijk met
met de
de familie
familie uit den steenen molen,
hij
houdentottotnanaden
denmiddag
middagenenkregen
kregenververhij kwam
kwam 's's morgens
morgens- houden
volgens
10 eigendom.
eigendom.
volgens de gelezen nummers in
Daar ik heel den dag „vogelbeen"
mij de taak te beurt
Daar
"vogelbeen" liep, was
w.::s mij
beurt
gevallen
dragen en terug te
te halen.
halen. Zulks
Zulks gebeurde
gebeurde onongevallenhet
het blad
blad te
te dragen
middellijk
noenmaal. Ik
Ik had
had geen
geen parasol
parasol en
enook
ookgeen
geenhoed
hoed
middellijk na
na het noenmaal.
op en herinner mij
mij hoe
hoe helsch
helsch de zon
zon brandde op
op mijn
mijn bloot
bloot hoofd.
hoofd.
Eerst
weg langs
langs de dorpsstraat,
dorpsstraat, daarop
daarop naast
naast een
een doornen,
doornen..
Eerst liep de weg
haag,
daar op
op tamelijken
tamelijken afstand
afstand kriekboornen
kriekboomen in
in stonstonhaag, waar
waar hier en daar
den.
Mager en klein
klein wierpen
wierpen zij
zij niet veel
veel schaduw
schaduw af.
was 't't
den. Mager
af. Het was
uur,
van 't 'tnamiddagschoolgaan
namiddagschoolgaanvoor
voorFlorence
Florence en
enzij
zijvergezelde
vergezelde
uur, van
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mij
mij meestal
meestal ook
ook blootshoofd,
blootshoofd".Wij
\Vij1,ncten
ijlden von
w'n het
het eene
eene boorrpje
boompje
anderom
on1een
eenoogenblik
oogenblik te
to:: veroar:,-n.
vcr2J::r:::r.:n.Gun
Gc~nvan
v;1ncir.
eH':'beiden
b:;idc-n
onder 't'tander
verstand genoeg
genoeg om
klagen over
der
had verstand
om te
te klagen
over dien
dien toestand.
toestand, GLen
Geen der
het minste
minste vermoeden
vermoeden van.
van.
huisgenooten had er het
droeg nog
nog een
een ander
ander dagblad
dagblad uit,
uit, namelijk
namelijk „De
tlDc Vaderlander",
Vaderlander",
Ik droeg
was in
in de
de buurt
buurt
deze aan den
den onderwijzer,
onderwijzer, uit
uit gedienstigheid;
gedienstigheid; dat was
deze
daar het
het blad
bladvrijzinnig
vrijzinnig getint
getintwas,
was, en
enmen
mentetezijnen
zijnenbehoeve
behoevede
de
en daar
ie een
een papier
papiergewikkeld
gewikkeld en
en
geestelijke overheden
geestelijke
overheden ontzag,
ontzag, werd
werd het in
"het pakje"
pakje" genaamd.
genaamd. Aan
Aan 't'tnieuwjaar
nieuwjaarkreeg
heegik,
ik,tot
totmijn
mijnverbazing,
verbazing,
„het
"Datisisnu
nuook
ookeens
eenseen
een
lekkerkoek tot loon: „Dat
een ontzaglijk grooten lekkerkoek
mij met
met een
een
pakje voor
pakje
voor u,"
ti," zei zijn zuster, juffrouw Thereze, die 't't mij
hand stelde.
stelde.
gullen glimlach ter hand
een morgen,
morgen, dat
daterergeen
geenschool
schoolwas,
waStging
gingikik net
met Florence
Florence
Eens op een
den molen.
molen.Het
Hetwaaide
waaidegeweldig
geweldigenendedehalf
half
ontzeildewieken,
wieken
naar den
ontzeilde
hoog over
over de
de galerij,
galerij, als
als dreigdreigzoefden snokkend
snokkend boven ons hoofd, hoog
Deeigenares
eigenares stond
stond joist
juist
bestendig er
er af
af tetezullen
zullenvliegen.
vliegen. De
den zij bestendig
riep iets
iets aan
aan den
den ketser
ketser 1), die
die zijn paard
paard inhield
inhield
aan den ingang en riep
en van een
een hoog
hoog beladen
beladen kar
kar sprong.
sprong. Haar
Haarharen
harenfladderden
fladderden over
over
en de
dehoeken
hoekenvan
vanhaar
haarborstdoek
borstdoeksloegen
sloegenflapperend
flapperend
haar voorhoofd en
om op
op haar
haarrug.
rug.De
Dewind
windslingerde
slingerdeonze
onzerokjes
rokjesook
ookrond
rondde
debeenen
beenen
en wij
wii moesten
moesten ons
schuin
houden
om
niet
om
te
slaan.
Wij
keken
ons schuin
om te slaan. Wij keken
de raderen
raderen waren
waren alle
alle in heftige
heftige beweging;
beweging; de
degroote
groote
naar binnen: de
plettersteenen draaiden langzaam
langzaam statig
statig rond
rond over
over het
het vettig
vettig geelgeelplettersteenen
De dame
dame liep
liep heen,
heen, den
den storm
storm ontontbruin gebroken
gebroken mulle
mulle raapzaad.
raapzaad. De
vluchtend,
mulder: oud,
oud, braaf,
braaf, heel
heel grijs
grijs bebevluchtend, maar
maar Montijn,
Montijn, de
de mulder:
hij
poeierd,
onze belangstellende
belangstellende blikken
blikken zag,
zag, riep ons
ons toe
toe —
- hij
poeierd, die onze
moest hard schreeuwen om zich verstaanbaar te maken
maken in
in dat
dat angstangstwekkend
wekkend gerucht:
ge moogt
moogtwel
weleens
eensbinnenkomen,
binnenkomen,gege
moogt
vvd eens
eens zien,
zien,
"Allo,
„Allo, ge
moogt
we--1
hoe
toegaat." Hij
Hij deed
deed ons
ons een
eenheel
h~e1hooge,
hooge, steile
steile trap
trap opophoe het hier toegaat."
en daalden
daalden als
als uit
uiteigen
eigenbeweging
beweging langs
langs
klimmen.
Zakken stegen
stegen en
klimmen . Zakken
en bonsde
bonsde het
het
koorden
riemen naast
naast ons
ons heen,
heen. Overal
Overal kraakte
kraakte en
koorden en
en riemen
besneeuwd van
van stuifmeel.
stuifmeel.
oorverdoovend; alles was als wit besneeuwd
Boven
tweede molenzoon.
molenzoon. Hij
Hij lachte
lachte ons
onswelkomend
welkomend
Boven stond
stond de tweede
en de
demenschelijke,
menschdijke, plastische
plastische schoonheid
schoonheid openbaarde
openbaarde zich
zich
aan
aan en
was zeker
zeker nog niet
niet lang
lang binnen,
binnen, want
want zijn
zijn
eensklaps
eensklapsaan
aan mij.
mij. Hij
Hij was
bruinE',
krullende haarvlokken
haarvlokken waren
waren niet
niet aangestoven
aangestoven evenmin
evenmin als
als
bruine, kruliende
1)
De molenknecht
molen knecht die
die met
met ezel
ezel of
ofkar
karhet
hettetemalen
malengraan
~raanbij
bijde
deboeren
boeren
1 ) De
afhaalt.
afhaalt.
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snorbaard. Oogen
helderste bruin
bruin met
met
zijn sno...-baard.
Oogenvol
volstreeling
streelingvan
van het
het helderste
denkerss
chaduwen
en met zielezonneschijn,
denkers~chaduw
zielezollneschijn, een
een hernelsche
hemelsche glimlach,
glimlach.
edel voorhoofd,
voorhoofd, een flinke
flinke gestalte,
gestalte, krachtig
krachtig en buigzaam.
buigzaam. ik
Ik
een edel
geloof niet
een harmonieuzer
harmonieuzer menschenbeeld
menschenbeeld heb
heb
geloof
r; ietdat
dat ik
ik ooit later een
gezien. Ik
Ikkende
kendehem
hemwel
welvan
vanvroeger,
vroeger,hij
hijwas
wasde
dekameraad
kameraadvan
vanmijn
mijn
gezien+
broeder Alexander, hij
hij kwam
kwam bij
bij ons
onssomtijds
somtijdsaan
aanhuis,
huis,maar
maarikikhad
had
êchtopophem
hem
geslagen.DeDeverbeelding
verbeeldingvan
vaneen
eenkind
kindisisteteververnooit cht
geslagen.
gelijke nn aan den
den kodak
kodak van
van een
een tourist:
tourist:hij
hijneemt
neemtinstantanés,
instantanés, stopt
stopt
gelijk,
en toch
tochstaat
staat alles
alles er
er inin
het t lig
aan, en
iig in
in den
den zak,
zak, denkt er niet meer aan,
0pr:~vat
kleinste bijzonderheden,
bijzonderheden, die
die door
door latere
laterebewerking
bewerking
opF
evattot
tot de
de kleinste
to
to.hun
hunrecht
rechtkomen.
komen.Het
Hetkind
kindziet,
ziet,neemt
neemtwaar,
waar,soms
somsmet
metverrassing,
verrassing,
l.aaar
nog niets
nietsdaarbij;
daarbij;eerst
eerstnanaverstandelij
verstandelijke
ontwikkeling
Inaar denkt nog
ke ontwikkeling
krijgen de
zijn geest
geest en
ennemen
nemen
krijgen
de indrukken
indrukken vorm
vorm en
en beduidenis
beduidenis voor zijn
zij gestalten
gestalten aan
aan in
in zijn
zijnherinnering.
herinnering.Hij
Hij stond
stond dus
dus aan de
zij
de maalderij,
maalderij,
omringd door bergen
omringd
bergen zakken.
zakken. Hij toonde ons
ons waar
waar omhoog
omhoog ginds
ginds
de gedaante
gedaante van
van
het graan werd ingegoten
ingegoten en
en wij
wij zagen
zagen het
het onder de
gruizig
houten goot
goot door
door een
een trechter
trechter
gruizig meel
meel uit
uit een
een soort
soort van
van platte houten
in den
den zak
zak stroomen.
stroomen.
Wij begonnen reeds ons te
Wij
te gewennen
gewennen aan
aan het
het vervaarlijk
vervaarlijk rumoer
rumoer
"Komt nu
nu hooger,"
hooger'" zei
zei hij.
hij.Wij
Wij moesten
moesten een
een nog
nog
en hadden
hadden pret. „Komt
was eigenlijk
eigenlijk slechts niets
niets meer
meer dan
dan eene
eeneladder.
ladder.
steilere trap op,
op, het
het was
Maar welk een onvergelijkelijk
onvergelijkelijk schouwspel
De wolken
wolken
schouwspel ginder boven! De
dreven
hemelruim. Het
Het oog
oog waarde
waarde in
in het
hetwijde
wijde
dreven onrustig
onrustig in
in het hemelruim.
Vynckt, van
vanPoesele
Poesele—rond: wij zagen de
de kerktorens
kerktorens van
van Severen, Vynckt,
deze heel
- verre,
verret verre
verreklein
kleinals
alsstokjes
stokjesnevelig
neveligopduikend,
opduikend,
heel nieuw —
als een
een
moeilijk
dien van
van Meigem,
Meigem, ingestuikt
ingestuikt als
moeilijk te ontdekken; nader dien
zei Montijn; den
den toren
torenvan
vanNevele,
Nevele,zwaar
zwaardichtbij,
dichtbij,als
als in
in
uilennest
uilennest,t zei
een grondverdieping gelegen
gelegen en den
den mooien
mooien hoogen,
hoogen, achthoekigen,
achthoekigen,
spitsen toren
toren van
van Vosselaere
Vosselaere statig,
statig, hel
hel afgeteekend
afgeteekend tegen
tegen de
delucht
luchtop
op
van Landegemtoren
Landegemtoren dook
dook uit
uit
kleinen
kleinen afstand.
afstand. Zelfs
Zelfs de
de verre
verre naald
naald van
zagen de
de
den zomerwasem
zomerwasemop.
op. Hij
Hij noemde
noemde ze
ze ons
ons beurtelings.
beurtelings. Wij
Wij zagen
huizen
het dorp
dorp onder
onderons,
ons,een
eenmassa
massa steen,
steen, grauw,
grauw, rood,
rood, wit,
wit,
huizen van het
grijs,
hoekig gekant;
gekant; wij
wij zagen
zagen de
deschoorsteenen
schoorsteenen rooken,
rooken, en
en de
de
grijs, hoekig
Poucquesbeke
land
Poucquesbekeals
alseen
eenzilveren
zilverenlint
lintdoor
doorde
de golvingen
golvingen van
van het land
kronkelen.
Maarwat
watmij
mijhet
hetmeest
meesttrof
trof
datwas
wasdedegroote
grootemassa
massaboom=
boomkronkelen. Maar
dat
Men zou
zou
gewas,
gewas, waaruit
waaruit al die woningen en boerenhoeven opdoken. Men
nabijheid
lag.
gezegd
bosch dan
dan akkerland
akkerland in
in de
de
lag.
gezegd hebben
hebben dat
dat er meer bosch
was reeds
reeds weder
weder met
met bange
bange aandoeningen
aandoeningen door
door behulp
behulp van
van
Ik
ik was
zenuw-'
Montiju
tot aan de maalderij afgedaald, toen
tocn Florence,
Florence, in
in eens
eens %ellUWMontijn tot
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achtig heel schuw geworden, begon te schreeuwen
schreeuwen en
en niet
niet nicer
mterbebeneden dorst of
of wilde
wilde gaan.
gaan. Zij
Zij verweerde
verweerde zich
~ichtegen
tegenzachten
zachten(lwang
(Iwang
en sussende
sussende geruststellende
geruststellende overreding:
overreding: „Nee,
"Nee, nee!"
nee!"kreet
kreetzij
2;;jmet
met
aange~icht om de
de gapende
gapende diepten
diepten niet
niettetezien.
~ien.
de handjes voor haar aangezicht
"Kom
kind, ill
ik zal
2;al uudragen,"
dragen," sprak
sprakdedejonge
jongemulderszoon,
mulders2;oon, ,,doe
"doe
„Kom kind,
uw
oogjes toe,
,. en
en zij
zij liet
liet zich
zichopnemen,
opnemen, sloeg
sloeg hare
harearrnkens
armkens om
om
uw oogjes
toe,"
zijn hals, vlijde haar hoofdje op zijn schouder en hij steeg omzichtig
omzichtig
af en zette haar beneden
beneden veilig
veilig op den grond.
grond.
wij moesten
moesten er een grooen
grooten
Hij
Hij hield ons zijn open palm voor en wij
onverwach~s;
plak tot
tot afscheid
afscheid in
in geven.
geven. Toen
Toenvolgde
volgde nog
nogiets
ietsonverwachts;
plak
Montijn bracht,
bracht, met
meteen
eenvaderlijk-goedigen
vaderlijk-goedigenglimlach
glimlachininzijn
2;ijnstopp
stopp~
-.ligen baard, een
een linnen
linnenzakje
zakje met
metmeel
meelenengaf
gafhet
hetons;datgebeurä
ons; dat gebeuree
aan de openstaande straatpoort.
straatpoort.
„Om wafels
"Om
wafels te
te bakken,"
bakken," zei
zeide
dejonge
jongeman.
man.Welk
Welkeen
eenschat!
schat!Wij
Wij
genaakten geen aarde met
met den
den welkomen
welkomen lichten
lichtenlast.
last.
was te voorbarig
voorbarig geweest,
geweest, noch in
in het
het huis:
hui~
Doch ons vertrouwen was
van Schoor noch te onzent wilde men van een wafelbak hooren: vanSchortezwildmnvaefbkhorn:
ge dan,
dan, dat
dathet
het zoo
zoo maar te temperen
temperenis!
is! Loopt,
Loopt, gaat
gaat spelen,"
spelen, tt
"Meent
„Meent ge
was
weigerende raad.
raad.
was de weigerende
wij met
met onze
on2;e onbruikbare
onbruikbare manna,
manna, heel
heelbeteuterd
beteuterd
Daar stonden wij
en teleurgesteld,
teleurgesteld, toen Florence op een
een inval
inval kwam:
kwam: „Wij
"Wij zullen
zullen 'ttt
aan Belle -— de weduwe van onzen tuinman
tuinman —
- vragen!"
vragen!"
Wijtraden
tradenhet
hetkleine
kleinehuisje
huisje binnen.
binnen.Zij
Zij
Haar deurtje
deurtje stond
stond open.
open. Wij
tt
zat te
spinnen
en
hield
haar
"slijperwiel
een
eikenhouten,
heel
effen
te spinnen en hield haar „slijperwiel"
heel effen
haar voorschoot
voorschoot schuddend.
schuddend.
zonder spaken stil, de klodden van haar
Wij
kwamen met
ons voorstel
voorstel uit,
uit, zonder
zonder veel
veel hoop
hoop nochtans,
nochtans.
Wij kwamen
met ons
in de macht
macht van
van ontmoedigende
ontmoedigende ondervinding
ondervinding reeds.
reeds.
Belle antwoordde:
antwoordde: "Ja."
„Ja."
En zie Belle
Ja!
vooruit2;Ïcht! Ja, had ze
2;e gezeid
gezeid en
en bereids
bereids
Ja! Denk eens welk een vooruitzicht!
zij op en
en goot
goot den
den inhoud
inhoud van
van het
het klein
klein zakje
zakje in
in een
een teil.
teil.
stond
stond zij
wij aanschaffen.
aanschaffen.
Melk had ze, maar eieren
eieren en
en kaneel
kaneel en
en gist
gist moesten
moesten wij
Florence
kwam aldra terug
terug met
met eieren,
eieren, die
die
Florence liep
liep naar haar huis en kwam
ze op
Ik had
had teteonzent
onzenthet
hetdoosje
doosjemet
metkaneel
kaneel
op den
den roest had geroofd. Ik
gevraagd
gekregen. Belle
Belle gaf ons twee centen
centen om
om gist
gist tetehalen.
halen.
gevraagd en
en gekregen.
Dat werd
werd in
in een
een papiertje
papiertje gewikkeld,
gewikkeld, nadat
nadat de
deverkoopvrouw
verkoopvrouw
dèn mond
mond stak.
stak.
er een stukje van afgeknepen
afgeknepen had,
had, dat ze ons in den
debreede
breedegang,
gang,die
die
Het had een
een bitteren,
bitteren,wrangen
wrangen smaak,
smaak. Heel
Heel de
voor winkel
den grond
grond
winkel diende,
diende, rook eigenaardig
eigenaardig als
als ware
ware er bier op den
gestort geweest.
geweest.
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En wij
wij zagen
Z2gen toe,
toe, hoe
hoe Belle
Belle te
te viefk
w~::k ging.
ging. In
In een
een diepen
diepen aarden
aarden
pot lag het meel, een
pann:tje gesmolun
gesm.o1t.:n boter
boter in
in 't'tmidden
middengegoten,
gegoten,
em pannotje
daarop, kaneel
kaneel er
er over
over gestrooid,
gestrooid,
lauwgemaakte
lauwgernaaktemelk
melk met
met water,
water, daarop,
een greintje zout,
zout, een
een snuifje
snuifje meelsuiker.
m<;e1suiker. Belle
Belle sloeg
sloeg de
deeie'ren
eiéren omomtw~e, ving
ving den
dendooier
dooiervan
vande
deeerie
eenehalve
halvessêhaalin
zichtig in twee,
andere,
*chaal in de andere,
zoodat het wit afdroop. Dit
Dit werd
werdin
insneeuw
sneeuwgeslagen,
geslagen, alles
alles bij
bij elkaar
elkaar
gevoegd en nevig
gevoegd
hevig met een
een houten
houtenlepel
lepelomgewerkt.
omgewerkt.
„0 dat
,,0
datzal
zal goe
goedd zijn, good
goed zijn!" juichten
juichten wij.
wij. Maar
Maar Belle
Bdle bedacht
bedacht
zich:
„Om heel
"Om
heel goed
goed te zijn, moet er reinvaren in den
den deeg,"
deeg,"verklaarde
verklaarde
zij.
i.n dienst
dienst was,
was, kwam
kwam juist
juist binnen.
binnen.
Sieska,
Sieska, haar
haar dochter, die bij ons in
„Loop, haal er wat,"
wat," zei
"Loop,
zei Belle.
Bdle. Wij liepen
liepen mee.
mee.
005tBuiten onze
onze achterpoort
achterpoort lag
lageen
eengemeenzame
gemeenzameweide
weide —
- de
de Oastbroeck -— waar
broeck
waar al de koeien
koeien van
van het
het dorp
dorptoegang
toegang hadden;
hadden;doordoorkronkeld
Poucques, omzoomd
omzoomd met
met grachten,
grachten, ontaarde
ontaarde zij
kronkeld van
van de Poucques,
zij
in heide
heide of
of half
halfonvruchtbaren
onvruchtbaren grond,
grond,waar
waarbraambessen
braambessenrankten
rankten
en de wilde aim
olm bloeide
bloeide als
als vlokjes
vlokjes wol.
wol. Daar
Daar ook
ook groeide
groeide reinvaren,
reinvaren,
met uitgekante,
uitgekante, donkergroene
donkergroene bladeren
bladeren en
engelen
gelenknopjesbloei.
knopjesbloei. ,
wij ijklen
ijlden alle
alle drie
drie over
over
Haastig trok Sieska
Sieska enkele stengels af en wij
d~ achterpoort
achterpoort
de weide
weide en de steenen brug tusschen de
de koeien,
koeien, door de
langs
Bdle's huisje
huisje dat op ons
ons erf
erf stond.
stond.
langs onzen
onzen tuin naar Belle's
dUl bloesem
bloesem fijn
fijn gekapt
gekapt
Goed gtngev/asschen
va,sschenwerd
werdhet
het kruid,
kruid, met den
en
laatstvan
vanalal—
- de
degist,
gist,ininwarm
warm
en in
in den
den deeg
deeg gedaan;
gedaan;en
endan
dan- laatst
water
gebroken. Het reinvaren
reinvaren verspreidde
verspreidde een
een sterken
sterken reuk.
reuk.
water gebroken.
De pot werd
wel'd aan
aan den
den haard
haal'd gesteld,
gesteld, beschut
beschut met
meteen
eenomwonden
omwonden
nu zei
zei Belle
Belle ook
ook
doek;
grauwe papieren
op gelegd.
gelegd. En
En nu
doek; een
een grauwe
papieren zak
zak er op
tot ons:
"Loopt,
gaat spelen,
spelen, het
het zal
zal nog
nogheel
heelwat
watduren
dureneer
eerdededeeg
deegopop„Loopt, gaat
gaat."
gewillige engelen genoeg
genoeg om uit een
een dergedergeMaar wij waren geen gewillige
pot,ongeduldig
ongedu1di~
lijk paradijs verjaagd te worden.
worden. Wij hurkten
hurktenbij
bijden
denpot,
doch berustingsvol
berustingsvol het
hetrijzend
rijzendleven
leven daarin
daarinafwachtend.
afwachtend.
"Belle,
gaat."
„Belle, kijk eens of hij gaat."
"Neen,
niet."
„Neen, nog niet, hij kan nog niet."
poosjef ttNu
tochwel,
wel, toe,
toe, Belle."
Belle."
Na een poosje:
„Nu toch
,,'t
vroeg, zeg
zeg ik
ik u,
u, kinderen."
kinderen."
„'t IsIstetevroeg,
„Hef den
"Hef
den zak eens op."
op."
„Last ons
"Laat
'TU sens
tenS kijken,
kijken, Belie."
BeU.:'
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Het dwerde
du:;rde een
een schijnbare
schijnbare eeuwigheid,
eeuwigheid, tot
tot de
de jubelende
jubelende triomftriomfkreet, Belle
nageechoad,t weerschalde:
kreet,
Belle nageëchoeëd
wcuschalde:
,,Hij gaat, hij
"Hij
hij gaat,
gaat, t.
t, n potte uit!"
uit!"
Groot©, barstende
bcbbe~s stegen
stegen uit den
den deeg
deeg op.
op.
Groote,
barstende bebbe!s
Belle
laai der vlammen
vlammen en
en een
een
Belle had
had haar ijzer re.::ds
reeds watm
warm over den laai
een halven
rauwen
aardappel
"pannesmoutel'tt
klaar: 't is
„pannesmouter" klaar:
is te
t. zeggtn
een halven
rauwen
aardappel
met een stukje linnen omwonden, op een
een ijzeren
ijzeren vork
vork gestoken, in
in 't't
vet gedoopt en,
daarmee gesmeerd.
gesmeerd.
en het ijzer daarmee
urt, maar
De eerste wafel
wafel mislukte,
mislukte, wat
wat schier
schier altijd
altijdgelx
geb(;urt,
maarde
de tweede
tweede
oh! hoe
hoe mooi,
mooi, die
die rolde
rolde goudgeel
goudgeel met
met groen overmarmerd, van
oh!
van zelf
zelf
uit het
het ijzer.
ijzer.
Bolle had
had ons
ons borden
borden en een roes
gegeven om
om boter
boter in
in de putteR:l1e
mes gegeven
puttekens te doen;
wij een
eenvork
vorkvroegen,
vroegen, zei
zei ze:
ze:
kens
doen; maar
maartoen
toenwij
„Neen, wafels
"Neen,
wafels moeten met de hand gegeten
gegeten worden."
worden!'
Zij
goot heete melk
melk er
er over,
over, zoodat
2;oodat de
de wafel
wafel ererin,
in,opzwellend
opzwellend
Zij goot
wit geweekt
geweekt te zwemmen scheen. Dat
Dat gerecht
gerechtwas
wasgoed,
goed,heel
heelgoed,
goed,
wasons
onssterk
sterkgeloof.
geloof.Dapper
Dapper
het moest
moest goed
goed zijn,
zijn, aldus
aldus ten
tenminste
minstewas
op aan,
aan, groote
gl'oote afgetrokken
afgetrokken stukken
stukken in
in onzen
onzenmond
mond
vielen
vielen wij
wij er op
stoppend; maar
maar de
de sterke
sterke kruidsmaak,
kruidsmaak, de
de vettige
vettige melk
melk daarop,
daarop,alles
alles
schreeuwend als
als slecht,
slecht, dat
datgeen
geenilluzie
illuzie
veropenbaarde zich zoo luid schreeuwend
Florn~ce legde zich
zich achterover
achterover tegen
tegen haar
haarstoel,
stoel,
meer mogelijk
mogelijk was. Florence
en,
nog niet
niet gewend
gewend aan
aan levensontgoochelingen,
levensontgooche1ingen, stelde
op
en, nog
stelde zij
zij het op
een schreien en ik
ik volgde
volgde haar
haar na.
na.
_Wie het
het bedroefst
bedroefstnog
nogwas,
was,bleek
bleekBelle.
Belle.Sieska
Sieskahad
hadeens
eenshaar
haarhoofd
hoofd
binnengestoken
om te zien, hoe de
binnen gestoken om
de zaken
zaken stonden.
stonden.
zijn die
die kruien,"
kruien,"sprak
sprakze,
ze,„kleine
"kleinejongens
jongensmogen
mogen
"Moeder,
„Moeder, 't't zijn
ookverre
verre
dat niet,
niet, en
en om
om de
de waarheid
waarheidtete zeggen
zeggen en
enniet
nietteteliegen,
liegen,'t'tisisook
zijn."
van mijn ate te zijn..'
Belle
zuchtte hoofdschuddend: „'t
Belle zuchtte
,,'tisismogelijk,"
mogelijk,"zei
zeize,
ze,„om
"omsomsommige
moet men
men zijn
zijn verstand
verstand hebben,
hebben, en
endat
dat
mige dingen
dingen gaarne
gaarne te eten, moet
hebben ze nog niet, en
en gij zijt een lekkere
lekkere prei,"
prei," tegen
tegen Sieska.
Sieska.
„Hewel,"
"Hewel," vroeg
vroeg de
de jonge
jong~ man
man uit
uit den
den molen,
molen, de
deeerste
eerstemaal
maal hij
hij
de wafelkens
wafelkens goed?"
goed?"
hof zag:
zag: „waren
"warende
ons op ons hof
,,Neen,
"Neen, 't'twas
wasrattevergif,"
rattevergif,"antwoordde
antwoorddeFlorence
Florenceoprecht
oprecht.en
,enononbeleefd, hem ontloopend.
ontIoopend.
huis. Ik
Ik
jonge ,mulderszoon
werd destijds
destijds veel
veel besproken
besproken in huis.
Die jonge
pulderszoon werd
en stelde
stelde geen
geen of
of weinig
weinig belang
belang in
in hem
hem maar
maarvolvolluisterde wel niet en
in het
het geheugen
geheugen hangen
hangen chaotisch,
chaotisch,vormloos,
vormloos, doch
doch
zinnen bleven mij in
alle bestanddeelen
bestanddeelen voor
levenswijsheid
alle
voorlater
later ffienschenkennii
meuschenkennien
levenswijsheid
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uitmakend: „Verwend
"Verwend van
van zijn
zijn moeder,
moeder, teteveel
veelgeld....
geld ....jammer....
jammer ....
goedheid, ledigloopen,
ledigloopen, paardrijden,
paardrijden, jagen,
jagen, verspilzucht
verspilzucht inin
vernuft, goedheid,
onvoo!''<;lchtige woorden,
woorden, inineen
een
van werkzaamheid,"
werk2;aamheid," en
en dan
danonvoorzichtige
stede van
kinderoor.
kinderoor. „Uitzitten
"Uitzitten laat
laat ininden
dennacht.
nacht.Slecht
Slechtgezelschip,...
gezelschap, ..•zich
zich
werpen."
verloren werpen."
dat hij
hij eindelijk
eindelijk trouwde
trouwde met
meteen
heel mooi
mooi meisje
meisje onder
onder
Ik weet dat
een heel
en met
met haar
haar naar
naarAmerika
Amerika trok
troken
enhier
hierverduidelijken
verduidelijkenzich
zich
zijn stand en
dien tijd:
tijd: die
die reis
reisover
overzee
zee boezemde
boezemde gruwel
gruwel
mijn voorstellingen uit dien
in
in,het
hetwas
wasiets
ietshachelijks,
hachelijks,het
hetwas
wasals
als een
eenvertrek
vertreknaar
naarde
deeeuwigheid.
eeuwigheid.
hoorde gewagen
gewagen van
van gevaren
gevaren voor
voorvergaan
vergaanmet
metman
manenenmuis;van
Ik hoorde
muis; van
water en
en lucht
luchttetezien,
zien,en
en
een zeilschip, van maandenlang niets dan water
zoo
zoo diep was mijn indruk, dat
dat de
de naam
naam van
vandat
dat phantastisch
phantastisch schip
schip
mij bijbleef,
bijbleef, het
"George Hurlbut".
Hurlbut".
mij
het heette: „George
hij
schreef.
geloof ik, aan
aan mijn
mijn broeder,
broeder,althans
althanshij
f . hij
hij soms,
soms, geloof
Later schree
zond eens
eens zijn portret
portret in
in photographie
photographie —
- wat
wat in
in België
België nog
nog een
een
zond
.... Het ligt nog in een album, dat ik van thuis
thuis heb
heb
zeldzaamheid was
zeldzaamheid
was....
- onverbleekt
onverbleekt —
- met levendige
levendige oogen,
oogen, grijswordenden
grijswordenden
meegebracht —
haar .•..
baard en verdund haar....
Wij speelden
speelden veel
veel met onze
onze poppen,
poppen, maar
maar hadden
haddentoch
tochliever
liever
Wij
een
levend
zustertje
of
broertje,
heel
klein,
gehad.
Florence
vooral
een
zustertje of broertje, heel klein, gehad. Florence vooral
Dit niet
nietzijnde,
zijnde,
plaagde hare
een te
te koopen.
koopen. Dit
plaagde
hare moeder
moeder om
om er
er toch een
zal er
eruueen
een maken,"
maken," en
enzij
zijvervaarvervaarzei Toontje, hun meid,
meid, eens
eens:: "Ik
„Ik zal
zei
digde
bundeltje, dat
een kind
kind in
inde
debussel
busselgeleek.
geleek .
digde een
een linnen bundeltje,
dat op een
•.Het
Het had een
een zwart
zwart gemaakt
gemaakt hoofd
hoofd met gruis
gruis opgevuld
opgevuld en op
op het
het
ze bruine
bruine wenkbrauwen
wenkbrauwen en
en
met krieksap geverfd aangezichtje
aangezicht je had ze
oogen
katoen neusvierken
neusvlerken en
en een
een mondje
mondje geborduurd.
geborduurd.
oogen en
en met rood katoen
Een sargetje over het
het geheel
geheel maakte
maakte de
de illuzie
illuzie van
van verre
verrevolkomen.
volkomen.
was en
en
Ik
kreeg het soms
soms te
te leen,
leen, terwijl
terwijl Florence
Florence naar
naar de
de school
school was
Ik kreeg
herinner mij nog
nog het
het gevoel
gevoel van
van guitigen
guitigen triomf,
triomf, toen
toentwee
tweevoorbijvoorbijmij daarmede
daarmede binnen
binnen onze
onze koetspoort
koetspoortzagen
zagen
komende
komende boerinnen
boerinnen mij
„Kijk toch eens,
eens, alzoo
ab;oo een
een
zitten en, stilstaande,
stilstaande, aan
aan elkaar
elkaar zeiden
zeiden:: "Kijk
men een
een boorling
boorling vertrouwt!"
vertrouwt!"
klein
klein kind
kind aan wie men
wij altijd
altijd samen.
samen.
Den
zaterdag had
had Florence
Florence vrij.
vrij. Toen
Toen waren
waren wij
Den zaterdag
Eens
bracht
ze
een
brei
mee:
eene
purperen
sok
uit
de
school;
want
Eens
ze een brei mee: eene purperen sok uit de school; want
was zoo
zoo nieuw
nieuw en groot,
groot, dat
dat
haar
enthusiasme daaraan te
te werken
werken was
haar enthusiasme
het den speellust overwon. Zij wilde den ribbekens-boord
ribbekens-boord af
afhebben,
hebben,
ze de
de werking
werking niet
niet leiden.
leiden.
zei
zei ze,
ze, verder kon of mocht ze
Ik
had het
het nog
nog niet
nietverder
verder
ik zag bewonderend en verlangend toe, ik had
gebracht
breien van
van een
een kouseband
kouseband met
met twee
twee naalden,
naalden, eeneengebracht dan het breien
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tonige,
vier en
en breide
breide
tonige, vernederende
vernederende beugheid
bezigheid en
en Florence
Florence had
had er vier
averechts en rechts
averechts
rechts alreedel
alreede!
Hoe
ze·dat toch;
toch;de
denaaiden
naald-::nkletsten
kletstenop
opelkander,
elkander,
Hoe behendig deed ze'dat
de steken vlogen
vlogen af! Florence
Florence had
had heel
heel mooie
mooie handjes,
handjes, mollig
mollig en
en
blank
roze nageltjes
nageltjes en
pmk die
die sierlijk
sierlijk opkrulde.
opkruIde. ik
Ik had
had
blank met
met roze
en een pink
een
gevoel dat mijne
mijne handjes
handjes het
het daglicht
daglicht onwaardig
onwaardig waren
waren en
en ik
ik
een gevoel
stak ze onder mijn
mijn voorschoot
voorschoot weg.
weg.
Zij
een mooi
mooi gezichtje,
gezichtje, al
al blozenden
blQ2;enden bloei,
bloei, kleine
kleine blauwe
blauwe
Zij had een
oogen vol
vol levendigheid
levendigheid en een bruin
oogen
bruin tikje
tikje als
alseen
eenzaadkorreltje
zaadkorreltjeop
op
een harer wangen,
wangen, een „vits"
"vits"zooals
zooals men
men 't noemt. Maar Florence
Florence
had
een groot
groot verdriet,,
verdriet; eene
eene blijvende
blijvende spijt,
spijt, die
die ik,
ik, medelijdend,
medelijdend,
had een
met haar
haar deelde
dc,e1de!: zij
namelijk heel
heel lichtkleurig
lichtkleurig haar,
haar, zoo
zoo licht
licht
zij had namelijk
dat het
het lichtgevend
lichtgevend schier
schier als
als zilver
zilver was.
was. Dat
Datmoest
moestheerlijk
heerlijkwezen,
wezen,
naar 't't mij
mij nu
nu voorkomt
voorkomt en
en sedert
sedertheb
hebikiksteeds
stE;edseen
eenvoorliefde
voorliefde gehad
gehad
voor menschen
menschen met zulke haren; maar
maar zij
zij had
hadmij
mijwijsgemaakt,
wijsgemaakt, dat
dat
het uitnemend
uitnemend leelijk
leelijk was.
was. Zij
Zijbejammerde
bejammerd;!het
hetals
alseen
eenramp
rampen
enikik
troostte haar zoo
de straat
straat
zoo mogelijk.
mogelijk. Eens
Eens kwam
kwam ze
ze bULten
buiten adem over de
geloopen:
onder 't kammen
haartje
geloopen: "Mama,
„Mama, heeft
heeft daar onder
kammen een
een bruin haartje
op mijn
mijn hoofd
hoofd gevonden;
gevonden; nu
nu zal
zal het
hetallemaal
allemaal donker
donker worden
worden als
als
het uwe!"
uwe!"
,,0,"
zeiik,
ik,reeds
reedsongeloovig,
onge1oovig, ,,O,
,,0, meent
meent ge
ge dat
dat waarlijk,"
waarlijk," haar
haar
„0," zei
vertrouwen en hare
hare hoop
hoop onvoorzichtig
onvoorzichtig een
een stoot
stootgevend.
gevend.
,
Wij
bleven niet alleen
alleen met
met ons
ons tweeën,
tweeën, er
erwaren
warenetteliike
ettelijke kamekameWij bleven
raadj~s
bijgekomen; meisjes
buurt:
raadjes bijgekomen,
meisjes van
van wat
wat lageren
lageren stand
stand uit
nit de buurt:
de meisjes
meisj~s van den timmerman, eene
eene van
van den
denhuurhcynfi
huul'houd2t',
';'::11': uit
uit
r, eene
de bakkerij,
bakkerij, twee van
van den
den schoenmaker;
schoenmaker; dat
datjongstc,Amandineken
jong~tc, Ams.ndineken
heette
eigenlijk te veel
veel het was
was nog geen
geen twee
oud
heette het, was er eigenlijk
twee jaar
jaar oud
en haar grooter zustertje
zustertje Constance
Constance moest
moest kiezen
kiezen of
ofhet
hetmedenemen
medenemen
of zelve
zelve thuis
blijven. Amandineken
he-t
thuis blijven.
Arnandinekenliep
lieptusschen
tusschende
de beenen,
beenen, het
tt, dat is:
was
telde niet
niet mede
mede als
als er
er een
eenpand
pandtete
was "kattevleesch
„kattevleesch",
dat is: het telde
geven
het ,duik"duik-jejegeven was,
was, of werd niet gezocht in zijn schuilplaats bij het
weg" spelen. Dat
Dat maakte
maakte hem
hem korzel
korzel reeds
reeds en
enik
ikwect
weHnog
nogheel
heelgoed
goed
hoe verootmoedigd
verootmoedigd ik mij vroeger voelde toen ik zelve
zelve nog
nog te
te klein
klein
was
te wezen
bij ,,'t
Kale" spelen
spelen iemand
iemand
was om van tel te
„'t blinde Kale"
wezen en mij bij
bij den
zeggen:
den kop
kophad
haden
ende
deanderen
anderen riepen:
riepen: "Kattevleesch!"
„Kattevleesch!" 't't isi~ tete zeggen:
"laat
mede".
„laat los, dat kleintje telt niet mede".
Onduidelijk
bijzonderheden, maar
maar kleurrijk
kleurrijk als
als geheel
geheel staan
staan
Onduidelijk in de bijzonderheden,
vele
te voren:
voren: het
het „fobe-rollen":
"fobe-rollen":kaatsballen
kaatsballenwerpen
werpennaar
naar
vele spelen mij te
zooveel grondputtekens
alser
ermededingsters
mededingstersware
waren;
eensteentje
steentjedaarin
daarin
grondputtekens als
n; een

LXXX VT
LXXXV!

586

HBRINNERINGEN
MIJN KINDERTIJD
KINDERTIJD
HERINNERINGEN UIT
UIT MIJN

gelegd, telkens
dede
kaatsballen
gelegd,
telkens men
menhet
hetveilig
veiligbereikte
bereikteenendan
dan
kaatsballenalle
alle
naar
naar malkander
malkander gegooid.
Een ander
ander spel, met
met vele
vele deelnemers
deelnemers was
was een
eensoort
soortvan
vantribunaal
tribunaal
en begon met
met het
het volgend
volgendrijmpje,
rijmpje, terwijl
terwijl twee
tweeonzer
onzernaar
naar een
eenalleenalleenstaand meisje toetraden en er
staand
er voor
voor knielden:
knielden:
„Mijnheer de baljuw,
"Mijnheer
baljuw,
Ik
ik kom
kom uu groeten,
groeten,
met handen en voeten,
met groote
groote reverentie,
reverentie,
met kleine
kleine patiéntie,
patiéntie,
Er zijn twee dieven op stee."
stee."

De baljuw
baljuw antwoordde:
antwoordde:
„Ik zal ze doen vangen,
"Ik
vangen,
hangen,
Ik
Ik zal ze doen hangen,
mijn beste knechten
knechten mee.
mee:'
Neem een van mijn
De rest
rest heb
heb ik
ik vergeten.
vergeten.
Ook
was er
er een
eenander
anderspel:
spel:een
eenmeisje
meisjemoest
moestneergehurkt
neergehurktzitten,
zitten,
Ook was
terwijl al de
de aanwezigen
aanwezigen haar
haar rokje,
rokje, zoo
zoo wijd
wijdmogelijk
mogelijkuitgespannen,
uitgespannen,
zoo hoog
hoog mogelijk
mogelijk boven haar
haar hoofd
hoold hielden;
hielden; de
de eenen
eenen zongen:
zongen:
„Wie zit er
"Wie
er in
in dezen
dezen hoogen
hoogen toren,
toren,
Ro, ro, fi, a,
a, ro?"
roy"

En de
de overigen
overigen antwoordden:
antwoordden:
,,'t
deschoone
schoonemaagd
maagdvan
van Brugge,
Brugge,
„t IsIsde
Ding, ding, belle ding."
ding."
Het vervolg en het einde
einde zijn
zijn mij
mij ontgaan....
ontgaan ••.•
Een ander nog: een
een kind
kind kwam
kwam af
af met
met een
eenmandeken
mandekenaan
aan den
denarm
arm
of een geknoopten zakdoek, die er dienst
dienst voor
voor deed
deed en
en allen
allenvroegen
vroegen
zingend:
Goeleine, Goeleine,
Goeleine,van
vanwaar
waarkomt
komt
"Van
waar komt gij getreden, Goeleine,
„Van waar
gij getreden,
Goeleineken?"
Het kind
kind antwoordde
antwoordde op
op gelijken
gelijken rythmus:
"Ik
kom van
van onder de aarde,
Pantoeft ik
ik kom van
val1 onder
aarde, Pantoef, Pantoef,
„Ik kom
de aarde,
Pantoefeiken:'
Pantoefelken."
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"Wat
heb-de gij
gij daar
daar weest
weest halen,
halen, Goeleine,
Goeleine, Goeleine,
Goeleine,
„Wat heb-de
wat heb-de gij daar weest haien,
halm,
Godeineken?"
Got: leineken?"
"Een
Pantod, Pantoef,
Pantoef,
„Een mandeken met aarde, Pantoef,
Een mandeken
mandeken met aarde,
aarde,
Pantoefelken."
Pantoefelken."

„Aan wie zulde gij
gij dat
dat geven,
geven, Goeleine,
Goe1eine, Goeleine,
Goeleine,
"Aan
z;ulde gij dat
dat geven,
geven,
Aan wie zulde
Goeleineken?"
„Aan een van mijn
"Aan
mijn beste
beste vrienden,
vrienden, Pantoef,
Pantoef,Pantoef,
Pantoef,
Aan
mijn beste
beste vrienden,
vrienden,
Aan een van mijn
Pantoefelken.
Pantoefelken."ft
"Wie
uw beste
beste vrienden:
vrienden: Goeleine,
Goeleine, Goeleine,
Goeleine,
„Wie zijn er uw
Wie zijn er uw beste
Wie
beste vrienden,
vrienden,
Goeleineken?"
En toen moest
moest eerie
eene keuze
keuze uit den
den hoop
hoop gedaan
gedaan worden.
worden. Het
Hetlied
lied
werd herhaald tot
tot alien
allen gekozen
gekozen waren, maar
maar wat
wat er
er toen
toen gebeurde,
gebeurde,
kan ik niet meer
meer zeggen.
zeggen.
Papa en mama gingen alle
mochten
alle jaren naar Oostende. Ditmaal mochten
-later
moedervan
vanCyriel
CyrielBuysse
Bu ysse—
- de
dezoozoowij, ik, Rosalie
Rosalie en
enPauline
Pauline—
later moeder
genaamde
Florence onafscheidbaar
onafscheidbaar
genaarnde "drie
„drie kleinen"
kleinen" medegaan. En daar Florence
z,;: meegevraagd;
meegevraagd;ook
ook het
hetgezellinnetje
gezellinnetjevan
vanRosalie
Rosalie
was
mij, werd
werdze
was van mij,
-— het
de
het eenig
eenig dochtertje
dochtertje van
van den
den orgelmaker
orgelmaker-— Sidon
Sidon -— van de
partij zijn+
zijn. Voorzeker
Voorzeker droeg
droeg de
debijzonderheid,
bijzonderheid, dat
datkinderen
kinderen destijds
destijds
volstrekt
betaalden op
veel bij
hetmild-zijn
mild-zijn
volstrekt niets
niets betaalden
op den trein, veel
bij tot het
met de uitnoodigingen.
uitnoodigingen.
purpergeruit
geruit
Wij
nieuw guingang kleed
kleed —
- wit en purper
Wij hadden elk een nieuw
--- en
enook
ook de
de andere
andere meisjes
meisjes zouden
zouden in
in het
het nieuw
nieuw steken.
steken. Wij
Wij dansten
dansten
van blijdschap bij het vooruitzicht,
vooruitzicht, maar
maar het
het weder
weder was
was voortdurend
voortdurend
ongunstig,
week werd
de reis
reis teleurstellend
teleurstellend —
ongunstig,van
van week
week tot
tot week
werd de
verschoven.
„Het is
"Het
is heel
heel slecht
slecht gedaan,"
gedaan," zei
zei de
dejuffrouw
juffrouwvan
van den
denorgelmaker,
orgelmaker,
"ik
mij in
in kosten
kosten voor
voordat
datdom
domOostende;
Oostende;onze
onzeSidon
Sidonheeft
heeft
„ik steek mij
er
het hoofd
hoofd zot
zot van
van geraasd
geraasd en als
als het
het op
op vertrekken
vertrekken aankomt,
aankomt,
er het
Dit werd
werd Mama
Mama overgebracht.
overgebracht.
slaat
slaat alles
alles in." Dit
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„Woensdag," zei
zei ze, „zullen
"Woensdag,"
"zullen wij
wij gaan,
gaan, door
door alle
alle weer,
weer, alal moest
moest
regenen:'
het katten regenen."
En wij vertrokken. Het was een klare zomerdag. Eerst in een hnurht;;.urchaise met rinkelende ruitjes tot aan
aan Landegern,
Landegem, op een
een uur
uur afstands
afstands
Erwas
wasenkel
enkelplaats
plaats voor
voorvier
vierpersonen;
personen;wij
wij
door
een aardeweg,
aardeweg. Er
door een
zaten
behalve den koetsier
koetsier met zeven in, geperst
geperst en
en de
de eene
eeneop
op
zaten er,
er, behalve
den schoot der
der andere.
andere.
Van den trein heb
Van
heb ik
ik niets
niets anders
anders onthouden,
ontho\.tden, tenzij
tenûj dat
dat ik
ik aan
aan 't't
raampje
naaste boornen
boomen snel
snel achteruitschoven
achteruitschoven
raampjezitten
zittenmocht,
mocht, en dat de naaste
en de verre
verre lijnen,
lijnen, traag
traag met ons mede
mede gingen.
gingen. Oostende
Oostende was
was toen
toen
eene
Wij moesten om de zee
zee te
te bereiken
bereiken door
door een
een lang
lang gegeeene vesting. Wij
welf, waar
waar de
de stappen
stappenhol
holweerklonken;
weerklonken;ererwaren
warenloopgrachten,
loopgrachten,met
met
eene brug,
brug, waar
waar
gras,
gras, effen
effen als
als fluweel
fluweel begroeid,
begroeid, er
er was
was eene
eene sloot; eene
door een
eennean
H.ankettingen
kettingen aan hingen
hingen enop
en op een
eenvraag
vraagvan
van Papa, werd door
—
met een ringbaardje
ringbaardje en een pijp
pijp in
in den
denmond
mond—- geantwoord:
geantwoord:
„Het Sint-Ule
"Het
Sint-Ule poortje."
poortje:'
Lange jaren later
opening in
inde
devesting,
vesting,waarwaarlater vernam
vernam ik, dat die opening
schijnlijk
Hulppoortje" heette.
tij moest
moest laag
laag zijn,
zijn,het
het
schijnlijk "het
„het Huippoortje"
heette. Het
Het tij
water lag verre. De
De zee
zeescheen
scheenmij
mijeen
eenlangwerpige
langwerpigegrauwe
grauwelage
lageberg,
berg,
die vooruit rolde.
Kinderen
roode en gestreepte
gestreepte mutsjes
mutsjes op
op speelden
speelden met
met
Kinderen met
met roode
zand en
en schreeuwden
schreeuwden van
van de
de pret.
pret.
schopjes
schopjes in het zand
er~- waren
gebouwen op heel
heel de
de
De dijk
dijk was
was smal,
smal, er
waren slechts
slechts drie
drie gebouwen
bemerkte
ik
eerst
jaren
later
"Le
Pavillon
des
Dunes",
lengte -dat
—dat bemerkte
later — „Le
Dunes",
"Le Pavillon
Pavillon du
du Phare",
Phare", verre
verre op
op de
de
verre
eene uitzijde,
uitzijde, „Le
verre op
op de eene
andere,
Kursaal in het midden;
midden; voor
voor zoover
zoover ik meen
meen te
te weten
weten
andere, De Kursaal
was
een houten
houten huis
huiszonder
zonderverdieping,
verdieping,groen
groengeverfd,
geverfd,als
alsuit
uit
was het een
zoo eenzaam
eenzaam stond het daar,
daar, lang en smal.
smal. Uit
de lucht gevallen,
gevallen, zoo
Dit
alleen
de drie
drietrok
trokmijn
mijnaandacht.
aandacht.Het
Hetwater
waternaderde
naderdealalmeer
meer
alleen van de
en meer
meer in groote
groote schuimende
schuimende vegen
vegen over
'over 't strand. Karretjes, wit
wit
of met gekleurde,
gekleurde, horizontale
horizontale strepen
strepenstonden
stondenininrijrijen
gereed,enkele
enkele
en gereed,
kwamen
paard daaraan
daaraan gespannen
gespannen uit het
het water,
water, andere
andere
kwamen met
met een paard
reden klotsend daarin.
daarin.
Mama
bad nemen.
nemen.
Mama zou
zou een bad
volle, heete
heete zon,
zon,zat
zateen
eengroep
groepdikke
dikkewijven,
wijven,met
met
Op het zand, in volle,
blauwe baaien
baaien aan, bloote,
bloote, bruinrood
bruinrood geroosterde
geroosterde armen,
armen, bloote,
bloote,
blauwe
even zulke beenen
beenen en
en afzichtelijke
afzichtelijke aangezichten
aangezichtenals
als met
meteene
eenebronzen
bronzen
tint overborsteld.
overborsteld. Het waren
waren bepaald
bepaald alle monsters
monsters en
en ik
ik schrok
schrok er
er
van:
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„Madametje, een bad?" riepen
"Madametje,
riepen zij.
zij.
„Het water
"Het
water isis zoo
zoo goed
goed vandaag!"
vandaag!"
"Kom,
V\,"ij-je
in?" en
endergelijke
dergelijke verlokkingen
verlokkingen meer.
meer.
„Kom, wij
—je er
er nie in?"
De keus viel inderdaad op een
een dier
dier gedrochten
gedrochten en
enMama
Mamastapte
stapte
Wij zagen
zagen ze
ze door
door het
hetwijf,
wijf,dat
dat
er mede
mede in
witte koetsjes.
koetsjes. Wij
in een der witte
half uit
bleef
staan,
ginder
half
uit het
hetwater
waterrecht
recht
bleef
staan,
ginderverre,
verre,vastgehouden,
vastgehouden,
de opkomende
opkomende baren
barenduiken.
duiken.
met het hoofd
hoofd onder
onder de
eten gaan.
gaan.
Toen moesten wij
wij aan
aan 't eten
Wij trokken
Wij
trokken in de Kursaal,
Kursaal, daar
daar stonden
stonden tafeltjes
tafeltjes met
met wit
wit overoverdekt. De stoelen waren, geloof ik, van hout en
en groen.
groen.
zwart met
metwitte
wittedas,
das,en
enzonderling!
zonderling! een
een wit
witvoorvoorEen
Een heer in 't'tzwart
schoot
dêt schier sleepte,
sleepte, en een
een servet
servet op
op den
denarm,
arm,naderde
naderde
schoot aan,
aan, dat
en luisterde; Papa zei hem 't een en 't ander en noemde hem "kellner".
„kellner".
borden aanbracht,
aanbracht, deed
deedMama
Mamaererhem
hemtwee
tweetertignemen:
Toen hij borden
terugnemen:
"Die
twee kleine
kleine zullen
zullen wel
wel aan hun aas
aas geraken,"
geraken, tt sprak
sprak ze
ze tot
tot
„Die twee
Papa, zoodra die man
man den
den rug
rug gekeerd
gekeerd had.
had.
Die twee kleine waren Florence en ik.
ik. Waarom
Waarom alles
alles op ons
ons gegespaard werd en
en alles ons onttrokken
onttrokken moest
moest zijn,
zijn, kan
kan ik
ik niet
nietverklaren;
verklaren;
noch mes
mes noch
noch vork,
vork,noch
noch
maar wij
wij kregen
kregen noch servet noch bord, noch
zelfs'
geen
stoel.
Wij
moesten
staan,
Florence
naast
Papa,
ik
bij
glas,
glas, zelfs geen
Wij
Florence naast Papa, ik bij
Mama. Allen aten bifstukken. Papa stak
stak nu
nuen
endan
danop
opzijn
zijnvork
vorkeen
een
mijop
opdezelfde
dezelfdewijze
wijzevan
van
stukje
Florence toe, Mama
Mama stak
stak er
ermij
stukje aan
aan Florence
waszoo
zoolekker!
lekker!Zulk
Zulkvleesch
vleesch hadden
hadden
haar
in den
den mond.
mond.Dat
Datwas
haar bord in
wij
hond was
was tusschen
tusschen ons
ons komen
komen staan:
staan:alalzwarte
zwarte
wij niet thuis!.
thuis I .•. Een hond
wol,
over zijn
zijn oogen
oogen hingen
hingen en
enlange,
lange,hangende
hangende
wol, met krulletjes die over
was geschoren
door de
de haarpuntjes
haarpuntjes
ooren.
achtergelend was
ooren. Zijn achtergelend
geschoren en
en de door
schijnende huid
huid gaf
gaf hem
hem daar
daar een
een grijze
grijze kleur.
kleur.Zijn
Zijnpooten
pootenook
ookwaren
waren
geschoren
doch met
metringetjes
ringetjes wol
wol als
als manchetjes
manchetjes in
in het
hetmidden
midden
geschoren doch
versierd gelaten.
was heel
h~el beleefd,
bele~fd, heel
heel welgemanierd,
welgemanierd, heel
heel bescheiden:
bescheiden: hij
hij
Hij
Hij was
stond daar en wachtte
wachtte tot
tot hij
hij ook
ook een
eenhapje
hapjekreeg.
kreeg.
"Maar
èens welk een schoone hond!"
„Maar zie toch eens
„Maar kijk
een fraai
"Maar
kijk eens
eens welk
welk een
fraai beest!"
beestl" „Wie
"Wie heeft
heeft er
er nog
nog ooit
ooit
zulk een groote waterhond gezien!"
gezienP'
Dit zeiden Papa en
en Mama
Mama tot
tot elkander.
elkander.
Toen alles op was, had ik veel te weinig gehad, te
te weinig
weinig minstens
minstens
voor
kindereisch in open
open zeelucht;
zeelucht; Florence
Florenceverkeerde
verkeerde voorzeker
voorzeker
voor kindereisch
wij bezaten
bezaten
in een
een gelijk
gelijk geval
geval van
van gedwongen
gedwongen abstinentie;
abstinentie; maar
maar wij
wij het.
het. Wij
Wij
nog geen oordeel
oordeel genoeg
genoeg om
om het te weten,
weten, al
al voelden
voelden wij
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klaagden niet en de
de verzadigden
verzadigden —
- anders zoo
zoo teerhartig
teerhartig —
- dachten
dachten
't evenmin.
Aan
het
Aan al
al de
de aanwezige
aanwezigekinderen
kinderenvan
vanons
ons gezelschap
gezelschap werd
werd voor
voor het
vertrek een geschenk
geschenk gekocht
gekocht bij
bij een
eenkraampje,
kraampje,waar
waarschelpentuig
schelpentuig
en schopjes en ik weet niet wat al te koop
koop stond.
stond. Elk
Elk onzer
onzer kreeg
kreeg een
een
frisch,
mandje,
mandje, een
een sluitmandje
sluitmandje dan
dan nog,
nog, zoo
zoo mooi,
mooi,zoo
zooblank
blank en
en frisch,
zoo sierlijk,
sierlijk, zoo
zoo fijn
fijn gevlochten,
en!{ele aanblik
aanblik er
er van
vaneen
een
zoo
gevlochten, dat de
de enkele
uit
schoonheidsgenot
schoonheidsgenot bevredigde
bevredigdetevens
tevens zoo
zoo kloek,
kloek,dat
dat er
er een van, uit
de schipbreuken van huiselijke
huiselijke voorwerpen gered,
gered, eenige
eenige jaren
jaren gegemijnent nog
nog bestond
bestond enin
en in de
de keuken tot schuilplaats
schuilplaats diende
diende
leden te mijnent
voor tijm en laurierbladen....
laurierbladen....
.
voor
Wij
niet spelen;
spelen, dat
dat was
was een
een streng
streng verbod.
verbod.
Wij mochten
mochten op de straat niet
Rosalie
aangelegd voor de
de bekoring;
bekoring;maar
maar
Rosalie was
was veel
veel te aristocratisch aangelegd
ik leed er onder,
onder,telkens
telkensals
als ik
ikde
deluidruchtige
luidruchtigemeisjesbende
meisjesbendeaan
aanhet
het
knikkerspel hoorde
hoorde of
of ze
ze zag.
zag. Soms,
Soms, slechts
slechts enkele
enkele keeren,
keeren, ontdook
ontdook
knikkerspel
liep er
er toch
toch bij.
bij.Aldus
Aldus herinner
herinnerikikmij
mijeen
eenavond
avond
ik het opzicht
opzicht en liep
poort talrijk
talrijk gespeeld:
gespeeld:
vooral.
vooral. Wij
Wij hadden bij mijnheer Schoor in de poort
in mijn
mijn verbeelding
verbeelding—
- en,
en,stapels
stapelsuit-uiter lagen zakken —
- berghoog in
gegoten graan. Wij staken ons daarachter weg,
er in,
in,klauklaugegoten
weg, sprongen
sprongen er
terden
het graan
graan en
enlieten
lietenons
onslangs
langsde
dekoele,
koele,gladde
gladdekorrels
korrels
terden op het
duisternis ingetreden
ingetreden was.
was. Toen wij
wij buiten
buiten
neerglijden,
neerglijden,tot
tot de
de duisternis
kwamen, was
was het
het hel
helals
alsdag,
dag,maar
maareen
eenzonderlinge
zonderlingedag,
dag,alles
alleswit,
wit,
kwamen,
den grond
grond met
metgroote
grootezwarte
zwarteblokken
blokkenhuizenschahuizenschaals besneeuwd, op den
kloostermuurtje had
had iets
iets spookachtigs,
spookachtigs, het
hetschaliedak
schaliedak van
van
duw; het kloostermuurtje
het voormalig klooster blonk glimmender
glimmender dan
dan ooit,
ooit, en
en de
de zonnewijzer
zonnewijzer
donker. De
De maan
maan
voorgevel opstekend,
boven den voorgevel
opstekend, lag
lag gansch
gansch in het donker.
En al
al de
dekinkinscheen,
zilverblank, klein,
hemeltrans. En
scheen, zilverblank,
klein, hoog
hoog aan
aan den hemeltrans.
er wel
wel de
debetooverende
betooverende natuurmacht
natuurmachtvan
vanvoelen,
voelen,
deren moesten
moesten er
deren
naar op:
op:
want allen keken er naar
„Mane minne,"
"Mane
minne," zei
zei de
de eene.
eene.
„Maantje, maantje,
"Maantje,
maantje, minne,
minne,
Sta op en laat mij binnen;
binnen;
is dood,
dood,
Mijn moeder is
Mijn vader is
is dood,
dood,
En ze
ze liggen
liggen begraven
begraven in
in 't'tboekiestroo
boekiestroo 9,"
1),"neuriede
neuriedeeen
eenander.
ander.
een derde:
derde: „De
"Demaan
maanheeft
heefteen
eenaangezicht."
aangezicht."
Toen sprak een
"Neen, ft werd
werdweerlegd.
weerlegd.
„Neen,"
I) Boekweit.
Boekweit.
')
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"Er staat
staat een
een manneken
manneken met een mutsaard
mutsaard in."
in." Eensklaps
Eensklaps maakte
maakte
„Er
gtoote wildheid
wildheid zich
zich meester
meester van
van ons,
ons, wij
wij grepen
grepenmalkander
malkander
een groote
vast, slingerden elkaar heen en weer,
weer, met
met één
één woord
woord wij
wij „djakeleur"djakeleul'den",
zooals
men
't
trapten
wij
joelend
op
malkanders
noemt;
toen
trapten
wij
joelend
op
malkanders
den", zooals men
schaduwhoofden. "Hoofdeken
heet het.
het.Daarna
Daarnahadden
haddenwij
wij
schaduwhoofden.
„Hoofdeken terten"
terten" heet
droge koolstokken
koolstokken vast, maar van
van waar
waar ze
ze kwamen,
kwamen, weet
weetik
ikniet,
niet,enen
wij ze,
ze, gevaarlijk
gevaarlijk naar
naar elkanders
elkandersruggen
ruggen
vreugdedronken begonnen wij
gooien. Het
Het was
was alsof
alsof ik
ik mij
mij voelde
voelde groeien
groelen van
van gegeen schouders te gooien.
zondheid en levenslust
zondheid
levenslust onder
onder de
debehoefte
behoefteaan
aankrachtsverspilling:
krachtsverspilling:
door een
een koelen
koelen wind
wind aangewaaid,
aangewaaid, mijn
mijnooren
ooren
mijn wangen blaakten, door
gloeiden, en mijn
mijn haar
haarfladderde,
fladderde,heel
heelontredderd....
ontredderd ....Wij
Wijschreeuwschreeuwgloeiden,
juichend om
duurde niet:
niet: tucht
tucht en
enblaam
blaélm
den juichend
om het meest; maar het duurde
dooken
dooken in breekspel
breekspel op onder
onder de
de gedaante
gedaante van
vanonze
onzemeid
meidSieska;
Sieska;
poort langs
langs alle
alle kanten
kanten uitkijken.
uitkijken.
haar witte vleermuts kwam aan de poort
mij aangestormd;
aangestormd; zij
zij deed
deed een
een poging
poging om
om mij
mij vast
vast to
te
Dra was ze bij mij
grijpen: „Zijt
"Zijt ge
ge niet
nietbeschaamd,
beschaamd,alzoo
a1zooeen
eenstraatvarken
straatvarkenteteworden,
worden,
en 'ttt zoo
zoo verboden
verboden zijn!
zijn1 Allo
Allo toe, naar
naar huis,
huis,'tttisistijd
tijdvan
vanslapen
slapengaan,
gaan,
't zal er op zijn
zijn bij
bij Mama,
Mama, als
als ze
ze 't weed"
weet!"
Ik wierp als
als laatste
laatste wispelturigheid
wispelturigheid en
en stoutmoedigheid
stoutmoedigheid nog
nog een
een
koolstok
kinderhoofd, waaraan
waaraan hij
hij gelukkig
gelukkig voorbij
voorbij vloog
vloog
koolstok naar
naar een kinderhoofd,
en volgde haar als
als een
een veroordeelde
veroordeelde naar
naarzijn
zijngevang.
gevang.
Maar niet alleen
alleen lichamelijk
lichamelijk had
had ik
ik een
een soort
soortvan
vanplotse
plotseontwikkeontwikkeling gekregen; mijn phantasie
phantasie ook
ook was
was ontwaakt:
ontwaakt:scheppingschoon,
scheppingschoon,
natuurmysteriëen
ontsloten hunne verborgenheden
verborgenheden voor
voor mij;
mij; buinatuurmysteriëen ontsloten
tenlucht en
en frischheid,
frischheid,herfstwalmen,
herfstwalmen,hemelgewelven,
hemelgewelven, maanlicht,
maanlicht,
vooral
veropenbaring van
vanhet
hetmaanlicht,
maanlicht,alles
allesvormde
vormdeeen
eengeheel,
geheel,
vooral de veropenbaring
dat —
- onbewust
onbewust nog
nog —
- zijn
zijn stempel
stempel van
van poëzie
poëzie diep,
diep,onuitwischonuitwischbaar in mijn
mijt). binnenste
binnenste drukte.
drukte. Het
Het genot
genotwas
was zoo
zoo machtig,
machtig, de
de ververbeelding was zoo getroffen,
gevoel van onbevrediging
getroffen, dat het tot een gevoel
en bijna van lijden
lijden oversloeg.
oversloeg•
.Sinds keek
keek ik altijd naar de
de maan
maan en
en zocht
zocht ze
ze aan
aan den
denhemel
hemelop
op
donkere
Sieska ons
ons eens
eens een
een vertelselke
vertelselke had
had
donkere avonden.
avonden. Vooral nadat Sieska
verteld van een jongetje, dat een boon plantte
plantte en
en dat
datze
ze 'stsanderdaags
anderdaags
tot in de
de maan
maan was
was gegroeid
gegroeid en
en een
eenladder
laddervormde
vormdelangs
langswaar
waar hij
opklom.
Aan
waarheid dier legende
legende hechtte
hechtte ik
ik wel
wel geen
geengeloof,
geloof, maar
Aan de waarheid
mijn
klom op
op in
ineen
eeneerste
eersteontwaken
ontwakenvan
vanoneindigheidsbesef
oneindigheidsbesef
mijn geest klom
langs die geheimnisvolle
langs
geheimnisvolle ladder naar
naar de
de raadselachtige,
raadselachtige, fonkelende
fonkelende
wonderheden van het nachtelijk
nachtelijk firmament,...
firmament ....
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Florence was wel
wel een
een eenig
eenig dochtertje,
dochtertje, maar
maar zij
zij had
had verscheiden
verscheiden
oudere broeders en een dat jonger was dan zij: Het leunde z~aarouderbsnatjogerwdzi:Hlunes.var
over
leiband, als
als Tonia —
- de
de kindermeid
kindermeid —
- met
met hem
hem op
op de
de
over den
den leiband,
stoep kwam of aan de deur
d~ur stond
stond:: zijn
beentjes
waren
slap,
zijn
aanzijn beentjes waren slap, zijn aangezichtje
bleek, zijn
zijn hoofdje
hoofdje smal
smal en
enzijn
zijnkwijlend
kwijlend
gezichtje was
was groot
groot en bleek,
"idiooe'in
inhuis,
huis.doch
doch
mondje
Ik hoorde het woord
woord „idioot"
mondje hing altijd open. ik
wist niet wat dat was.
was.
Dat broertje
broertje sukkelde
sukkelde geruimen
geruimen tijd,
tijd, zichtbaar
zichtbaarwegkwijnend
wegkwijnend en
en
eindelijk
eindelijk was
was het dood.
„Een geluk voor hem zelf en de ouders,"
"Een
ouders'" zei
zei men,
men, „zulk
"zulk een
een onongelukkig
te wachten!"
wachten!"
gelukkig schepseltje,
schepseltje, wat
wat stond hem te
Hoe het heette
heette weet
weet ik
ik niet
niet meer.
meer.
Al de
uitgenoodigd,
de kinderen
kinderen van de
de buurt
buurt waren naar de begrafenis uitgenoodigd,
de;;e
En zie
zie 's's mormordeze zou plaats
plaats grijpen op een na.middag
namiddag om drie uur. En
gens
kwam het verrassend
verrassend nieuws
nieuws dat
dat Kaatje
KaatjeVleesch
Vleeschdood
doodwas,
was,
gens kwam
doodgevonden
in haar
haar bed.
bed. Haar moeder,
dood
gevonden in
moeder, opstaande,
opstaande, had op
op haar
haar
geroepen,
getast, geschud
geschud en
en erer
geroepen, geen
geen antwoord
antwoord krijgend,
krijgend, aan
aan haar getast,
geen leven
leven meer
meer aan
aan gezien.
„Hoort, het
geen
gezien. "Hoort,
het luidt
luidt reeds
reeds over
overhaar!"
haart"
avond te
te voren
voren nog
nogteteonzent
onzentgeweest,
geweest, ik had haar
haar
Kaatje was den avond
in
uit een groote
groote mand
mand vleesch
vleesch zien nemen en op
op een
een bord
bord leggen
leggen in
onze
gebouwd, breed
breed van
van schouders
schouders en
en
onze keuken. Zij was klein, sterk gebouwd,
haarbewegingen,
bewegingen,kraakzindelijk,
kraakzindelijk,
heupen, dun
dun in
in haar
haar middel,
middel,rap
rapininhaar
met hagelwitte,
hagelwitte, linnen
linnen mouwen
mouwen tot
tot aan
aan de
deellebogen
ellebogen en
en een
een wit
wit
m'et de
de gestreken
gestreken vouwtjes
vouwtjes daarin.
daarin.Kaatje
Kaatjewas
wasniet
niet
voorschoot
voorschoot aan
aan met
zoo
heel jong
jong meer maar
maar men
men noemde
noemde haar
haar nog:
nog: „een
"eenperkantig
perkantig
zoo heel
meisken"
(flink, vlug,
vlug, vaardig).
vaardig).
meisken" (flink,
was Kaatje
Kaatje Veijghd,
Veijghd, maar
m~ar men
men zei
zei altijd
altijd „Kaatje
"Kaatje
Haar
naam was
Haar naam
ze op
op zekere
zekere dagen der
der week
week bij
bij een
eenslager
slager in
in dienst
dienst
Vleesch", omdat ze
was
bestellingen rondging en het
het vleesch
vleesch uituitwas en zij
zij ten huize om de bestellingen
droeg.
'Kaatje
den naam
naam dat
dat ze
ze aan
aan vallende
vallende ziekte
ziekte leed
leed en
en soms
soms
Kaatje had
had den
kennis lag.
lag.
uren achtereen buiten kennis
dood, subiet
subiet gestorven,
gestorven, zulke
zulke dingen
dingengebeuren
gebeuren
Kaatje
Kaatje was
was dus dood,
waszoo
zoowonderlijk
wonderlijk niet,
niet,en
ennadat
nadatdedeeerste
eersteindruk
indrukvan
van
meer;
meet; dat was
zijn over
overgegedie treffende tijding over
over was,
was, zou
zou er
er ze
zeker
ker niee
nit,: meer zijn
sproken
geworden, ware
mare niet
niet afgekomen,
afgekomen, dat
dat
sproken geworden,
ware Sieska
Sieska met de mare
Kaatje
put moest.
moest.
Kaatje ook
ook reeds
reeds dien
dien narr.iddag
natriddag in den put
"Neen,
Sieska, dat kan niet, dat
dat mag
mag niet,"
niet,"hoorde
hoordeik,
ik,„een
"eenoverover„Neen, Sieska,
minst, over aarde
aarde liggen."
liggen."
ledene
vierentwintig uren, op
op 't minst,
ledene moet vierentwintig
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Dat leerde ik hieruit.
hieruit.
eigen/' zei
zei Sieska,
Sieska, „dat
ttdat weet
weet God
God en
enheel
heel de
dewereld,
wereld,maar
maar
ttVan
„Van eigen,"
mijnheer
hooren; hij
hij heeft
heeft gezegd,
gezegd,
mijnheer de
de deken wil van geen uitstellen hooren;
dat het onmogelijk
onmogelijk is: morgen
morgen Allerheiligen, overmorgen
Allerzielen··
overmorgen Allerzielen.Huibrechtsdag, al die
die diensten
diensten in
in de
de kerk,
kerk, de
deoctave
octave
dag,
dag, àan
dan St. Huibrechtsdag,
van
Geloovige Zieltjes
Zieltjes nog
nog vervolgens
vervolgens daarbij,
daarbij, neen,
neen, neen,
neen, hij
hij
van de Geloovige
wil
moet vandaag
vandaag zijn."
zijn. tt
wil niet, het moet
„En de
"En
de burgemeester?
burgemeester? Zulk
Zulk een
eenvervroegde
vervroegde teraardbestelling
teraardbestelling isis
niet wettelijk."
wettelijk. tt
„De burgemeester
"De
burgemeester luikt
luikt zijn
zijn oogen."
oogen. tt
tt
Wie weet of ze dood is?"
is?tt huiverde
huiverde men.
men.
„Wie
„Ja,"ft verzekerde
"Ja,
verzekerde Sieska,
Sieska, „dokter
"dokter Soenen
Soenen isis ererbijbijgeweest,
geweest,hij
hij
heeft het overlijden
overlijden vastgesteld."
vastgesteld. tt
Ietwat
voor drie uur
uur stonden
stonden wij,
wij, kinderen,
k1l1deren, jongens
jongens en
enmeisjes
meisjes
Ietwat voor
a!1en
voor de deur
deur van
van mijnheer
mijnheer School..
School'. Twee
Twee knapen
knapen —
- uitveruitveralien voor
de oogen
oogen der
der overigen,
overigen, die
die alien
allenheimelijke
heimelijke mededingers
mededingers
korenen in de
kwamen aldra
aldra met
met het
het
waren
mochten
alleenbinnen
binnengaan
gaanenenkwamen
waren -mochten
alleen
kistje
hing te
te bengelen
bengelen aan
aan een
een stok,
stok, dien
dien elk
elk hunner
hunner bij
bij
kistje buiten: dit hing
torst~. Het
Hetwas
was overdekt
overdekt met
meteen
eenwit
wit
een
dén schouder
schouder torste.
een uiteinde op den
laken, waarop reliquien en
en ontelbare
ontelbare heiligenlijstjes
heiligenlijstjes en
en enkele
enkele santjes
santjes
vastgehecht zaten.
zaten.
De knapen gingen met
met hun
hun vracht
vrachtvoorop
vooropen
enwij
wij volgden
volgden twee
twee en
en
mogelijk dat
dat er
erhuisgenooten
huisgenooten van
van het
het doode
doode kind
kind bij
bij
twee.
twee. 't IsIs mogelijk
het mij
mij niet.
niet.
waren maar ik herinner het
Op het kerkhof
kerkhof kwam
kwam men langs
langs een
een ander
ander hekken
hekkenmet
meteen
eentweede
tweede
Op hare
hare kist
kistlag
lageen
eenblauwe
blauwe ontontlijkbaar
Kaatje Vleesch.
Vleesch. Op
lijkbaar binnen: Kaatje
kleurde
pelle met
met verschoten
verschoten gouden
gouden galons
galons en
enstond
stonderereene
eenekroon.
kroon
kleurde pelle
in zwarte
zwarte mantels
mantels snikvan vuilgeworden papiersnippers. Vrouwen
Vrouwen in
hunoverhangende
overhangende kap
kaponmiddellijk
onmiddellijkachter
achterdedebaar,
baar,buren
buren
ten onder
onder hun
ongeregelden hoop.
hoop.
volgden in ongeregelden
De cercmonieën
ceremonieën gebeurden
gebeurdenvan
vanachteren
achterenininde
dekerk,
kerk,een
eeneenvoudige
eenvoudige
„zinking" zou
"zinking"
zou het
het wezen,
wezen, had
had men
men gezegd.
gezegd.
Alles
was in
in het
het gras
gras gedolven.
gedolven. Met
Met
Alles was
was gauw
gauw over.
over. Een
Een put
put was
koorden
kist van
van Kaatje
Kaatje daarin
daarinneergelaten.
neergelaten. Het
Hetreutelde
reutelde
koorden werd
werd de kist
akelig toen men die koorden daar
daar van
van onder
ondertrok.
trok.
De kcrkbaljuwinrosgeworden
z;ilverbetopten
kerkbaliuw in rosgeworden zwarte
zwarte toga,
toga, met den zilverbetopten
deed een
een tecken
teeken aan
aan de
de knapen-dragers
knapen-dragers om
om met
methun
hun
staf in de hand, deed
last tç naderen.
dzAdelllé1chlustvan
den lachlust van
'XT;:t ft
{k niet, of wat het
het wac
W~~'l d~t
rvcct ik
E-1 g<:bn:l'dc weet
,
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die twee
twee opwekte;
opwekte; maar
maarin
in eens
eens barstten zij
die
zij inineen
eenonbetoombaar
onbetoombaar
schateren uit,
uit, zoo
zoo hevig
hevig dat
dat het
hethun
hunschouders
schoudersschokken
schokken en
en hen
hen
schateren
en.weer
weer
stronkelcn
heen en
stronkelen deed,
deed, zoodat
zoodat het
het thans
thans ontbloote
ontbloote kistje
kistje heen
slingerd.. aan de touwen van den stok.
slingerd,~
stok.
De koster schoot
schoot toe
toeen
engreep
greephet
hetveilig
veiligvast.
vast.DeDebaljuw,
baljuw,rood
roodvan
van
toorn, vatte
vatte de
de plechtigheid-verstoorders
plechtigheid-verstoorders bij
bij den
denkraag
kraagenensleurde.
sleurde
vrij onzacht
ze vrij
onzacht buiten den
den kring,
kring, terwijl
terwijl de
de menschen
menschen elkaar
elkaar ontontsticht aankeken,
aankeken, de
de doodklok
doodklok bromde
bromde en
en de
de in
in zwart
zwart gehulde
gehulde vrou
vrouwen
achter zakdoeken
zakdoeken schreiden
schreiden om
om Kaatje
KaatjeVicesch....
Vlcesch •...
wen luid achter
Het kleine kistje werd op de groote kist neergelaten. „Pater
"Pater noster,"
noster,"
ze;
grond ....
ze ide
de priester
priester en
en wij
wij knielden
knielden allen
alien op den grond....
In het sterfhuis
sterfhuis werden
werden koeken
koeken uitgedeeld,
uitgedeeld, van
van de
de soort,
soort,die
diemen
men
nmastellentl
als een
een plat
plat kussen
kussen met
meteen
eeninduwing
induwingvan
van
„mastellen" heet, rond als
den
bakkers-vinger te midden,
midden, glimmend,
glimmend, eetlustwekkend,
eetlustwekkend, warm
warm
den bakkers-vinger
nog nieuwbakken.
Een groote
groote waschkorf
waschkorf stond voor
voor madame
madame Schoor,
Schoor, een
eenandere
andere
voor Tonia
zij twee
twee koeken
koeken aan ieder
ieder kind;
kind; ik
ik
voor
Tonia en vlijtig
vlijtig reikten
reikten zij
geloof
enkele jongen
jongen of meisje
meisje uit het
het bebouwde
bebouwde dorp
dorp
geloof dat
dat er geen enkele
was de
de hoop;
hoop; geen
geenenkel
enkelbij
bijuitzondering
uitzonderingvan
van
ontbrak,
ontbrak, zoo talrijk was
van Rosalie, die geweigerd had binnen
te gaan.
gaan.
binnen te
mij kwam,
kwam, en
en ik
ik mijn
mijn Koeken
Toen nu de
de beurt
beurt aan
aan mij
koeken vasthad, aarzelde ik een
een oogenblik
oogenblik en
en vroeg
vroeg toen,
toen, roodwordend:
roodwordend:„Voor
"VoorRosalie
Rosalie
ook
belieft. t i
ook twee,
twee, als
als 't't u belieft."
In een
een roes
ro~s van
van overwinningsgevoel
overwinningsgevoel ijlde
mijn buit
buitnaar
naar
ijlde ik
ik met mijn
huis:
huis
"Daar,"
zei ik,
ik, triomfant,
triomfant, maar
maar haar
haargelaat
gelaat betrok:
betrok:
„Daar," zei
ge zulke
zulke dingen!"
dingen!" verweet
verweet ze
ze mij.
mij. De
Debekoring
bekoring
„Ha, waarom
"Ha,
waarom doet
doet ge
was
sterk, zij
zij greep
greep ze
ze onwillig.
onwillig. En
En toen
toen weet
weetikikniet
nietwat
wat
was echter te sterk,
mi;
was het
het een
een wraakvergelding,
wraakvergelding, voor
voor miskende
miskendegoedheid,
goedheid,
mij aandreef: was
een
van haar
haar blaam,
blaam, ofofguitige
guitigeonverschilligheid
onverschilligheid daardaareen trotseering van
tegenover,
haar —
- die
die eerst
eersttegenstribbelde
tegenstribbelde—
- vierviertegenover, althans ik nam haar
kant
met haar
haar een
een paar
paar malen
malen de
de kamer
kamer rond.
rond. Dat
Datdeed
deed
kant op en liep met
was de
de sterkste,
sterkste, hoewel
hoewel zooveel
zooveel kleiner
kleiner dan
dan zij;
zij;zij
zij had
had
ik soms, ik was
het ongaarne, het scheen een soort vernedering
vernedering voor haar.
haar. Toen
Toenikik
ze op den grond
grond zette
zette en
en losliet,
losliet, weet
weet ik
ik dat
dat ze
ze lachte:
lachte:
„Danke," zeide
"Danke,"
zeide zij.
zij.
De winter bracht
bracht niet
nietveel
veel afwisseling.
afwisseling. Het
Het begon
begon reeds
reedsteteduisteduistede school
school kwam
kwam en
en dra
dra moesten
moesten wij
wij scheiden,
scheiden,
ren als Florence
Florence van
van de
huis. De
De zusters,
zusters, die
dienog
nogleerden,
leerden,
want 'i
avonds bleef elk
elk in zijn huis.
's avonds
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maakten
schrijfwerk, de
Mama deden
deden handarbeid
handarbeidof
of
maakten hun
hun schrijfwerk,
de groote en Mama
lazen
boek of het
het dagblad.
dagblad. Ik
Ik had
had een
eenoud
oudnotaboek
notaboekvan
van
lazen in
in een
een bock
grootvader ergens gevonden en bemachtigd
grootvader
bemachtigd of
ofgekregen
gekregen en
en teekende
teekende
mannetjes
allerlei op
op de
de witgebleven
witgebleven plekjes.
plekjes. Het
Het
mannetjes en boomkens en allerlei
papier was
Mijnnfardekentt
was geribden
geribd en heel
heel ruig,
ruig, hard als perkament. Mijn
„fardeken"
noemde ik dat
noemde
dat teekenboekje.
teekenboekje .
Wij hadden een
Wij
een soort
soort van
van Fransche
Fransche encyclopédie,
encyc1opédie, bestaande
bestaande uit
uit
ontelbare
boekjes, met een
een korte
korte levensbeschrijving
levensbeschrijving van
van bebeontelbare kleine
kleine boekjes,
roemde
vrouwen, en hun portretten,
portretten, heel
heel mooi,
moOI, sober
sober
roemde mannen
mannen en
en vrouwen,
met enkele
met
enkele trekken de
de gelijkenis
gelijkenis en
en voorzeker
voorzeker een
een karakter
karakter weerweergevend.
- waren
waren naar
naar portretten
portretten
gevend. Vele
Vele daarvan
daarvan -— dat
dat zag
zag ik
ik later —
uit de museums
museums of
of de
de zalen
zalen van
vanVersailles
Versailles en
en elders
elders vervaardigd.
vervaardigd.
"Galerie
célèbres" heette
heette dat
datwerk
werk., ik
Ik teekende
teekende
„Galerie choisie d'hommes célèbres"
ze
heel onbeholpen,
onbeholpen, maar
maar het
het was
was een
eenboeiend
boeiend tijdverdrijf
tijdverdrijfen
en
ze na, heel
ik
legde er mij
mij met
met hartstocht
hartstocht op
op toe,
toe, totdat
totdatde
devermoeienis
vermoeienis mij
mij
ik legde
overwon
mijn armkens
armkens viel.
viel.
overwon en mijn hoofd op mijn
Men
de goedertierendheid
goedertierendheid mij
alleen naar bed
bed te
te ververMen had de
mij niet alleen
bannen.
Het was heel hel thans
thans in
in de
deplaats,
plaats,waar
waarwij
wijtalrijk
talrijkzaten:
zaten:ererwas
was
een lamp,
een
lamp, „carcel-lamp"
"carcel-Iamp" heette
heette men
men ze,
ze, gevuld
gevuld met
met „quinquet,
"quinquetr
olie",
Sieska naar
naar den
den steenen
steenen molen
molen haalde.
haalde. Van
Van tijd
tijd tot
tottijd.
tijd
olie", die Sieska
verzwakte
licht enenmoest
moestaanaan
handvatseltjededeolie
olieopgeopgeverzwakte het licht
eeneen
handvatseltje
draaid worden,
worden, die
die dan
dandaarbinnen
daarbinnenin
inglimmende
glimmendedruppeltjes
druppeltjesneerviel.
neerviel.
was een onschatbare
onschatbare verbetering.
verbetering. Ik
Ik weet
weet nog
nog—
- maar
maar
Die lamp was
het is van 't't verste,
verste, dat
dat ik
ikmij
mij herinner
herinner—
- van
vanroetkaarsen
roetkaarsen die
die gegeen gesnoten
gesnoten als
als de
de wiek
wiek verkoolde
verkoolde en
en men
men zei:
zei: „Er
"Er
brand werden en
is
een dief
diefaan
aan de
dekeers,"
keers/'wanneer
wanneer een
een brandend
brandend vonkje
vonkje in
in het
het
is een
smeltend afstroomen
afstroomendeed.
deed.IkIkweet
weetook
ooknog
nog
roet gevallen was en het smeltend
dat Mama
Mama vaak
vaak zei
zei::
„Kinderen,
acht
"Kinderen, acht uu maar
m~argelukkig,
gelukkig, wij
wij hebben
hebben „vieren"
"vieren"en
enelders
elders
moeten ze
zich ,,geneeren"
"geneeren" (tevreden
(tevreden houden)
houden) met
met „zessen"
"zessen" en
en
moeten
ze zich
met "achten".
„achten". Dat
Dat beduidde
beduidde:: vier;
pond.
vier, zes of acht in een pond.
het huis
huisvan
vanSchoor,
Schoor,schuin
schuinrechtover
rechtover
onzestond
stonderereen
een
Naast het
hethetonze
huis met vier vensters, de
de deur
deur in
in 't midden.
midden. Als
Als zij
zij openging
openging zag
zag ik,
ik,
een trede
trede lager
lager in
in tetedoen
doenwas.
was.Daar
Daarwoonde
woonde een
eenoud,
oud,rijk
rijk
dat er een
kwezeltje met
meid, die
die ook
ook Sieska
Sieska heette,
heette, zij
zij droeg
droegeen
een
kwezeltje
met een oude meid,
kornette en haar
haar meesteres
meesteres een
een vleermuts
vleermuts met
met fijne
fijne kanten
kanten aan
aande
de
kornette
vleugels. Zij ging mank: juffrouw
juffrouw Wieze
Wiez;e-Wanneken,
heet zij, wat
vleugels.
- Wanneken, heet
Loui2;e-Joh,mna beduidde.
beduidde.
zeker Louize-Johanna
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Haar huis,
huis, heel
heel breed
breedgebouwd,
gebouwd, was
was met
meteen
eentrapgeveltje,
trapgeveltje,enen
boven op
op een
een hoogrijzende
hoogrijzende spil
spil stond
stonderereen
eenwereldbol
wereldbol
gansch van boven
o~:fende
een vergulden
vergulden schuinliggenden
schuinliggenden band
banddaarop.
daarop.Die
Diebol
boloefencle
met een
geh::imzinnige aantrekkingskracht
zat er
ernaar
naartete
'een geheimzinnige
aantrekkingskracht op
op mij,
mij, -— ik zat
kijken van
van uit
uit het
het raam
raameener
ecnervoorkamer,
voorkamer, waar
waar ikikspelen
spelenmocht.
m.ocht.
kijken
altijd dat
datmen
menwei
we11angs
dietrapjes
trapjeshad
hadkunnen
kunnmopklimmen
opklimmen
Ik dacht altijd
langs die
hem van bij
bij te
te zien.
zien. Ik
Ik weet
weet niet
niet wat
wat ik
ik daar
daar nog
nog mede
mede in
inververom hem
mij tete binnen:
binnen:
maar telkens
telkens kwam
kwam het
het rijmpje
rijmpje mij
binding bracht; maar
nDaar isis een
een kindeken
kindeken geboren,
geboren,
„Daar
opperkc van
van 't huis,
Op 't't opperkc
Het heeft
heeft ,er
,er zijn mutseken
mutseken verloren,
verloren,
Het
kwam er
er al
al schreiend
schreiendnaar
naar huis,"
huis."
En 't't kwam
was nog door
door iets
iets anders
anders opgeopgebelangstelling in die woonst
woonst was
Mijn belangstelling
wekt: Florence had
had namelijk
namelijk eens
eens hooren
hooren vertellen,
vertellen, dat
dat de
desneeuw
sneeuw
een winter
winter zoo
zoo geweldig
geweldig gevallen
gevallen was,
tot boven
boven WiezeWie zeop een
was, dat ze tot
ze de
de
Wannekens vensterbank
toen ze
Wannekens
vensterbank reikte
reikte en Sieska versteld
versteld stond, toen
ze buiten
buitenkon
kon.,
niet wist
wist hoe
hoe ze
voordeur opende en niet
Ik zag
zag 't'theel
heelgaarne
gaarnesneeuwen:
sneeuwen:die
diedwarrelende
dwarrelendevlokjes,
vlokjes,door
door
ik
elkaar
hooger dan
dan lager
lager dansend,
dansend, voordat
voordat zeze
elkaar wemelend,
wemelend, nu
nu eens hooger
besluiten moesten
zinken, maakten
maakten een feest uit
uit voor
voor mijn
mijn
besluiten
moesten neer
neer te zinken,
oog. Alles
rein; maar
maar de
demenschen
menschenschescheAlles was
was toen ook zoo
zoo blank en rein;
sneeuwen
de plunje
plunje der
derschooiers
schooiers aan
aan de
de
nen zoo leelijk
leelijk op
op de sneeuw
en de
deuren
wel nog eens
eens zoo
.zoo vuil.
vuil. Ik
Ik keek
keek en
enkeek,
keek, onverpoosd
onverpoosd naar
naar
deuren wel
echter nooit
nooit groot
groot genoeg,
genoeg, noch
noch
buiten;
vlokken waren
waren mij
buiten; de vlokken
mij echter
dichtvallend genoeg.
genoeg.
Helaas,
mi; niet
niet beschoren
beschorengeweest
geweest ooit
ooithet
hetzoo
zoogewenscht
gewenscht
Helaas, het is mij
schouwspel
voor
mij
te
van
de
sneeuw
te
zien,
die
tot aan
te
hebben
van
de
sneeuw
te
zien,
die
schouwspel
Wieze-Wannekents
lag!. ...
Wieze-Wanneken's vensterbank lag!....
Achter het
het kapelleken
kapelleken van
van den
denOostbroeck
Oostbroeck—
- op
opde
destrook
strookheide,
heide,
die
toen in
in dienst
dienst zijnde
zijnde burgemeester
burgemeester weldra
weldra ten
tenbehoeve
behoeve der
der
die de toen
gemeente,
groote doelmatige
doelmatige geld-opofferingen,
geld-opofferingen, in
in vruchtbaar
vruchtbaar
gemeente, met groote
en
akkerland
akkerland herschiep
herschiep -— lagen
lagen destijds
destijds twee
twee waterpoelen:
waterpoelen: de IJja en
de
lxic genaamd;
genaamd; deze namen
namen kwamen
kwamen wellicht
wellicht voort omdat zij
zij de
de
de Ixic
vorm van een ij en een xx vertoonden.
vertoonden.
was daar
daardedevergaderplaats
vergaderplaats 'der
'der zwemmers
zwemmers tot
tot
In
den zomer
zomer was
In den
groote
dweepers en dweepsters,
dweepsters, die er 's's morgens
morgens
groote ontstichting
ontstichting van
van dweepers
en netels
in 't
vroeg
avonds bij
bij invallende
invallcndeduisternis
dorens en
netels in
duisternis dorens
vroeg en
en 's'5 avonds
water
hoort dat al
al vertellen,
vertellen, begrijpt
begrijpt er de
de bebewater gooiden.
gooiden. Een
Een kind
kind hoort
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duidenis niet
niet van,
van, maar
stapelt het op in
duidenis
maar stapelt
in de
de schuren
schuren van
van zijn
zijn bebevattingsvermogen
jart'n als
als graan
graan van
van levenskennis
levens kennis uit
uit
vattingsvermogenom
om het
het na
na jaren
te dorschen....
dorschen •••.
In den winter zoodra
zoodra het
het ijs
ijs sterk
sterk lag,
lag, werd
werd er
er door
door al
al wie
wie schaatschaatsen had op de IJja en
en de
dt' Ixie
bie „geschaverdijnd";
"geschaverdijnd";de
demeisjes
meisjesgingen
gingen er
er
"slieren"
op een
een ijsstoel
ijsstoel rijden.
rijden. Het
Het woelde
woelde en
en wemelde
wemelde er
er alal
„slieren" of op
dooreen. Ik hield niet van 't't ijs;
dooreen.
ijs; meermalen
meermalen was
was ik er met
met een
een buil
buil
op 't hoofd
van afgekomen,
afgekomen, ten
beste dat
dat het
het ging,
ging, verkouden
verkouden of
of
hoofd van
ten beste
met tintelende voetjes
voetjes en
en vingertjes.
v1l1gertjes.
Florence
mij mede,
mede, steeds.
steeds.
Florence troonde mij
De poelen
De
poelen waren
waren niet diep,
diep, dus
dus niet
nietgevaarlijk.
gevaarlijk. Geen
Geen kind
kind uit
uit
het
- arm
arm of
of rijk
rijk —
- dat
datniet
nietvan
vanzijn
zijnouders
oudersde
detoelating
toelating
het dorp —
kreeg om cr
loopen, na
na behoorlijke
behoorlijke dikte
dikte van
van de
de schors.
schors.
er op te loopen,
Er gebeurde daar
daar eens
eens iets,
iets, dat
datmij
mijtrof
trofen
enals
alseen
eengroote
grootevaderlijke
vaderlijke
onrechtvaardigheid
geheugen bleef:
Conraad, een
oudere
onrechtvaardigheidinin het
het geheugen
bleef: Conraad,
een oudere
broeder
van Florence,
Florence, schaatsenrijdend,
schaatsenrijdend, schoot
schoot eensklaps
eensklaps inineene
eenc
broeder van
lom
schreeuwdemet
metdede
armenomhoog
omhoog—
lom -eeneen
bijtbijt
—;-;
hij hij
schreeuwde
armen
greep toen naar steun op
op de
de randen,
randen,kloek
kloek genoeg
genoeg om
om hem
hem te
te dragen
dragen
en kroop
kroop er
er onmiddellijk
onmiddellijk druipend,
druipend, met
met verschrikte
verschrikte oogen
oogen uit.
uit.
Al
aanwezigen waren
medeschreeuwend —
- toegesneld.
toegesneld.
Al de aanwezigen
waren- medeschreeuwend
Geen moest hulp
hulp bieden.
bieden.De
Dejongen
jongenwas
wasklaarblijkenn
klaarblijkennniet
nieteenmaal
eenmaal
in doodsnood
doodsnood geweest.
geweest. Het water
water stroomde
$troomde echter
echter uit
uitzijn
zijnbroekje
broekje
en blonk op zijn schouders.
schouders. Hij
Hij bibberde en schudde
schudde zich als een
een
poedel, die
een vijver
vijver komt
komt en
en de
de droppels
droppelsspatten
spattenglinsterend
glinsterend
poedel,
die uit een
om hem heen.
Hoe
juist aanwezig
aanwezig was,
verklaren; maar
maar
Hoe zijn vader juist
was, kan
kan ik
ik niet verklaren;
hij
ook schoot
schoot toe, vuurrood, dat was
was hij
hij altijd,
altijd, maar
maar nu
nugloeiden
gloeiden
hij ook
zijn wangen
boschkolen. Hij was
was middelmatig
middelmatig van
van gestalte,
gestalte, dik
dik
wangen als
als boschkolen.
gebuikt
heel zijn
zijngladgeschoren
gladgeschoren aangezicht
aangezicht had
had een
eenbeweging
beweging
gebuikt en heel
naar
omhoog, zijn
dubbele kin
kin vooreerst;
vooreerst; zijn
zijn bovenlip,
bovenlip, trok
trok op;
op;
naar omhoog,
zijn dubbele
hij
had een
een wipneus
wipneus en
en zelfs
zelfs zijn oogen -— als
hij had
alsverwonderd
verwonderd uit
uit hun
schelen
kijkend —
- en
en zijn
zijnboogvormige
boogvormige wenkbrauwen
wenkbrauwen wilden
wilden op
op
schelen kijkend
waarts. Hij
Hij was
was een
eenrijk
rijkman,
man,hijhijwas
waseen
eengeacht
geachtman;
man;hij
hijkocht
kochtschier
schier
al de eigendommen,
eigendommen, die te koop
koop werden
werden gesteld;
gesteld; hij
hij had
had gezag
gezag op
op
de gemeente,
gemeente, hij
hij stond daarenboven
daarenboven bekend als een
een braaf
braaf man
man en
en
dát was
was het,
het,wat
watmijn
mijnmedelijdende,
medelijdende,beangstigde
beangstigde verbazing
verbazing
juist dat
opwekte in dit
dit geval.
geval.
"ZiJn
vader, zijn
zijn vader,"
vader,tt riepen
riepen de
de jongens,
jongens, die
die om
omConraad
Conraad
„Zijn vader,
woelden, haastig plaatsmakend voor mijnheer Schoor.
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,,Schobbejak.
et
"Schobbejak. stouterik,
stouterik,onvoorzichtigaard,
onvoor:z;ichtigaard,waaghals!"
waaghals!"verwe
verweet
2;oon, met
met eene
eene van
van toorn
toorn verkropte
verkropte stem
stem en
enschopte
schopteininzijn
zijn
hij zijn zoon,
tweearmen
armenvoor
voorzijne
zijne
richting. De
De arme
arme Conraad
Conraad stond
stond met
metdedetwee
richting.
onverstaanbare klachten
oogen"ik weet niet welke onverstaanbare
klachtenof
ofontschuldigingen
ontschuldigingen
oogen»ik
uitsnikkend. Zijn
Zijn kameraden,
kameraden, door
door boozer
boozer macht
macht inin't'tslechte
slechtevoorvoorgeleerd, begonnen
begonnen bokkensprongen
bokkensprongen om
maken en
en
geleerd,
om hem
hem heen
heen te maken
schrapten tergend
tergendden
deneenen
eenenvinger
vingerop
opden
denanderen,
anderen,hem
hemuitjouwend.
uitjouwend.
schrapten
Papa Schoor
Schoor had
had zijn
zijn rood
roodkatoenen
katoenenzakdoek
zakdoek tetevoorschijn
voorschijn gegein gemaakt
gemaakt op
op een
een der
der hoeken,
hoeken, niet
niet
er een
een grooten
grooten knoop
knoop in
bracht er
zijn dikke
dikke handen beefden,
beefden, en
en dat
dat tuig
tuig—
- zeker
zeker
zonder moeite want zijn
hij nu
nuvloekend
vloekend naar
naardede
enkel voor Conraad
Conraad bestemd
bestemd —
- slingerde
slingerde hij
enkel
knapenbende, die
dadelijk achteruitweek.
achteruitweek. Toen viel
viel de
dezakdoek
zakdoek
knapenbende,
die dadelijk
straffend op op
den den
rug van
Conraad
neer:
straffend
rug
van Conraad
neer: ,
"Naar huis,
huis, naar
naar huis,
huis, schoft,
schoft, smeerlap,"
smeerlap," brulde
brulde hij
hij den
den stromstrom„Naar
pelend voortijlenden
voortijlenden knaap
knaap zoo
zoosnel
snelmogelijk,
mogelijk,hijgend
hijgenden
enblazend
blazend
achtervolgend, altijd
natte schoudertjes
schoudertjes en
en den
den bebeachtervolgend,
altijd gedurig
gedurig op
op de natte
waseen
eenonvergetelijk
onvergetelijkschouwspel.
schouwspel. Wij
Wii
slijkten rug slaande.
slaande. Dat
Datwas
slijkten
liepen allen mede over de steenen brug en de weide, getuigen vanliepnamdovrstenbugdwi,etnva
zie de
detwee
twee nog
noguitglibberen
uitglibberen op
op de
delange,
lange,
die woeste
woeste tuchtiging.
die
tuchtiging. Ik
a zie
gladde
gladde plank, die
die over
over„Nonnekens
"NonnekensWal"
Wal"deri
denOostbroeck
Oostbroeck met
met een
een
smal wegetje van den vroegeren kloostertuin
kloostertuin langs
langs de
de thans
thans in
inhuisjes
huisjes
veranderde kloostercellen in verbinding zette.
zette.
Het scheelde
De thans
thans voor
voor
scheeldegeen
geenhaar
haarofofbeiden
beidentuimelden
tuimelden er
er af. De
de beide
beide heenvluchtenden
heenvluchtenden
bestraffing veilige
veilige straatbengels jouwden de
uit
....
uit....
Van
zenuwachtige aandoeningen
een
Van zenuwachtige
aandoeningen overstelpt,
overstelpt,viel
viel ik
ik thuis
thuis in een
hevige,
moeielijk te sussen schreibui.
schreibui.
hevige, moeielijk
ijs, nooit
nooit zag
zag ik
ik
Nooit
vervolg nog
nog een
een voet
voet op het ijs,
Nooit zette ik in 't vervolg
de
IJja
en
de
Ixie
weder
....
de
weder....
wijvlijtig
vlijtig voort
voort met
metmusschen
musschen vangen.
vangen. Toen
Toen
Intusschen
gingen wij
Intusschen gingen
ik 's morgens beneden kwam, was mijn eerste blik naar het
het muurken
muurken
hijgevallen?
gevallen? Florence's
Florence's
van het kloostererf. Stond
Stond de
de tegel
tegel recht,
recht,was
washij
oog
ging
er
naar
toe,
zoodra
zij
op
ons
binnenerf
verscheen.
Met
oog ging er
toe, zoodra zij op ons binnenerf verscheen. Met
hadden dat
dat er
er
poppelend
vlogen wij
poppelend hart vlogen
wij om Carlotta, als wij kans hadden
wind omgewaaid
iets in 't vogelhuis
vogelhuis zat.
zat. Soms was
was de tegel door den wind
of door eenige andere oorzaak gevallen. Wij waren echter Z90 ge- ofdreniga zkvlen.Wijwarchtzogewij als
als bij intuitie
intuïtie wisten
wisten wat
wat er
er
oefend
ontdekkingsvak, dat
oefend in
in het ontdekkingsvak,
dat wij
deksel gaf ons zekerheid,
van
van was
was en
en de
de kleinste verschuiving van het deksel
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dat het ruim
ruim daar
daar binnen
binnenledig
ledigwas.
was.Maar
Maarwelk
welkeen
eentriomf
triomfals
alswij
wij
mochten vermoeden
vermoeden dat
dat er pluimen in
mochten
in bewogen,
bewogen, voordat
voordat wij
wij door
door
't spleetje konden
konden zien
zien dat
dat er
er oogjes
oogjes in
in blonken.
blonken.
Tot dusverre
dusverre noch
noch genade
genade noch medelij.
medelij. Eens
het veel
veel had
had
Eens dat het
gesneeuwd, kwam
kwam mijn
mijn broeder
broeder Alexander
Alexander ons
ons ter hulp:
gesneeuwd,
hulp:
"Een
net," zei
zei hij,
hij, „dat
"datzal
zalwat
watanders
anders wezen!"
wezen!" en
en hij
hij bracht
bracht er
er
,,Een net,"
ho[de
de
een groot
aan. Hij zocht een bezem,
een
groot vierkant
vierkant aan.
bezem, keerde
keerde op 't't hof
sneeuw
net met
met letsen
letsen
sneeuw weg,
weg, klopte
klopte staken
staken in
in den grond, knoopte het net
op, en
enverborg
verborghet
het
-— lussen
lussen -— aan
aan een kant daaraan vast, rolde 't't op,
onder sneeuw. Hij had
had er
er een
een lang
lang touw
touwaan
aanvastgemaakt.
vastgemaakt. Het
Hetreikte
reikte
tot aan de
de glazendeur
glazendeur van
van ànze
onze zitkamer.
zitkamer. Dat
Dat ook
ook bedekte
bedekte hij
hij op
op
heel de lengte met
met sneeuw.
sneeuw.
„En nu
"En
nu hennip,"
hennip," zei
zei hij,
hij,„wij
"wijzullen
zullenvinken
vinken vangen,
vangen, ze
ze zijn
zijn zot
zot
naar die greintjes."
greintjes." Hij
Hijgaf
gafeenige
eenige centen
centenen
enals
alshadden
haddenwij
wijvleugels
vleugels
gehad,
dongehad, zoo
zoo snel
snel stoven
stoven wij
wij naar
naar den
den winkel.
winkel. De gladde,
gladde, ronde donkergrauwe zaadkorreltjes werden op
op de
de geveegde
geveegde strook
strook uitgestrooid
uitgestrooid
achter de
de glazendeur.
glazendeur •
en wij verscholen ons alle drie achter
enongeduldige
ongeduldigeverwachting!
verwachting!
Hoe mijn hart
hart klopte
klopte van
vanhoop
hoopen
Deze
werd niet
nietlang
langop
opde
deproef
proefgesteld:
gesteld:den,
éen,twee
tweedrie
drievogels
vogels
Deze werd
Hunvlucht
vluchtwas
wassiersierref'ds
den grond
grond pikkend.
pikkend. Hun
reeds op de plek gretig op den
lijker
bochtiger dan die der
der musschen,
musschen, die
die recht
recht en
enplomp
plompzich
zich
lijker en
en bochtiger
vooltbewegen.
"tsjink, tsjink"
tsjink" klonk
klonk fijner,
fijner, hun
hun kleur
kleur
voortbewegen. Ook
Ook hun
hun „tsjink,
Vlas
bonter .... Het
Hetwaren
warenvinken,
vinken,bepaald!
bepaald!
was lichter, bonter....
"Toe,
Alexander, trek," fluisterden
fluisterden wij;
wij; hij had
had het
het touw
touw vast
vast
„Toe, Alexander,
door de deur, die op een
een kier
kier stond.
stond.
"Zwijgt!
gebood hij
meer met
met zijn
zijngebiedende
gebiedende oogen
oogen
„Zwijgt! stilte!"
stilte!" gebood
hij meer
"ze zouden
zouden verschrikken, als ze u hooren,"
hooren, ft murmurdan met zijn mond, „ze
melde
hij eindelijk,
eindelijk, dringend
dringend- bevelend,
bevelend, toen
onze onrust niet
niet te
te
melde hij
toen onze
naar 't mij
voordat
dempen was.
was. Het duurde, naar
mij scheen, geruimen tijd, voordat
hij
genoeg zag
zag naar zijn zin. In
In eens,
eens, heel
heel onverwacht,
onverwacht, trok
trok hij
hij
hij er genoeg
met een forschen ruk aan
aan het
het koord;
koord; het
hetnet
netsloeg
sloegginder
ginderover.
over.Wij
Wij
ijlden
en een
een groote
groote fladdering
fladdering had
·had plaats
plaats onder
onder de
de
ijlden naar
naar buiten en
mazen.
er onder
onder begon
begon hij
hij de
de vogels
vogels een
een voor
voor een
een er
er uit
uit
Met
Met zijn hand er
nek om. Toen
Toen viel
viel mijn
mijn oog
oog op
op een
een ontontte halen en draaide ze den nek
het had
had mooie
mooie groen-roodbruine
groen-roodbruirie
hoofd vogeltje, dat buiten
buiten 't net lag; het
en grijze pluimkens; de saamgewrongen pootjes bewogen als inengrijzplumks;dagewronptjsb alin
kramp; het kopje lag er
keken nog...
nog ...
er nevens,
nevens, de
de zwarte paarlenoogjes keken
Oei!
doorgriezelde
Oei! welk
welk een
een aanblik,
aanblik, welk een
een gruwel! Iets ijskouds doorgriezelde

600

HERINNERINC,EN UIT MIJN KINDERTiJD
HERINNERINGEN
KINDERTiJD

heel
lijfje. ik
Ik stond
stond als
als aan
aan den
dengrond
grondgenageld
genageldvan
vanontzetting
ontzetting
heel mijn lijfje.
en Florence moest
moest wel
wel een
een gelijk
gelijk afgrijzen
afgrijzen voelen,
voelen, want
wantmet
metbevende
bevende
lipjes keek
keek ze
ze toe; daarop
ze naar
naar Alexander
Alexander en
en wilde
wilde zijn
zijn
lipjes
daarop vloog
vloog ze
onder't't net
net grijpende handen tegenhouden.
steeds onder
tegenhouden. „Laat
"Laatzezevliegen,
vliegen,
ze niet
niet meer
meerdood!"
dood!"kreet
kreet ze,
ze, en
endaar
daarhij
hijhaar
haaruitlachte
uitlachte en
en
doe
doe ze
voortging met de nekjes
nekjes om te
te draaien,
draaien, schold
schold zij
!2;ij hem
hem uit:
uit: ttLeelijkaard, beulP'
....
beul!" verweet
verweetzij
zijhem
hemA!zoo
kinderen: ongevoelig,
ongevoelig, gruwzaam,
gruwzaam; totdat
totdat een
een diepe
diepe
Alzoo zijn
zijn de kinderen:
teederheid wekt.
wekt. Wij
Wij hadden
hadden er
erCielotta
e:"dottazooveel
zoovcd doen
doen
indruk hun teederheid
doodslaan. Mama hield ons
doodslaan.
ons heele
hee1e dagen
dagen goedheid
goedheid en
en dierenbescherdierenbescherming voor; haar
haar woorden
woordenrolden
roldenover
overmij
mijheen
heenalsals
regen over
overeen
ecn
rc...gen
mij steeds
steeds voorgehouden
voorgehouden schoon
- schoon
z;::ktr den
d-:Tl
koolblad;
zezez:!ker
koolbiad; zij
zij had mij
moed
niet bezat
bezat mijn
mijnhartstochtelijke
hartstochtelijkevogeljacht
vogeljacht te
te verbieden —
moed niet
leelijk en
en verkeerd
verkeerd het was arme, vertrouwende
vertrouwende diertjes
diertjes verraderverraderhoe leelijk
lijk
hun verderf.
verderf. Niets
Niets had
hadgeholpen
geholpen tot
totdusverze.
dusverre.
lijk aan
aan te lokken in hun
En zie,
zie, dat
dat ellendig
ellendig door
doorden
denslag
slagonthoofd
onthoofdvogeltje,
voge1tj~,voorze:ker
voorzeker het
het
bestvarende
die gevangenen,
gevangenen, omdat
omdat het
het ineens
ineens dood
doodwas,
w~s,
bestvarende onder
onder al die
schudde onze
onze hartjes
door het
het eenvoudig
feit dat het
schudde
hartjes wakker,
wakker, door
eenvoudig feit
het op
op
een bijzonder tragieke
tragieke wijze
wijze aan
aan zijn
zijn einde
eindekwam.
kwam.
Uit was het met
vogelhuizenen
en het
hetvogeleteh
vogcletfÏlzelf
zelfvan
van dien
diendag
dagaf.
af.
net de vogelhuizen
„Kom," sprak
"Kom,"
sprak Alexander
Alexander op
op een
een morgen
morgen tot
totmij,
mij, ge
ge tnoogt
moogt meck
U1ed-::
gaan
meerschen staan
staan onder,
onder,'- het is schoon
schoon om te zien,"
zien,"
gaan varen, de meerschen
voegde
tot Mama
Mama gewend.
gewend.
voegde hij
hij er bij tot
var:.
Verrast,
mij. Maar
Maar bedenkingm
bedenking':'!1 van
Verrast, verblijd,
verblijd, jubelde
jubelde het
het op
op in mij.
ernstigen,
storenden
aard
bedreigden
pijlsnel
't
vooruitzicht:
vooruitzicht:
ernstigen,
aard bedreigden pijlsnel
"Water,
gevaren, met
met alzoo
alzoo een
een kind,
kind,onvoorzichtigheden
onvool'ZÏchtighE"den doe
dOEn,"
„Water, gevaren,
waren woorden, die ik hoorde. Weerleggingen:
"Een goede
goede boei,
bOOl,
-:rleggingen: „Een
warenod,ikhe.W
oppassen, volstrekt niets te vreezen, wel gadeslaan," klonken be-opasen,vltrki zen,wlgads"koenbloftevolle antwoorden.
loftevolle
antwoorden.
Ik mocht medegaan!
medegaan!
Hij nam mij bij de hand.
hand.
De boot
boot in
in quaestie
quaestie lag
lag tetegrootmoeders.
grootmoeders.
Zij
vouwde van angst
angst haar
haar handen
handensaam,
saam,gelijke
gelijke vrees
vrees werd geZij vouwde
opperd, met
met gelijke
gelijke verzekeringen
verzek,~ringen weerlegd.
weerlegd.
Toch mocht
mocht ik
ik ook
ook van
van haar
haaï medegaan.
medegaan.
Toen
wij door
door den
den tuin
tuintraden,
traden,zag
zagikikaan
aaneen
eenkorten
kortenwitten
WiUèl1
Toen wij
scheidsmuur de
de sneeuwklokjes
sneeuwklokjes in
in bloei,
bloei, hangend
hangend over
over spitse
spitseblaadje.,
blaadjes
hundrie
driedikke
dikkelobbetjes,
lobbetjes,m.elkblank,
me1kblal1k,
als groene mes-lemmertjes
mes-lemmertjes met
methun
waaronder
hun
licht
groenen
witgestreept
rokje
uitkeek.
Ander:.
waaronder
licht groen- en witgestreept rokje uitkeek. Anders.
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ware ik er naartoe gevlogen
ware
gevlogen om er van af
af te
te plukken,
plukken,nu
nubeidde
beidde mij
een ander vooruitzicht
vo()ruitzicht van
van genot.
genot.
2;omer met diep,
diep, stil
stil water,
W.lter, thans
thans zoo
2;00
Links lag een
een gracht, in den zomer
hoog aangezwollen,
aangezwollen, dat
dat de
de oevers
oevers niet alleen, maar ook het land
hoog
land tot
op zekere
zekere lengte
flink in
in de
de boot,
boot,die
die
lengte waren overstroomd.
overstroomd. Ik stapte flink
2;wak gewicht
gewicht op
op den
den eenen
eenen kant
kant helde.
helde.
eigenaardig
onder mijn
mijn zwak
eigenaardig onder
Alexander roeide.
Wij vaarden
vaarden eerst onder wilgekruinen
en laaghangend
laaghangend slaghout,
slaghout,
Wij
wilgekruinen en
het hoofd
het
hoofd moest
moest gebogen
gebogen worden,
worden, de handen
handen moesten
moesten weren
weren en
en
vasthouden. Dit nam
nam al
al de
de aandacht
aandacht in
inbeslag.
beslag.
Uit de sloot in de open vlakte
vlakte was
was het
het opeens
opeens ontrold
ontrold natuurtooneel
natuurtooneel
des
treffender:
des te treffender:
2;00 ver
ver het
hetoog
oog kon
Water,
rechts, links,
links, voor
voor ons;
ons; zoo
Water, water, water, rechts,
dragen,
wmd gerimpeld,
gerimpeld, klotsend
klotsend tegen
tegen de
de
dragen, water grauw, onder den wind
eve.n grauwe
grauwe lucht
luchtteteversmelversmelschuit, water tot daar
daar waar
waar het
het met
met de
de even
ten scheen!,...
scheen!.... Een
Een aanblik
aanblik van
van grootschhcid,
grootschheid, een
een openbaring
openbaring van
van
de
kracht der
derelementen,
elementen,een
eenonvergetelijke,
onvergetelijke,levende
levendeschildering
schildering
de kracht
van
winterdag bij
bij overstrooming
ovcrstrooming van
uitgestrekte weiden
weiden in
in
van een winterdag
van uitgestrekte
Vlaanderland!
sch.!rp de wangen
wangen aan,
aan, frisch
frisch de
delongen
longen
Vlaanderiand! De wind woei scherp
gezondheidsgevoel en
kinderhartje jubelde
jubelde op
op in
in
uitzettend
uitzettend in gezondheidsgevoel
en het kinderhartje
ongekende
der populieren
populieren klommen
klommen op
op
ongekende aandoeningen.
aandoeningen. De stammen der
weerspiegelden zich
zichdaarin
daarinals
alsschuin
schuinafgebroken
afgebroken
het nat
natenenweerspiegelden
uit het
hun
aan de oppervlakte.
oppervlakte. Enkele wilgetronkjes
wilgetronkjes op
lagen met
met hun
op een
een rij lagen
kruin op het
het water
waterals
alshoofden
hoofdenvan
vanzwemmers.
zwemmers'.Da
D2t
hinderdemij
mij
t hinderde
in mijn
mijn besef
besef van
van onmetelijkheid:
onmetelijkheid: ik had
had het
hetalalweg
wegwillen
willenruimen
ruimen
in illuzie-eisch
illuzie-eisch van oneindelijkheden;
oneinde1ijkheden; die
die boompjes
boompjes toonden
toonden wel
wel isis
waar
hoog de
de vloed
vloed gestegen
gestegen was,
was, maar
maarwaren
warentevens
tevensgegewaar aan hoe hoog
tuigen
van een
een vroegeren
vroegeren toestand,
toestand, bedreigingen
bedreigingen van
van terugkeer
terugkeer
tuigen van
het geheel
gehe.el aldus
aldus willen
willen behouden met al
al de
de opopdaartoe,
daartoe, en ik had het
gewektheid
van
mijn
jonge
phantazie
•••.
gewektheid
jonge phantazie....
Wij
vaarden en vaarden,
vaarden, altijd voort, verder
verder en
en verder
verder over
over die
die
Wij vaarden
uitgestrektheden, populiereboomen
populiereboomen voorbij,
voorbij, grenspalen
grenspalenvan
vanweiden,
weiden,
zien, alles
alles tete
over
scheidingsgrachtjes, waarvan
over scheidingsgrachtjes,
waarvan niets
niets meer
meer was
was te zien,
samen éen enkel groot
groot meer
meer uitmakend!....
uitmakend! ....
,,0,
riepikikgedurig,
gedurig,alles
allesop
opdat
datoogenblik
oogenblikininmij
Alexander, O!"
0!" riep
mij
„O, Alexander,
het tot
totgedachten
gedachtenteteverwerken,
v~rwerken",o
opnemend,
onbekwaam nog om het
opnemend, onbekwaam
„o
Alexander!"
Hij
lachte mij aan.
aan. Hij,
Hij, de
de groote
groote broeder,
broeder, 'had
had pret
pretmet
metmijne
mijne
Hij lachte
mijn verrassingen.
verrassingen.
vreugd
vreugd en mijn
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Raven
de kruinen,
kruinen, en
envlogen
vlogenwiekflappend
wiekflappend van
van de
de
Raven krasten
krasten in de
eene
de andere,
andere,als
alszwarte
z,wartereuzensneeuwvlokken
reuzensneeuwvlokkenover
overde
degrauwe
grauwe
eene in de
oppervlakte,
schoonheid van het
het geheel
geheel nog
nog iets
ietswoestwoestoppervlakte, de
de woeste schoonheid
mysterieus bijzettend.
bijzettend.
De weide was versmald, de oever niet
niet ver
ver meer.
meer.
Doch in eens werd de blik op iets bijzonders gericht:
gericht: iets
iets vreemds,
vreemds,
iets onverklaarbaar
onverklaarbaar s:een
eener raaf,
raaf, en
enniet
niet
s:een grootere
grootere vlek,
vlek, dan
dan die eener
in de hooge kruinen maar
maar laag
laag bij
bij 't'twater,
water,heel
heellaag
laagin
inde
detakken
takkenvan
van
een schuinliggend stronkje.
stronkje.
Snel naar dat
Snel
dat vlekje
vlekje geroeid,
geroeid, naar
naar dat
datgeheimzinnige.
geheimzinnige. Het
Het was
was
een
haas, door
door het
hetnoodweer
noodweer verrast
verr...st zeker,
zeker,geen
geenuitkomst
uitkomstmeer
meer
een haas,
ziende,
daarop gevlucht!
gevlucht! Wie
wat hij
hij niet
niet
ziende, daarop
Wie weet
weet sinds
sinds hoe lang, en wat
had uitgestaan!....
uitgestaan!. •••
Ik klapte in de handjes
handjes van
van vreugd.
vreugd. Maar
Maarhet
hetjagershart
jagershartvan
vanmijn
mijn
broeder herleefde
herleefde met
met gretigheid
gretigheiden
enspijt
spijtbij
bijden
denaanblik:
aanblik:
„0 dat
,,0
datikiktoch
tochmijn
mijngeweer
geweer hier
hier had!
had! 0 hoe dwaas het
het niet medegenomen te hebben!
hebben! Stommerik!"
Stommerik!"verweet
verweet hij
hij zich
zichzelf.
zelf.
Het dier
d~er gaf
gaf teekens
teekens van
van onrust,
onrust, terwijl
terwijl wij
wij naderden.
naderden.
„Ik zal
"Ik
zal hem
hem pakken
pakken met
met de
dehanden,"
handen,"was
wasAlexander's
Alexander'slaatste
laatste
hoop.
Wij
zijn bereik,
bereik, toen
toen de
de haas,
haas, moedig
moedig
Wij waren echter nog verre van zijn
geworden door 't gevaar,
water sprong en
en vrij
vrij kundig
kundig naar
naar den
den
gevaar, in
in 't water
oever zwom.
zwom.
Zijn
had hem
hem gered
gered van
vanverzekerden
verzekerden hongerdood.
hongerdood.
Zijn schrik zelf had
Alexander vloekte,
vloekte, wat
wat hij
hij thuis niet
Alexander
niet doen
doen mocht
mochten
enonderweg,
onderweg,
nog
kribbelend verlangen
verlangen naar
en moord,
moord, stak
stak hij
hij een
een
nog met kribbelend
naar roof en
roeispaan
raven uit,
uit, die
die er geen
geen acht
roeispaan machteloos
machteloos dreigend
dreigend naar
naar de raven
zich vervaardigden op
op te
te slaan.
slaan.
„Die schurken,"
"Die
schurken,"smaalde
smaalde hij,
hij, „ze
"zeweten,
weten,dat
dathet
hetgeen
geenkwaad
kwaadkan,
kan,
ze zien het onderscheid;
onderscheid; indien
indien het
het een
eenroer
roerware
warezou
zouerergeen
geenenkele
enkele
binnen schot meer
meer overblijven."
overblijven!'
In het voorjaar
voorjaar zou ik acht jaar
jaar worden.
worden. Dat
Dat was
was de
de tijd
tijd om
om mij
mij
te doen
doen opteekenen
opteekenen voor
voor mijn
mijn eerste
eerste communie
communie tegen
tegentwee
tweejaren
jaren
later.
.
k1eine intellectueele verbetering
verbetering was
was tetedien
diengevolge
gevolgevoor
voormij
mij
Een kleine
ingetreden:
mocht wel nog
school niet gaan,
gaan, maar
maar naar
naar de
de
ingetreden: ik mocht
nog naar school
, Christelijke
plaats van
van eén tot
tot twee
twee
Christelijke leering.
leering. Deze
Deze had
had alle
alle dagen
dagen plaats
uur bij een drietal
drietal oude
oude godvreezende
godvreezende dochters,
dochters,die,
die,als
alseen
eenspotternij
spotternij
op hun
hun misdeeld
misdeeld uiterlijk,
uiterlijk, den
den naam
naam van
van De
DeFrame
Fraaiedroegen.
droegen. De
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Fraaitjes, zei men. Mie De Fraaie,
Fraaie, de
de oudste
oudsteen
engeleerdste,
geleerdste,was
wasonze
onze
Marie noemen.
noemen.
meesteres.
meesteres. Beleefdheidsh;tlve
Beleefdheidshalvemoesten
moesten wij
wij haar
haar Marie
ds sommige
sommige zaadkorrels
zaadkorrels
Zij
zwarte oogen,
ocgen, blinkend
blinkend als
Zij had heel felle zwartc
en was
was streng. De
De meisjes
meisjes bleven
bleven doorgaans
doorgaans stil en braaf;
braaf; maar
maar de
de
het eng
eng vertrek
vertrek—
- de
de
jongens
jongens -— want
want wij
wij zaten
zaten ",Ik
elk aan
aan een kant in het
jongens konden
konden onbeteugeld
onbeteugcld en
en wispelturig
wezen, Wie
Wie iets ergs
jongens
wispelturig wezen.
ergs
niet kende,
kende, werd
werd gestraft.
gestraft. De
Deschuldige
schuldigemoest
moest
misdeed
misdeed of
of zijn
zijn les niet
met de armen
armen opgestoken
opgestoken zitten,
zitten, soms
soms ter
terverzwaring
verzwaringvan
vandedetutuchchtiging
gewicht jes, die
of ander,
ander,
tiging met
met gewichtjes,
die aan
aan touwtjes
touwtjes hingen.
hingen. De
De een of
't is te zeggen heen
"biembarnen"
bamen tt—
'tis
heen en weer
guitige deed ze
ze wel
wel eens
eens „biem
and~ren te doen lachen.
lachen. Hij
Hij stoorde
stoorde de
de les
les en
enMarie
Marie
slingeren om de anderen
haalde
grond en
en hij
hij moest
moest daarop
daaropknielen,
knielen,
haalde de
de tang, legde ze op den grond
wat voorzeker niet
niet gemakkelijk
gemakkelijk was.
was.
ik kon lezen
Ik
lezen en
en schrijven;
schrijven; waar
waar ik dat
dat geleerd
geleerd had
had en
enwanneer,
wanneer,
letter~, want
wantsedert
sederteenigen
eenigen
weet ik niet, ik
ik kende
kende zelfs
zelfs de
de Duitsche
Duitscheletters.,
tijd,
Papa, die
die een
een Hannovraan
Hannovraan was,
was, mij
mij en
enmijn
mijnzustertjes
zustertjes
tijd, deed Papa,
dagelijks een
een bladzijde
bladzijde Duitsch lezen,
dagelijks
lezen. Die
Die twee
twee dingen
dingen waren
wareneen
een
groote voldoening
voldoening voor
voor mij: ik voelde
vodde mij nog
nog niet
niet heel,
heel, maar
maarbijna
bijna
groote
de
gelijke van
andere kinderen
kinderen worden:
ook iets
iets te
te doen,
doen,
de gelijke
van andere
worden: ik
ik had ook
een plicht was
was mij
mij opgelegd
opgelegd en
en ik
ik mag
mag ininalle
allewaarheid
waarheidverklaren,
verklaren,
harte nam
nam om
om nooit
nooit een
een woord
woord te
te missen
missen in
in het
het
dat ik ze zoo
zoo ter harte
opzeggen
Menig santje
santje ter
ter vergelding
vergelding kreeg
kreeg
opzeggen mijner
mijner christelijke
christelijke les.
les, Menig
kerk van
van den
den onderpastoor
onderpastoor daarvoor.
daarvoor.
ik in de kerk
zelfden zomer
zomer kwam
DUltsche zanger
zanger op het
het dorp.
dorp.
Dien zelfden
kwam er
er een
een Duitsche
Verkeerd ingelicht, meende hij
hij aldaar
aldaar belangstellende
belangstellende elementen
elementen tete
Verkeerd
Alslandgenoot
landgE'nootvan
vanmijn
mijn
vinden tot
tot het
hetgeven
gevenvan
vaneen
eenkunst-concert,
kunst-concert.Als
vader werd hij bij
bij ons
ons opgenomen
opgenomen en
en vernam
vernam hij
hij met
metteleurstelling,
teleurstelling,
het artistiek
artistiek gevoel
gevoel bij
bijdedebevolking
bevolkingniet
nietgenoeg
genoegontwikkeld
ontwikkeld
dat het
uitvoe.ring van zijn plan en
en hij
hij het
hetop
optetegeven
gevenhad.
had.
was tot uitvoering
Hij
gast. En
En waarschijnlijk
waarschijnlijk ter
ter wederwederHij bleef een drietal dagen te gast.
vergelding zou
zou hij
hij zich
zichten
ten'
onzent
in een
privaat-concertvan
van
vergelding
onzent
in een
privaat-concert
hooren.
gedienstigheid laten hooren,
Enkele vrienden
vnenden en bekenden
bekenden werden
werden daarop
daarop uitgenoodigd.
uitgenoodigd. De
De
Enkele
tn de
degroote
groote
zangvoorstelling had
plaats op een
een zondagachternoen,
zondagachternoen, in
zangvoorstelling
had plaats
voorkamer, welke
welke tn
in huis de „salette"
"salette tt werd
werdgenaamd.
genaamd.
nog, met
met de
de begeleidingsharp
begeJeidingsharp naast
naast hem:
hem: hij
hij had
had een
een
Ik zie hem nog,
was in 't'tzwart
zwartgekleed
gekleed en
en
bleek, dik, rond, baardeloos
baardeloos aangezicht, was
bleek,
ware het
geweest van
haar, zou
zou hij
hij heel
heelhet
het
ware
het niet geweest
van zijn
zijn lang
lang zwart
mart haar,
voorkomen
voorkomen van een pastoor hebben
hebben gehad.
gehad.
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Men was niet muzikaal in de familie;
familie; ik
ik ben
ben het
hetook
ook later
laterondanks
ondanks
studie van het vak niet kunnen
veel studie
kunnen worden+
worden. Er was
was te dien tijde
tijde zelfs
zelfs
geen
huis; maar
maar ik
ik had
hadnog
nognooit
nooitharpetoonen
harpetoonen gehoord
gehoord'
geen piano
piano in huis;
- nog nooit anderen zang dan den ongekunste1den van Sieska, de—nogitaderz nogkusteldvaSi,
kindermeid,
valsche pogingen
pogingen der oudere
oudere zusters
zusters en
en daar
daar in
in
kindermeid, of de valsche
eens klonk
helder en vol
eens
klonk melodieus,
melodieus, helder
vol de
de nachtegaalstem
nachtegaalstem van
van den
den
Duitschen toerist!....
toerist! ....
Er stonden
stonden weinig
weinig meubels
meubds in de "salette,tr
er lag
lag toen
toen bij
bij toeval
toeval
„salette," er
geen
geen kleed
kleed op
op den
den plankenvloer,
plankenvioer,het
het plafond
plafond was
was tamelijk hoog, de
de
acoustiek moest er
er voortreffelijk
voortreffelijk wezen.
wezen.
Galmend
de weergalooze
weergalooze klanken,
klanken, als
als bovennatuurlijke
bovennatuurlijke
Galmend vulden de
harmonieën heel de zaal....
zaa!. ...
Met open monden, niets
niets dan
dan ooren
ooren meer,
meer, luisterden
luisterdenalien;
aUeti;schier
schier
metlijdensgenot
uit den
den
met lijdensgenot hoorde
hoorde ik
ik toe,
toe, verademend, bijna herlevend uit
klauw
knellende emotie,
emotie, telkens
telkens een
een lied
lied ten
teneinde
eindewas
wasen
en
klauw van
van al te knellende
het daverend handgeklap
handgeIdap losbrak.
losbrak.
.
„Wij verliezen hier al onzen schoonen speeltijd,
"Wij
speeltijd, laat
laat ons
ons weg gaan,"
gaan,"
zei Florence. Ik
Ik weg
weg gaan
gaan uit
uit zulk
zulk een
eenhemelrijk!
hemelrijk!
Balladen
strijdzangen volgden
volgden elkander
elkander op;
op; heerlijk
heerlijk klonk:
klonk:
Balladen en
en strijdzangen
Fern im Siid
Süd das
das sch6ne
schöne Spanien
Spanien,
Spanien ist mein Hcimatland,
SpaniestmHld,
wo die schattigen Kastanien
Kastanien
Rauschen an des
....
des Ebro Strand
Strand....
.

vurig:

o
Mädchen, Mddchen,
Mädchen, wie
wie heb'
lieb ich
ich dich,
dich,
0 Madchen,
t

Wie glänzt
glanzt dein Auge, wie liebst du mich!..
mich!......
en weemoedig:
Es zogen drci
woh! tiber
über den Rhein,
drei Burschen wohl
Bei einer Frau Wirthin da kehrten sie ein....
ein ....
Eu
opgewekt:
E a kvendig
levendig opgewekt:
Ein
freies Leben
Leben fiihren
führen wir,
wir,
En freies
Bin
Leben voller
voller Wonne.
Wonne.
Ein Leben
Der Wald ist unser Nachtquartier.
Nachtquartier.
In Sturm
Sturm und
und Wind
Wind marschieren
marschieren wir.
Der Mond ist unsere
unsere Sonne....
Sonne ....
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En daar ik die
die twee
twee laatste liederen
liederen zelve
zelve gansch
gansch van
van buiten
buitenkende,
kende,
steeg
top, mijn
mijn hoofdje
hoofdje draaide
draaide duizelig
duizelig en
en toen
toen
steeg mijn geestdrift ten top,
alles uit was, voelde ik mij zeeziek als het ware....
ware ....
goddelijke
Ik sliep niet dien nacht,
nacht, heelemaal
heelemaal zenuw-aandoening
zenuw-aandoeninginingodde,djke
opwelling
dagen lang
lang voor
voor ik
ik
opwelling naar
naar hooger,
hooger, hooger
hoogeren
en het
het duurde dagen
hersteld
was van zulk
zulk ee.n
een grooten,
grooten, geestelijken
geestelijken schok.
schok.
hersteld was
was Brackner,
Bröckner, of
of hij
hij een
een beroemd
beroemdDe naam van dien minnestreel
minnestreel was
was of niet, heb ik
ik nooit
nooit geweten
geweten en
en van
van hem
hem niet
niet meer
meel' !?eheid
heid was
getenzij kort na
hoord tenzij
na zijn
zijn vertrek,
vertrek, dat
dathij
hijeen
eenliederboekje
liederboekjezond
zondmet
met
het opschrift:
,,0,
ich werde
werde nie
nie vergessen,
vergessen,
„O, ich
welche Freud' ich hier genoss, .
Gliicklich war ich oft gesessen,
Glücklich
in eures
Schoss!'
eures Kreises
Kreises gutem Schoss."
hij meer
meer muzikaal
muzikaal dan
dan dichterlijk
dichterlijk talent
talent bezat.
be2;at.
Ten bewijze,
bewijze, dat hij
Het was
was waarlijk alsof het lot mij begunstigen
begunstigen wilde:
wilde: er
er werd
werd een
een
kantwerkschool
plaats ingericht ter
ter behoeve
behoeve der
deronbemiddelde
onbemiddelde
kantwerkschool ter
ter plaats
meisjes,
talrijk opkwamen;
opkwamen; maar
maar de
debelangstelling
belangstelling verbreiddc
verbreidde
meisjes, die
die talrijk
zich
weldra
verder.
Er
ecn
van
enthusiasme
heel
weldra
verder.
ontstond
een
soort
van
enthusiasme
ininheel
rich
de
vrouwelijke bevolking
werk: niet
niet alleen
alleen de
deburgerij,
burgerij,
de vrouwelijke
bevolking voor
voor dat
dat werk:
maal'
de rijksten
rijkstenvan
van het
hetdorp
dorpbeijverden
beijverden rich
zichom
om het
het teteleeren;
leeren;niet
niet
maar de
enkel
kinderen, en
ende
deheel
heelkleine
kleinemaar
maarvolwassen
volwassenjuffrouwen
juffrouwen
enkel de kinderen,
gingen
betalende bemiddelbemiddelgingenter
terschool.
school.De
Dearmen
armenzaten
zaten rechts,
rechts, de betalende
111 een
een heel
heelgroote
grootedaartoe
daartoegebouwde
gebouwde zaal. En 0,
0,geluk!
geluk!
den links
hnks in
onuitsprekelijke
zonder plagen
plagen mocht
mochtook
ook
onuitsprekelijke zaligheid
zaligheid zonder vragen, zonder
drie kleinen",
kleinen ti, waarvan
waarvan ikikdeelmaakte,
deelmaakte, gaan.
gaan.
ik, mochten
mochten wij "de
„de drie
Enkel
namiddags gezondheidshalve.
gezondheidshalve.
Enkel des namiddags
Florence Schoor verliet
verliet insgelijks
insgelijks halve
halve dagen
dagen de
de school
school en
en—
- de
de
allen-wij
zijde der
der meesteres
meesteres
twee jongsten van allen
wij werden elk aan een zijde
blat.>w
geplaatst,
groot vierkant
vierkant kussen
kussen op
op den
denschoot,
schoot,met
metblauw
geplaatst, met een groot
linnen overdekt
overdekt en
eneen
eengroen
groensaaien
saaienkussetje
kussetjevoor
voordedespelden
speldenlang
langen
en
naaldspe1den-de
groote opstekende.
opstekende. Ieder
Ieder kantje
kantje droeg
droeg
dun, en
en de
de naaldspelden
— de groote
en daarop
daarop
een naam: wij kregen elk een
een gelijk
gelijkdonkergroen
donkergroen perkament
perkamentjeje en
Ditbestond
bestond uit drie
leerden wij
wij maken,
maken, Florence: het "Vapeurkentt.
„Vapeurken". Dit
traliën, een
een langwerpig
langwerpig strookje platwerk
platwerk en
en een
een bolletje.
bolletje.Het
Hetmijne
mijne
bolletjes naast elkander
elkander met
met een
een
heette
heette "het
„het Eeuwig
Eeuwig Bollekentt,
Bolleken", al
al bolletjes
het midden.
midden. Mijn
Mijnzusters
zustershadden
haddenhet
het„Blaarken",
"BlaarkentI,dat
dateen
een
gaatje
gaatje in het
was met
met effen
effen topwerk
topwerk als
als het
hetonze.
onze.
langwerpig
et je was
langwerpig rond
rondetje
—
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Het waren
waren alle
alle Valencijnsche
Valencijnsche kanten.
te leeren
leeren isis geen
geen spel
spel
kanten. Dat te
wasopgewekt
opgewekt en
en alal was
was de
de
voor
Maar de
de hartstocht
hartstochtwas
voor een jong kind. Maar
eene
malie soms
andere te
te klein,
klein, alalwerd
werdeen
eengebroken
gebroken
eene malie
soms te groot, de andere
draadje wel eens met vuile
gewribbeld" in stede
vuile vingertjes
vingertjes „toe
"toegewribbeld"
stede van
van
draadje
voorzichtig
na acht
acht
voorzichtig geknoopt,
geknoopt, toch
toch ging
ging alles
alles flink
flink van
van de
de hand en na
dagen missen
missen en
en vergissen,
dagen
vergissen, En
en vergeten en
en lastige
lastige inspanning
inspanning van
van
kende-nn wij
het kantje
kantje wit
wit en
enveilveilwege
wege de
de meesteres, kende
wij den
den weg.
weg. Dat het
in aanmer
aanmerbaar zou geweest zijn, geloof ik niet, maar dat
dat kwam
kwam niet
niet in
king: het was voor eigen gebruik en zelfs niet bruikbaar.
king:hetwasvor buikenzlfstra.
Van
het kantmaken
kantmaken misschien
misschien het
hetpleizierigste:
pleizierigste:
Van alle
alle handwerk is het
altijd
hetzelfde, altijd
ijver aansporend
aansporend voor
voor meer
meer en
enmeer,
meer,
altijd hetzelfde,
altijd tot ijver
onder
het bedrijvig
bedrijvig verslaan
verslaan der
der houten
houten kioskens
kloskens en
en het
het algemeen
algemeen
onder het
a<i-nwezige vingeren
vingeren van
van bedrijvigheid.
bedrijvigheid. Wie
Wie
geruisch
die aanwezige
geruisch van
van al die
zou daar lui kunnen
zou
kunnen wezen!
wezen! Voort,
Voort, voort,
voort, altijd
altijd voort,
voort, het is
is een
een
soort van schepping: het kunstwerk
kunstwerk ontstaat onder
onder het
het oog.
oog. Destijds
Destijds
gebruikte
als nu glad
glad blauw
blauw papier
papier tot
tot het
het verslaan
verslaan der
der
gebruikte men
men niet
niet als
jes" (boutjes)
(boutjes) maar
maar ruig,
ruig, grauw
grauwpapier
papierheel
heel
aldaar
genoemde "boet
aldaar genoemde
„boetjes"
geruchtmakend.
De meesteres
meesteres was
was herkomstig
herkomstig uit
uit West-Vlaanderen,
West-Vlaanderen, van
vanMeenen
Meenen
debenamingen
benamingenzegden
zegdenwij
wij—
nagenoeg
grens en
en alal de
nagenoeg op
op de Fransche grens
en zegt men ter
ter plaats
plaats tot
totop
opheden
heden—
- nog
nogna
naininWest-Vlaamschen
West-Vlaamsehen
tongval.
Zij
was twintig jaar oud met
met glanzig
glanzig zwart
zwart haar,
haar, groote
groote glanzige
glanzige
Zij was
bruine oogen en een kleur
kleur blakend
blakend van
van purperen
purperenfrischheid.
frischheid.
„Hoe jammer,
"Hoe
jammer, hoe
hoe jammer!"
jammer!" zei
zei een
een ieder
ieder van
van haar:
haar: IIZ00
„Zoo schoon
van wezen zijn en de
de lenden
lenden gekrookt!"
gekrooktl"
was heel
heel klein
klein en had
had een
een zwanegang:
zwanegang: het
het was
was als
als of
ofhaar
haar
Zij
Zij was
eene groeve
groeve tusschen
tusschen hare heupen
heupen van
van de
de
bovenlijf
bovenlijf op
op een
een spil
spil in eene
eene zijde naar de andere
andere bewoog,
bewoog, herkomstig
herkomstig van
van een
een val.
val.
Telkens
onderpastoor, die
die bestuurder
bestuurder der
der
Telkens mijnheer
mijnheer Braam,
Braam, de
de onderpastoor,
school
binnenkwam, moesten
kinderen rechtstaan,
rechtstaan, met
met
school was,
was, binnenkwam,
moesten al
al de kinderen
het
kussen in de
de handen.
handen. Zulks
Zulks gebeurde
gebeurde in
in een
eengroote
groote roffeling
roffeling
het kussen
van verwarrende kloskens
kloskens en een
een klompengerucht
klompengeruchtlangs
langsden
denvleugel,
vleugel,
waar de eigenlijke
eigenlijke werkmeisjes
werkmeisjes zaten.
zaten.
Die eerbiedbetuiging
eerbiedbetuiging duurde zoolang
zoolang tot dat hij
hij een
een dalende
dalende bebeweging
blanke hand deed,
deed, en
en men
men weer
weer mocht
mocht gaan
gaan zitten
zitten
weging met
met de
de blanke
en voortarbeiden.
voortarbeiden.
veel te bespreken
bespreken en te
te beraadslagen
beraadslagen hebben
hebben met
met
Hij
Hij moest wel veel
de meesteres,
meesteres, want gewoonlijk
gewoonlijk wonk
bij zich
zich van
vanals
als hij
wonk hij
hij haar bij
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halfwege in
keerde hij
hij om:
om:groot,
groot,kloek,
kloek,met
meteen
een
halfwege
in de zaal was. Daar keerde
aangezicht en
zwart haar en zij
zij stond
stond op
op en
envolgde
volgde hem,
hem,
vet aangezicht
en vet
vet zwart
hooggloeiend rood,
klein en
en waggelend
waggelend langs
langs de
demiddenopening
middenopening
hooggloeiend
rood, klein
tusschen de
werksters, en beiden
beiden verdwenen
verdwenen voor
voor min
min ofof
tusschen
de zittende
zittende werksters,
in de
de spreekplaats
spreekplaats dicht
dicht bij
bij den
deningang,
ingang,een
eenklein
klein
meer langen tijd in
vertrek, waar
een inkpot stond en
en een
een commode
commode met
met laden
laden voor
voor
vertrek,
waar een
perkamenten, boeken
boeken met spelden, ruischpapier,
ruischpapier, en
en andere
andere benoobenooperkanienten,
digheden. Daar
Daarook
ookwerden
werden op
oprekken,
rekken, des
deszaterdags
zaterdagsde
demet
metdoeken
doeken
overdekte kussens gesteld. Die plaats
plaats was
was altijd
altijd op
opslot.
slot.
vroegwijze volksmeisjes
volks meisjes zagen
stieten
De vroegwijze
zagen elkander schamper aan, stieten
zich met de
de ellebogen
ellebogen of
of wisselden
wisselden woorden,
woorden, die
die wij
zich
wij ginder
ginder ver,
ver,
waar
waar wij
wij zaten,
zaten, niet hooren
hooren konden
konden en
en waarvan
waarvan wij
wij den
den zin
zin niet
niet
zouden hebben begrepen.
begrepen.
waarom men
men voor
voor Florence
Florenceen
enmij
mijeene
eeneuitzondering
uitzondering
Ik weet niet waarom
maakte: het
het was
was vermeend
vermeend te
te zijn
zijneen
eengunst,
gunst,maar
maareigenlijk
eigenlijkeen
eenspijtig
spijtig
iets. Onze taak „het
"hetpeil"
peil"genaamd
genaamdwas
washeel
heelklein
kleinen
enwij
wijwaren
warenheel
heel
van voor
voorvier
vieruur
uurhadden
hadden wij
wij daarmede gedaan.
naarstig, soms van
gedaan. En
E~hoe
·hoe
groot ook onze
onze geestdrift
geestdrift was
was voor
voorons
onswerk,
werk,toch
tochscheen
scheenhet
heteerie
eene
onmogelijkheid
meertetedoen
doendan
danons
onswas
wasopgelegd.
opgelegd.En
Enwij
wij verveelden
verveelden
onmogelijkheid meer
ons op den speelcour alleen, terwijl de anderen
anderen vlijtig
vlijtig voortdeden.
voortdeden.
Om
uur werd
werd koffie
koffie gedronken,
gedronken, buiten als
als het
het weer
weer mooi
mooi
Om vier uur
was,
regendag of kou. Vele
Vele kinderen hadden
hadden hun
hun drank
drank
was, binnen bij regendag
en boterhammen
boterhammen mee.
mee. Sieska
Sieska bracht
bracht de
deonze
onzewarm,
warm,zoogezegd,
zoogezegd,
maar die door
door de
de korte
kortereis
reistoch
tochlauw
lauwgeworden
gewordenwas.
was.En
Endan
dangingen
gingen
wij
haar terug,
terug, van
vandaar
daarweg,
weg,waar
waarwij
wijzoo
zoogaarne
gaarnewerkzaam
werkzaam
wij met haar
zouden
gebleven zijn,
blijven mochten,
mochten, maar
maar het
het verstand
verstand niet
niet
zouden gebleven
zijn, blijven
hadden zulks te doen.
doen.
In de
de school
school werd
werddagelijks
dagelijks de
de„rozenkrans"
"rozenkrans"gelezen,
gelezen,zooals
men
zooals men
"bidden"
noemt ter
terstreek.
streek.De
Deoudste
oudsteaanwezige
aanwezige kwezel,
kwezel, heel
heel oud
oud
„bidden" noemt
naar 't mij
- zij heette Zeunia
Zeunia —
- en
en die
die met
metstijve
stijvevingeren
vingeren
mij scheen —
heel traag de kloskens
zeide
de"tientjes"
„tientjes"van
vande
de Mysteriën op:
kioskens versloeg, zei
Glorieuse. Ik had ze nog
de vijf
de vijf Glorieuse.
nog nooit
nooit
vijf Blijde,
Blijde, de
de vijf Droeve, de
gehoord
de op
opslependen
slependentoon
toonvoorgedragen
voorgedragenzeldzame,
zeldzame,heilige
heilige
gehoord en de
mededeelingen
wektenininhooge
hoogemate
matemijne
mijneaandacht.
aandacht.Toen
Toenbegon
begonzijzij:
mededeelingen wekten
:
„Wees gegroet, Maria"
"Wees
Maria" enz.,
enz.,tot
totheel
heddedezaal
zaalinineen
eenmurmelend
murmelendgege„heilige Maria, moeder God,"
ruisch voortging: "heilige
God'" enz.
enz.
Vaak
ook gezongen.
gezongen. Allen
Allen moesten
moesten instemmen:
instemmen:
Vaak werd
werd er ook
"Kom,
Schepper, kom,
kom, o0 Heilig
Heilig Geest,
„Kom, Schepper,
Bezoek
meest, enz.
enz.
Bezoek ons
onsalalvan
van 't't minst tot 't't meest,

6o8
601

JII!RINNERINGEN
UIT MIJN
HERINNERINGEN UIT
MIN ICIND!:RTI1D
KINDERTIJD

ook het lied van den uil:
Soms ook
„Den uil, die op den pereboini
"Den
pereboim zat,
En boven zien hoifd daar zat er een kat."
kat. tt
En het
het was
was merkwaardig,
merkwaardig, dat
dat die
dieliedekens
liedekensininOostvlaanderen
Oostvlaanderen
in Westvlaamschen
Westvlaamsehen tongval werden
werden gezongen.
gezongen. Verklaring:
Verklaring: de
de meesmeesze aldus
aldus aangeleerd.
aangeleerd. Een
Een heel
heel opwekkend
opwekkend deuntje
deuntje was
was dat
dat
teres had ze
van „De Kantwerkster".tt •Enkel
van"DeKantwerkster
Enkelhet
hetvolgende
volgende heb
heb ik er van onthouden:
onthouden:
„Een tralie,
"Een
Een malie,
Te grof
gewrocht,
grof gewrocht,
En 't kantje
Van Want
je
Wantje
Bluuft onverkocht:'
onverkocht."
Op een namiddag
namiddag dat Florence
Florence en
en ik
ikmet
metSieska
Sieskavan
vande
deschool
school
terugkeerden, reed
reed er een
terugkeerden,
een wagen
wagen met
met dikke,
dikke, lange
lange boomen
boomen —
- op
op
en neer kwakkend —
- voor ons. Een groote
groote jongen,
jongen, in
in grauw
grauwarmoedearmoedezijds achteraan.
achteraan. Hij
Hij droeg
droeg
pak,
barvoets en blootshoofds,
blootshoofds, ging
pak, barvoets
ging er zijds
een vuile, ledige mand aan den
den arm.
arm.
naar den
denOostbroeck
Oostbroeck toe
toe
De
wagen keerde
keerde het Kattestraatje
Kattestraatje in naar
De wagen
en de
de liggende
liggende boomen
boomenmaakten
maakten een
eengrooten
grootendraaienden
draaiendenzwaai
zwaai aan
aan
den hoek
hoek waartegen
waartegen zij
zij met
meteen
eenkraak
kraakaansloegen.
aansloegen.Sieska
Sieskadie
dieeenige
eenige
stappen vooruit was,
was, liet
voor haar
haar
liet een
eenluiden
luidengil,
gil,sloeg
sloeg de
de handen voor
aangezicht en vluchtte
vluchtte weder
weder naar
naarons
onstoe.
toe.
De wagen
wagen hield
hield stil, maar
maar de
de stammen
stammen slingerden
slingerden nog
nog heen
heen en
en
weer,
voerman en een
een paar
paar lossers
lossers kwamen
kwamen in angst
angst naar
naar den
den
weer, de voerman
muur toe en
en Florence
Florenceen
enik
ikliepen
liepenook
ookkijken:
kijken:daar
daarlag
lagde
dejongen,
jongen,die
die
was
zooeven
bopmstamtoppen ging,
ging, levenloos.
levenloos. Zijn hoofd
hoofd was
zooeven naast
naast de bopmstamtoppen
heel
zijn aangezicht
aangezicht heel
heel lang
lang en
en smal
smal geworden.
geworden. Uit
Uit
heel plat gedrukt, zijn
den
gebroken schedel
schedel proestte
proestte roodgele
roodgele materie
materie en
en een
eenstraaltje
straaltje
den gebroken
bloed vloeide
grond naar
naar de
de
vloeide daar
daar van onder als een adertje over den grond
. beek toe. Wonderbaar! Zijn vuile handen en
en zijn
zijn met
met droge
droge modder
modder
bekladde
waren reeds
reeds heelemaal
heelemaal dood.
dood. Zijn
Zijn bleek
bleekgelaat
gelaat
bekladde voeten
voeten waren
had geen enkele stuiptrekking meer....
meer ....
dit schrikkelijk
schrikkelijk schouwspel
schouwspel en uit alle
alle
Sieska
Sieska trok
trok ons weg van dit
deuren en van
van overal
overal stroomde
stroomde de
de menigte
menigte toe....
toe ....
Loo-ten-Hulle, hij
hij was
was achttien
achttien jaar
jaar oud,
oud,
Het was een jongen van Loo-ten-Hulle,
werd er lat!!r
later verteld.
•

HERINNERINGEN UIT MIJN KINDERTIJD

do,

Om
namiddags, den volgenden dag, hoorden wij
wij in
in
Om drie .uur
,uur des
des namiddags,
de
school de
deur van
van de
de gevangenis
gevangenis —
- daarnaast
daarnaast gelegen
gelegen —
- op
op
de school
de deur
hare beroeste hengsels krijschen.
krijschen.
Daar was hij neergelegd.
neergelegd.
En
ging er
er daarbinnen
daarbinnen in
in dat
datgevang
gevangeen
eennoodgehuil
nood gehuil op,
op,
En toen ging
als
het vervolg
vervolg nooit
nooit hoorde
hoorde en
enwaarschijnwaarschijnals ik
ik nooit had gehoord, in het
la nooit
galmde
lijk
nooitmeer
meerhooren
hoorenzal.
zal.Het
H'.:t
galmdelanggerekt
langgerektgefolterd
gefolterdenenakelig
akelig
als een woest dierengeloei;
die schelle
als
diercnge1oei; die
schelle tonen waren
waren de
de uiterste
uiterste uituitdntkking
redeloos wee;
wee; zij
zij hadden
hadden niets
nietsmenschelijks
menschelijks meer:
meer:
drukking van
van redeloos
De moeder en de zusters
zusters die
die het
het lijk
lijk van
van den
denknaap
knaap kwamen
kwamen zien....
zien ....
De schoolkinderen
stoeltjes; de
de handjes
handjesbeefden;
beefden;
schoolkinderen sidderden
sidderden op hun stoeltjes;
de
draadjes braken;
braken; de
de vingertjes
vingertjes weigerden
weigerden hun dienst
dienst om
om
de dunne draadjes
ze weder
knpopen. „Een
"Een gebed
gebed voor
voor den
denoverledene,"
overledene;'sprak
sprak
weder aan te knpopen.
Zeunia, de
de oude
oude luezel,
Zeunia,
kwezel, degene,
degene, die
die de
deMysterieën
Mysterieënkon
konopzeggen,
opzeggen,
en plechtig begon
begon zij,
zij, terwijl
terwijl het
het getier
getier achter
achter den
den muur
muur nauw
nauw nog
nog
tot verneembare
verneembarejammerweeklachten
jammerweeklachtenafgedaald
afgedaaldwas
was:
"OnzeVader,
Vader,die
die
: „Onze
in de - hemelen
.... geheiligd
naam" •... onder
onder allemeene
allemeene
hemelen zijt
zijt....
geheiligdzij
zij uw
uw naam"....
angst-voortdurende schoolstilte....
schoolstilte ....
Omtrent dien tijd
tijd gaven
gaven Pauline
Pauline en
en Rosalie
Rosalie elk
elk een
een dagblad
dagblad uit,
uit,
in handschrift;
handschrift; —
- deze
deze kranten
kranten hadden
hadden slechts
slechts eén
eénabonnent.
abonnent:
onze oudste
oudste zuster Sophie,
Sophie, die
die zelve
zelve aan
aan letterkunde
letterkunde deed
deed en
enververonze
het Hoogd.uitsch,
Hoogduitsch, zonder
zonder eenige
eenige vergelding,
vergelding, in
in feuilleton
feuilleton
talingen uit het
aan de couranten
couranten gaf.
gaf.
Pauline heette
heette „De
"De Nevelaar",
Neve1aar",dat
datvan
vanRosalie
Rosalie „De
"De
Het blad van Pauline
Vaderlander". Zij
bestonden uit een
een enkel
enkel vierkant
vierkant stuk
stuk cahiercahierVaderlander".
Zij bestonden
driemaal in de week: den Maandag, den
den WoensWoenspapier, verschijnend driemaal
dag en den
den Vrijdag.
Vrijdag. Zij
Zij beheisden
behelsden al
al het
het gebeurende
gebeurende in
inde
defamilie
familie
het nieuws
ni.euws van
van het
het dorp.
dorp. Sophie
Sophie betaalde
betaalde duur,
duur, voor
voor ons
ons ten
ten
en al het
die zoo
zoo weinig
weinig geld
geld gewoon
gewoon waren te
te krijgen:
krijgen: vijf
vijfcentimen
centimen
minste, die
nummer. Het
Hetwas
was een
eengroot
groothartzeer
hartzeervoor
voormij
mijweder
wederteteklein
kleinen
en
per nummer.
te onbekwaam
onbekwaam te wezen
wezen om
om hetzelfde
hetzelfde te
te doen.
doen. IkIkbeweende
beweendehet
het
Mijn groote
groote broeder
broeder Karel
Karel kwam
kwam mij
mij ter
ter hulp:
hulp:IkIkcopieërde
copieërde
luid. Mijn
en 't'tander
anderuit
uitde
dereeds
reedsverschenen
verschenennummers,
nummers,maar
maarwas
was
eens het een en
verlegen
met den titel, niet
verlegen met
niet vindingrijk.
vindingrijk. Hij
Hij zei
zei mij
mij dat
dat ik
ik het
het„De
"De
heeten zou,
zou, wat
wat ik
ik deed.
deed.De
Deinoe.
moéilijkheden,
aan ververKameraad" heeten
ilijkheden, er aan
gingen echter
echter mijn
mijn verstandelijke
verstandelijke krachten te boven:
boven: het
het
bonden, gingen
beleefde maar eén paar
paar nummers.
nummers. De
Deandere
anderekranten
krantenvormden
vormdeneen
een
beleefde
lijvig
lijvig pak,
pak,dat
d~j,ttr.-J[1
rr:"j l1 zuster
zuster Sophie
Sophie tot
totaan
Zianhaar
haal'ovorlijd.en
overlijden met
metvrome
vrome
zorg heeft
heeft bewaard.
bcw2ard.„Bloemen
"Bloemenmijticr
mijnerLente"
Lente"van
V~<1êLocleganch
Lcdeganrk hadden
hadden
zorg
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intrede te
te onzent
onzentgedaan.
gedaan. Met
Methartstocht
hartstochtwierpen
wierpenRosalie
Rosalie en
en
hun intrede
ik ons op die
die lezing.
lezing. „Mathilde"
"Mathilde" bracht
brachtons
onsletterlijk
letterlijkininvervoering.
vervoering.
Gansche uren
zaten wij
wij met
met het
hetboek,
boek,en
enofschoon
ofschoon wij
wij dra
draveel
veel
Gansche
uren zaten
kenden, was
was het ons
ons een
een genot
genot op
op de
destrophen
strophen
daaruit van buiten kenden,
de hoeken
hoeken van
van de
de Wadzijcien
b,ladzijden zijn letterlijk van het
het omkeeren
omkeeren
te kijken; de
uitgesleten,
het boek, gansch
uitgesleten, het
gansch in flarden van
van de
de voortdurende
voortdurende hanhanbestaatnog
nogals
alseen
eenbezoedelde
bezoedeldetrophee
tropheevan
vankinderlijke
kinderlijkebebegeesdeling, bestaat
geestering
„De Weduwe
tering:: "De
Weduwe en de
de Wees",
Wees", „De
"Delaatste
laatsteZwaluw",
Zwaluw", „Dertig
"Dertig
Jaren"en
enwat
watniet
nietalalkonden
kondenwij
wij daaruit
daaruitopzeggen.
opzeggen.
jaren"
Eens wilde
wilde ik Florence op een
een dezer
dezer stukjes
stukjes vergasten.
vergasten. Ik
Ik zie
zie ze
ze
Eens
nog staan luisteren
luisteren met
met haar
haar bleek
bleek blond
blondhoofdje
hoofdje gebogen,
gebogen, haar
haar
nog
rood aangezichtje
aangezicht je en de oogjes naar den
den grond.
grond. Heel
Heelgeduldig,
geduldig,heel
heel
lijdzaam als een slachtoffer van het
het hardop
hardoplezen.
lezen.
„Is het
"Is
het uit?"
uit?"vroeg
vroegze
zeeenvoudig,
eenvoudig, toen
toenikikaan
aanhet
hetslot
slotgekomen,
gekomen,
met glinsterende blikken
bhkken naar
naar haar
haar bewondering
bewondering wachtte.
wachtte.
„Is het
"Is
het uit!"
uitt"
en uit
uit ook
ook met
met mijn
mijnpogen
pogenom
omze
Ja, het was uit en
ze ooit
ooitnog
nogtot
totdeeldeelgenoote
poëzie op te
te eischen.
eischen.
genoote van mijn enthusiasme voor poëzie
Ik begon zelve verzen te maken —
- acht jaar
jaar oud
oud —.
-. Het
Hetging
gingmij
mij
veel
de maat
maatwas
wasalles
alles
veel gemakkelijker
gemakkelijker dan
dan het proza-opstellen. Met de
in orde, maar langkorte en kortlange strophen
strophenliepen
liependoor
doormalkander:
malkander:
telkens
twee regels
regels en ook
ook alal het
hetmerkwaardige
merkwaardige van
van den
den dag
dag ververtelkens twee
meldend.
Ik had
hadeen
eenverfbakje
verfbakjegekregen
gekregen en
ende
deverhaaltjes
verhaaltjeswerden
werden
meldend. Ik
gei11ustreerd.
geïllustreerd.
Men
vond het heel
heel prettig
prettig in huis;
huis; men
men lachte
lachte hartelijk
hartelijk er
er om,
om,
Men vond
doch
ook niet
niet aan
aan
doch van
van honorarium
honorarium was
was geen
geen spraak,
spraak, en
en ik dacht er ook
met deze gebrekkige
gebrekkige dingetjes
kranten mijner
mijner zusters
zusters concondingetjes aan
aan de kranten
currentie te doen.
doen.
wel
Eens
heeren in
in de
de school.
school. Ik
Ikzag
zagzezewel
Eens kwamen
kwamen er
er een drietal heeren
staan en tegen mijnheer Braam spreken, maar
maar gaf
gaf geen acht op
op hen.
hen.
Toen zij heen waren
waren ging
ging hij
hij bij
bij Rosalie
Rosalie en
en fluisterde
fluisterde haar
haar in
inhet
het
oor:
"De
groote was
was Ledeganck."
Ledeganek:'·„De groote
dat zij
zij belang in
in hem
hem stelde.
stelde.Wij
Wij hadden
hadden
Hij moest dus wel weten, dat
spijt
dichter" niet
niet te
te hebben
hebben gezien
gezien en
en later,
later, toen
toen wij,
wij, ook
ook
spijt "den
„den dichter"
"het
Burgslot van
van Zomergem"
Zomergem" en de „Drie
"Drie Zustersteden"
Zustersteden"hadden
hadden
„het Burgslot
gelezen
er
gelezenen
endeels
deelsvan
vanbuiten
buitengeleerd,
geleerd,zeiden
zeidenwij
wijtot
tot elkander
elkander als er
iets was,
hebben
was,waarnaar
waarnaarwij
wijvurig
vurigverlangden:
verlangden: "wat
„wat zoudt ge liever hebben
dát
of Ledeganck
Ledeganek te zien?"
zien?"
(lit of

K!lUNN!lUNG!N
UIT MI111
MIJJ."( KINDZIRTIJD
I:INDlltTljD
ItERINN'ERINGEN UIT

du
'u

En het antwoord
antwoord was
was altijd:
„Ledeganck
zien."
"Ledeganck zien:'
Spijtig
wij hem niet te zien
zien kregen
kregen en
en spijtig
spijtig voor
voor hem
hem zelf,
zelf,
Spijtig dat
dat wij
vermoed heeft,
heeft, welke
welke diepe
kinderlijken
dat hij nooit vermoed
diepe snaren
snaren van
van kinderlijken
weemoed
jonge hartjes
heeft. Het
Het grootste
grootste loon
loon
weemoed hij
hij in
in jonge
hartjes doen trillen heeft.
eens dichters
dichters zou
zouvoorzeker
voorzekeruit
uitdergelijke
dergelijkenaïve
naïvebewondering
bewonderingbestaan,
bestaan,
dierbaarder aan zijn
zijn rechtmatige
rechtmatige eigenliefde
eigenliefde dan
danacademische
academischelaulauweren....
•••.
weren
Onder
onze vriendinnetjes
vriendinnetjes was
was er eene
eene die
dieConstance
Constance heette:
heette:
Onder onze
buurt. Bij
Bijalle
alle
het oudste dochtertje
dochtertje van den schoenmaker
schoenmaker uit de buurt.
talrijk waren,
waren, werd
werdzij
zij bijgeroepen,
bijgeroepen, „uit"uitspelen te onzent, waar wij talrijk
gehaald" heette het.
gehaald"
het. Maar
Maarzooals
zooals reeds
reeds gezegd
gezegd was
was er
eriets
ietsonaangeonaangenaams
haar komst
komst verbonden,
verbon~en, zij
zij moest
moest namelijk
namelijk met
methaar
haar
naams aan
aan haar
tweejarig
bijgevolg het
het medemedetweejarig zustertje,
zustertje, Amandineken,
Amandineken, spelen
spelen en bijgevolg
brengen.
was er bepaald
bepaald te
te veel.
veel.
Het was
„Dat dwaas
"Dat
dwaas ding moet er altijd bij
bij zijn,"
zijn'" zei
zel Florence.
Florence. Maar
MaarConConstance was
was zoo
zoo braaf en inschikkelijk,
dat wij
wij het "dwaas
„dwaas ding" op
inschikkelijk, dat
op
stance
den koop toe namen.
wij reeds
reeds tete vergeefs
vergeefs naar
naar speelspeelEens
namiddag hadden
hadden wij
Eens op een namiddag
deeene
eenewaren
warenziek,
ziek,de
de
makkertjes
geene gevonden:
gevonden: de
makkertjes omgezien en er geene
andere nog op school, of
of ik weet
weet niet waar.
waar.
Wij
om Constance.
Constance.
Wij trokken om
„Constance is naar
"Constance
naar Astene,
Astene, naar
naar grootmoeders,"
grootmoeders'" berichtte
berichtte ons de
bazin, „en
tIen zal
zal maar
maar te
te naaste
naaste week
week weer
weer zijn."
zijn."
teleurstelling.
Een nieuwe teleurstelling.
Zij had Amandineken op den arm.
arm.
Zij
"Hewel,
bazin,tt zei
zei Florence,
Florence, ten
ten toppunt
toppuntvan
vanverveling,
verveling,geen
geen
„Hewel, bazin,"
uitkomst meer wetend: „Wij
"Wij zullen
zullenAmandineken
Amandineken medenemen."
medenemen:'
uitkomst
was dadelijk
dadelijk tevreden, het
het kende
kende ons.
ons.
kind was
Het kind
"Goed
gadeslaan," zei
zei zijn
zijn moeder.
moeder.
„Goed gadeslaan,"
fier tusschen
tusschen ons
ons beiden,
beiden, van
van elk
elk een
eenhand
handhoudend,
houdend,
Het stapte fier
zoohoog
hoogmogelijk
mogelijk
zijn hieltjes
hieltjesloopend
loopendtelkens
telkenszijn
zijnteentjes
teentjeszoo
op zijn
stekend.
erf deden
deden wij
wij het
het wat
watdansen,
dansen,wij
wijdroegen
droegenhet
het"zetelken",
Op ons erf
„zetelken",
zeggenop
oponze
onzesaamgehouden
saamgehouden handen;
handen;maar
maarveel
veelpleizier
pleizier
't isis tetezeggen
wij gingen
gingen op het
het gras
gras zitten.
zitten.
was er niet aan en wij
mo~gen had
had ik in den „Messager
"Messager de Gand"
Gand"een
een artikel
artikel hooren
Dien nicrgen
voorlezen: het moest
moest over
over hypnotisme
hypnotismè handelen,
handelen, want
wantdaarin
daarinwerd
werd
voorlezen:
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gezegd, dat
dat men met
gezegd,
met een
een bestendige
bestendige beweging
beweging der
der handen
handen van
v~n
omhoog naar omlaag
omhoog
omlaag op kleinen
kleinen afstand
afstand over
over iemands aangezicht,
aangezicht,
den persoon in slaap
slaap kon
kon doen
doen vallen.
vallen.
Ik had het aan
aan Florence
Florence verteld.
verteld.
„Laat ons
"Laat
ons dat
dat eens
eensprobeeren
probeerenmet
metAmandineken,"
Amandineken, tt !telde
~telde Florence,
heelemaal
nieuwsgierigheid,
in
plotse
plotse ondernemingszucht,
rence, hee1emaal nieuwsgierigheid,
voor.
En zij
:.dj begon
begon hare
hare bestrijkingen,
bestrijkingen, terwijl
terwijl ik
ik het
het kleintie
kleintje tegen
tegen mij
mij
gedrukt hield.
hield.
.
was bang, het
het schreeuwde
schreeuwde en
en verweerde
verweerde zich. ik
Ik greep
greep zijn
zijn
Het was
arnkens vast
ar-nkens
vast en
en Florence
Florence liet
liet zich
zich niet
nietstoren
storenaan
aanzijn
zijnweerbarstigweerbarstigheid.
Nu stampte 't met de beentjes.
Zij deed maar
Zij
maar altijd
altijd de
de bewegingen
bewegingen voort
voort met de
r ~cht
de handen rzcht
voor
hem
van
omhoog
naar
omlaag.
Op
korten
tijd
werkte
dat
susvoor
omhoog
omlaag.
korten tijd werkte dat sus:.djds; de
de oogleden
oogleden openden
openden en
en sloten
sloten zich
zich nog
nog
send: het
het hoofdje
hoofdje viel
viel zijds;
weifelend
slaap.
weifelend eenige
eenige keeren
keeren en loodzwaar
loodzwaar wegend
wegend lag
lag het kind in slaap.
De uitslag
was verbazend
verbazendenentriomfant
triomfanttrokken
trokken
De
uitslag was
wijwij
- ikikden
den
2';waren
torsend —
- naar
naarden
denschoenm.akerswirikel.
schoenmakerswinkel.
zwaren last torsend
Florence
het straatbelletje
straatbelletje aan
aan het
hetlaag
laagtraliehekje
traliehekjeklinken.
klinken.
Florence deed het
De vrouw kwam
kwam te voorschijn.
voorschijn.
"Bazin,
Amandineken weder.
is in
in slaap
slaapgevallen."
gevallen."
„Bazin, hier is Amandineken
weder. Het is
„Wel toch!" zei ze, heel
"in slaap?
slaap? het is
is zijn
zijn uur
uur
"Wel
heel verwonderd,
verwonderd, „in
zij nam
nam het
het -—altijd
altijdbewusteloos
bewusteloos- af.
af.„Allo,
"Allo,danke,
danke, ge
ge zijt
zijt
niet en :.dj
braaf, dat ge er mij wat van ontlast hebt!'
hebt."
Zoo
geweest om er niet
niet mede
mede te
te herbeginnen.
herbeginnen.
Zoo iets
iets was
was te boertig geweest
Het geschiedde
geschiedde van
anderdaags af.
af. Wij
Wij haalden
haalden 't kindje weder
van 's's anderdaags
en, na
na een
een poosje
poosje met
met hem
hem gespeeld
gespeeld tetehebben,
hebben,oefende
oefendeFlorence
Florence
hare wetenschap uit
uit met
methetzelfde
hetzelfdegunstig
gunstiggevolg.
gevolg.
Naar zijn huis weder
weder er mede.
mede.
Wij: „Kijk,
"Kijk, bazin,
bazin, Amandineken."
Amandineken."
„Weeral slapen!"
slapen!" riep
riep zij
zij uit. „Dat
"Dat begrijp
begrijp ik
ik niet;
niet;ikikmoet
moetmijn
mijn
"Weeral
keel
uitschreeuwen
om
het
na
den
noen
in
slaap
te
krijgen
en
daar
keel uitschreeuwen om het
noen in slaap te krijgen en daar
zie!
voleindend.
ziet ... :'" zei ze haar volzin niet voleindend.
Wij
veel gewaagd.
gewaagd. De
wij het
het sluimesluimeWij hadden te veel
De derde maal, dat wij
rend kind naar
naar huis
huis droegen,
droegen,zou
zouook
ookde
delaatste
laatstewezen.
wezen.
Zoodra
onze vracht
vracht aan
aan het
het hekje
hekje ontwaarde,
ontwaarde,
Zoodra de moeder ons met onze
vertrok heel haar
haar aangezicht.
aangezicht.
zebarsch,
barsch,„ge
"gezijt
zijtalle
alletwee
tweeheel
heelstoute
stoutejongens,
j(mgens,
"Geeft
hier,t'sprak
sprakze
„Geeft hier,"
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ge zult
zult mij
mijniet
nietwijs
wijsmaken,
maken,dat
datalzoo
alzooeen
eenkind
kindvan
vanzelf
zelfin
inslaap
slaapvalt.
valt.
Ge geeft hem zeker
GeGemoogthierover
moogt hier over
eenofof't'tander
anderdrankje
drankjein.in.
zeker 't'teen
de zul (drempel)
(drempel) niet
niet meer
meerkomen,
komen,hoort
hoortge,
ge,om
omConstance
Constanceook
ookniet.
niet.
ik zal uw ouders eens
eens komen
komen spreken en uu doen
doenstraffen
straffenvoor
voor
En ik
uitsteekt."
hetgeen gij uitsteekt."
hetgeen
zich zelve
zelve opwindend
opwindend en
eneen
eenpaar
paardagen
dagen
Zij was in woede geraakt, zich
leefden wij
doodsangst voor hare
hare verklikking
verklikking en de
de tetewachten
wachten
leefden
wij in doodsangst
Maar er
er was
was niets
niets meer
meer van
van tetehooren.
hooren.
tuchtiging. Maar
inhet
hetbezit
bezitvan
vanhet
hetgeheugen
geheugender
derphysionomiën,
physionomiën,
Ik ben
ben niet
niet in
ik
maar ik heb
heb Arnandin.eken
Amandineken blijven
en afwezig
afwezigblijven kennen, ondanks tijd en
heid. Ik heb het
het zien
zien opgroeien,
opgroeien, het
hetals
alssterk
sterkjong,
jong,bloeiend
bloeiendmeisje
meisjeheid.
ontmoet; ik
het weten
weten verouderen
verouderen en thans, dat het
het met
met zijn
zijn
ontmoet;
ik heb het
ongehuwde
zijn ongehuwde
ongehuwde broeders
broeders en
enzelve
zelveongehuwd,
ongehuwd,
ongehuwde zuster,
zuster, zijn
deur staan
zie ik
ik het
het nog
nog soms
soms aan
aan een
een' deur
een
bewoont, zie
een ander dorp bewoont,
met
een schoenmakersuithangbord
schoenmakersuithangbord daarboven,
daarboven, dat hun
hunfamiliefamiliemet een
in het
hetvoorbijrijden
voorbijrijden van
van de
de auto:
auto:
naam draagt;
het staan,
staan, in
naam
draagt; ik
ik zie het
gekrompen, vermagerd en gerimpeld
gerimpeld thans....
thans ....
Die
schoenmakersvrouw was
was een kwaadaardige:
kwaadaardige: de
de vader
vader van
van
Die schoenmakersvrouw
en at
at ererhet
hetgenadebrood;
genadebrood;
haar
verarmd, woonde
woonde bij
haar man, verarmd,
bij hen in en
ofschoon
werd
ofschoon hij
hij nog werken
werken kon
kon en het enkel voor den kost deed, werd
hij behandeld als een parasiet. Hij
Hij had
had er
erveel
veel te
te verduren
verdurenen
enklaagde
klaagde
En
overal
cent kreeg
kreeg hij
hij des
des zondags
zondags te
te verteren.
verteren. En
overal zijn
zijn nood.
nood. Geen cent
dra liep er
er een
een heimelijke
heimelijke fluistering
fluistering over
over hem:
hem: men
menvertelde,
vertelde,dat
dat
hij
de heerenhoven
heerenhoven fruit
fruit stal,
stal, 's nachts, rijpe perziken
perziken en
en abrikoabrikohij in de
zen
daarvoor zijn
zijn t-afnemers
had. Soms
Somsverdwenen
verdwenenergens
ergensjonge
jonge
zen en daarvoor
fnerners had.
erwtjes
en hij
hij werd
werd beschuldigd
beschuldigdnieuwe
nieuwe aardappelen
aardappelen
erwtjes van
van de bedden en
"af te
te pollen", 't is te zeggen van onder de aarde met
met de
de
op het veld „af
vingeren
wroeten zonder
zonder schending
schending van
van den
den struik.
struik.
vingeren uit te wroeten
Geen mensch wist iets met zekerheid daarover. Hij
Hij heette
heette Mathias
Mathias
en elk noemde hem bij zijn doopnaam.
doopnaam.
was al
ajuin uit
uit onzen
onzen tuin
tuin weg.
weg. Heel
Heel het
het
Op
een morgen
morgen was
Op een
al de ajuin
bed
in haast
haast verwoest,
verwoest, met
met hoogten
hoogten en
enlaagten
laagten en
envergeten
vergeten
bed lag in
was gepleegd
gepleegd langs het
het Kattestraatje,
Kattestraatje,waar
waareen
een
knollen.
diefstal was
knollen. De diefstal
was ingebroken:
ingebroken: het
het
uitgangspoortje
aldaar was
uitgangspoortjebestond;
bestond; maar
maar niet
niet aldaar
overdekt. In de
was zelfs
zelfs nog met spinneweefsel
spinneweefsel overdekt.
de haag
haag aan
aanden
den
slot was
was een gat te
te ontdekken
ontdekken als
als men
mende
deweergekeerde
weergekeerdetakken
takken wat
stijl'
stijl was
verwijderde.
gebeurd.
Ja, langs daar was het gebeurd.
nachtelijk waken
huis. Maatrelelen
walmt
Verslagenheid.
Vail ~(da.telijk
Maatregelen VI.».
Wrslagenheid lag
lag i!J.
in huis.
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werden besproken.
besproken. Het
Hetleggen
leggenvan
vanwolvenijzers
wolvenijzersvoorgesteld....
voorgesteld ....
Mathias viel
viel geen
geen vermoeden,
vermoeden, men
men had
hadoverigens
overigens tete onzent
onzent
Op Mathias
nooit aan zijn eerlijkheid
getwijfeld. Het
Het toeval
toevalwilde,
wilde,dat
dat hij
hij juist
juist
eerlijkheid getwijfeld.
den morgen
morgen daarop
daarop naar
naar onzent
onzent kwam.
kwam. De
Dedrie
driekleinen
kleinenmoesten
moesten
hebben en
en Mathias
Mathias zou
zou de
de maat
maat nemen.
nemen.
schoenen hebben
elk op
op een
een stoel
stoel in
in de
dewoonkamer,
woonkamer, die
diemet
mettwee
tweeramen
ramen
Wij zaten elk
Debeurt
beurtwas
was
voorhof uitzicht
uitzicht had.
had. Mijn
Mijn beentjes
beentjes hingen
hingen af.
af. De
op het voorhof
aan mij
mij en
en Marthias,
Marthias,oud
oud en stram, knielde
knielde neder
neder en
enik
ikzie
zie hem
hem
eerst aan
houten maat
maat tot
totop
opbehoorlijke
behoorlijke lengte
lengte tusschen
tusschen teenen
teenen en
en
nog de houten
aandachtig verschuiven.
verschuiven.
hiel aandachtig
„Baas,"
"Baas," zei
zei Mama,
Mama,die
diehem
hemnog
nogzijn
zijnvoormaligen
voormaligentitel
titeltoevoegde,
toevoegde,
„baas,
al onze
onze ajuin
ajuin gestolen."
gestolen."
"baas, van
van dezen
dezen nacht
nacht isis al
die mijn
mijn voetje
voetje vasthield,
vasthield, trilde.
trilde. Ik
Ikmerkte
merktehet
heteerst
eerst
Zijn hand, die
inzijn
zijnboekje.
boekje.
oogenblik later op. Hij sprak niet
met en
en schreef
schreef iets
iets in
een oogenblik
"Allemaal," herhaalde
herhaalde Mama,
Mama, nog
nog geplaagd
geplaagd door
door de
deblijvende
blijvendegege,,Allemaal,"
dachte aan dien
dien tegenspoed,
tegenspoed, „wel
"wel een
eengrooten
grootengraanzak."
graanzak. "
"Dat is
is niet
nietwaar,"
waar,"antwoordde
antwoordde hij
hijals
alsverontwaardigd
verontwaardigd bij
bijdie
die
„Dat
"er was
was nog
noggeen
geenloofmande
100fmande vol,"
vol."
overdrijving opkijkend, „er
als een
een steen,
steen, die
die van
van heel
heel hoog
hoog
plofte naast
naast ons
ons allen
allen neder
neder als
Het plofte
in het
het water
water valt.
valt.
"Baas,
Mama heel
heel ontsteld
ontsteld uit.
uit.Hij
Hijboog
booghet
hethoofd
hoofd
„Baas, gij, gij?" riep Mama
in schuldbewustzijn
schuldbewustzijn heel
eene hand
hand op
op den
den grond.
grond.
heel diep
diep en steunde eene
Hij
een jammerklacht
jammerklacht als van een
een blatend
blatend lain.
lam. Er
Ervolgde
volgde
Hij uitte een
eene poos stilte, toen zuchtte
zuchtte hij
hij verstaanbaar:
verstaanbaar:
en hij
hij klauterde
klauterde op.
op.
"Waar
nood iemand
iemand brengt,
brengt, de nood...."
nood ... :' en
„Waar de nood
Toen met
met angst
angst op
ophet
hetaangezicht,
aangezicht,ongeschoren
ongeschoren en
endoorgroefd.
doorgroefd.
mij niet
niet voor
voor het
hetgerecht,"
gerecht," smeekte
smeekte
"Klaag
niet aan,
aan, vervolg
vervolg mij
„Klaag mij niet
hij
hij met bevenden mond.
"Weet
doet'" sprak
sprak Mama,
Mama, die
dieniet
nietminder
minderbeefde
beefdedan
dan
„Weet ge wat ge doet,"
alles vannacht terug langs
langs waar
waar ge
ge het
het gehaald
gehaald hebt.
hebt. Er
Er
hij,
hij, "breng
„breng alles
zal geen
kraaien."
geen haantje
haantje naar kraaien."
Hij zag haar aan schier met ongeloof:
„Ja, ja, goed,"
"Ja,
goed'" hij
hij scheen
scheen heel
heel verdwaasd.
verdwaasd.
Ik
zie
hem
nog
heen
gaan,
de
glazendeur openend;
openend; daar
daar keerde
keerde
Ik
hem nog heen gaan, de glazendeur
hij
gewoonte van
beleefdheid, lichtte
op.
hij zich
zich om
om en, uit gewoonte
van beleefdheid,
lichtte hij
hij de
de pet op.
Die
doodverf; die verwrongen
verwrongen trekken, die
die blik
blik van
van uiterste
uiterste be
beDie doodverf,
nauwdheid die wanhoopvolle uitdrukking van menschelijken nood nauwdhei opvlutdrkingameschljod
staan nog onuitwischbaar in mijn geheugen geprent....
geprent ....
haantje
Ons werd stilzwijgen opgelegd en wij
wij hielden woord. Geen haantje
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kraaide
Sedert was
was van
van geen
geen fruit
fruitkraaide er naar, zooals hem was beloofd. Sedert
groentediefte
of groente
diefte nicer
meer te hooren in
in 't'tomliggende.
omliggende.
En
hiermee was
was het
het uit
uit met
metrnijne
mijnevroegste
vroegsteherinneringen
herinneringen aan
aan
En hiermee
het dorp. Ons
Ons huisgezin
huisgezin ging
ging zich in Gent
Gent vestigen.
vestigen. Het
Het leven
leven was
was
er heel anders thans en
en dra
dra lag
lag alalhet
hetonlangs
onlangsnog
nogbeleefde
beleefde op
opden
den
achtergrond. Ik
ik leerde
achtergrond.
leerde nu
nu geregeld,
geregeld, de
de Fransche
Franschevrouw
vrouwvan
vanden
den
hoogleeraar
wijsbegeerte —
- een
een gediplomeerde
gediplomeerde leerares
leerares —
- gaf
gaf
hoogleeraar in
in wijsbegeerte
mij
onderricht en het
het was
was verbazend,
verbazend, hoe
hoe vlug
vlughet
hetachterstallige
achterstallige
mij onderricht
werd ingehaald.
ingeh2ald.
Onze woning was een verzamelplaats van geleerden en uitstekende
uitstekende
mannen. Alle avonden werd
werd over
overallerlei
allerleivraagstukken
vraagstukkengeredetwist:
geredetwist:
de Evangeliën,
Evangeliën, de
de Fransche
Franscheomwenteling,
omwenteling, de
deDemocratie,
Democratie,WetenWetenschappelijke dingen,
dingen, het Eeuwig Leven en wat
schappelijke
wat niet
niet al!....
aU ••••
Soms
zoo heftig
heftig toe,
toe, dat
dat de
dewoordstrijdenden
woordstrijdenden op
ophet
het
Soms ging
ging het er zoo
punt schenen,
schenen, met
met onstuimige
onstuimige gebaren
gebaren en
en luid
luidgeschreeuw
geschreeuw elkander
elkander
in het haar te
te vliegen.
vliegen. Geen
Geen der
dertegenstrevers
tegenstreversbekende
bekendeooit
ooitoverwonoverwonnen of tot
tot andere
andere gedachten
gedachten gebracht
gebracht tete zijn;
zijn;maar
maarmen
menscheidde
scheidde
met handdrukken
handdrukken en
en glimlachen
glimlachen als
als de
de beste
beste vrienden
vrienden der
derwereld
wereld
om 's's anderdaags
om
anderdaags met
met hetzelfde
hetzelfde vuur
vuurden
denLedachtentwist
gedachtentwist te
herbeginnen.
Toen wij gedrieën na jaren met onze moeder naar het dorp terugterugkeerden,
oudsten van
van het
het huis
huisverspreid
verspreidofofgetrouwd.
getrouwd.
keerden, waren
waren al
al de oudsten
schier al
al dien
dien tijd
tijdinineen
eenlandelijke
landelijkekostschool
kostschooldoordoorFlorence had schier
gebracht.
keerde ook zij weder
weder thuis.
thuis. Zij
Zij was
was tot
toteen
eenslank
slankmeisje
meisje
Thans keerde
ontwikkeld,
rijken eenvoud
eenvoud gekleed.
gekleed. Haar
Haar
ontwikkeld, sierlijk
sierlijk steeds
steeds en
en met rijken
bleeke haren hadden een
een goudglans
goudglans gekregen.
gekregen. Hoogrood
Hoogrood was
was haar
haar
bleeke
perzikblos gebleven
kleme vits
daarin was
was tot een
een donkerdonkerperzikblos
geblevenen
en de
de kleine
vits daarin
boontje verdiept.
verdiept.
bruin boontje
Wij waren van
van elkander
elkander heel
heel vervreemd.
vervreemd.De
Devroegere
vroegeregezamengezamenWij
lijke herinneringen lagen nog te onlangs
onlangs en
en te
te diep
dieponder
ondernieuwere
nieuwere
lijke
gebeurtenissen en belangstellingen
belangstellingen gezaaid
gezaaid om
om reeds
reeds voorbarig
voorbarigop
op
gebeurtenissen
kiemen uit
uit dien
dien grond.
grond. Wij
Wij noemden
noemden elkander
elkander niet
niet meer
meer met
met
te kiemen
doopnaam bij toevallige
toevallige ontmoeting.
malen werd
werd er
er
den doopnaam
ontmoeting. Een paar malen
beproefd de
de betrekkingen
betrekkingen weder
weder aan
aan tete knoopen;
knoopen; maar
maardede
toch beproefd
harmonie
harmonie der
der aanschouwingen
aanschouwingen en
ep gevoelens
gevoelens ontbrak.
ontbrak. Overigens
Overigens
mijn leven was gedurende die tien jaren zoodanig met dát van Ro-mijnlevwasgduritenjzodagmtvnRsalie vergroeid,
vergroeid, dat elke
elke derde
derde inmenging
inmenging niets
niets dan
dan storend
storend daardaarsalie
treden kon.
kon. Wij
Wij waren
warenaltijd
altijdgelijk
gelijkgekleed,
gekleed, onafscheidbaar
onafscheidbaar
tusschen treden

6:s:6
6x6

HERINNERINGEN
HERINNERINGEN UIT MIJN KINDERTIJD

te zamen.
zamen. De
De een
een ging
ging zelfs
zelfs nooit
nooit zonder
zonder de
de andere
andere in
inden
dentuin
tuin
kleine reisjes
reisjes afzonderlijk
afzonderlijk te
doen. En
En ofofverre van bezoeken
bezoeken of kleine
verre
te doen.
wij buiten woonden
woonden lagen
lagen onze
onze verstrooiingen
verstrooiingen meest
meest in
in de
de
schoon wij
wij veel
veelverbleven,
verbleven,onze
onze intellectueele
intellectueele betrekkingen
betrekkingen en
en
waar wij
stad, waar
onze
liefhebberijonze vriendschap hadden.
hadden. Wij
Wij legden
legdenons
onsopopdezelfde
dezeJfde1iefhebberijleervakken
toe; lazen
leervakken toe;
lazen dezelfde
dezelfde boeken;
bo~ken;ondergingen
ondergingendezelfde
dezelfde
indrukken en,
en, schoon
schoon dedezienswijze
zienswijze ininkleine
kleineomstandigheden
omstandigheden
indrukken
was zij
zij in
in groote
groote dingen
dingenmeestal
met:stalgelijk.
gelijk.
toch was
verschillen kon, toch
woonden niet
meer in het
het huis
huis rechtover
rechtover dat
dat van
vanFlorence.
Florence.
niet meer
Wij woonden
tweede oorzaak
oorzaak van verwijdering
verwijdering misschien.
misschien. In 't'tvoorbijgaan
voorbijgaan
Een tweede
aan haar raam
klein.:: spreekplaats,
spreekplaats, waar
waar zij
zij gewoonlijk
gewoonlijk zat
zat —
raam in
in de
dekleine
wij haar
haar en
enzij
zijgroette
groette
de salonvensters
salonvenstt:rs bleven gesloten —
- groetten wij
weder.
ons vormelijk weder.
wij met
roei tochtje. Hei
geEens toch namen
namen wij
Eens
met haar deel aan een roeitochtje.
He gezelschap was
was talrijk,
talrijk, heeren
heeren en juffrouwen.
zelschap
juffrouwen. Ik zat
zat rechtover
rechtover haar,
haar
en onder het
het varen
varen had
'hadzij
ûj haar
haarhandschoen
handschoenuitgetrokken
uitgetrokkenen
enliet
lietzij
zij
hare blanke hand
ha,nd in
in het
het water
water slepen.
slepen. En
Enwas
washet
hetnu
nueen
eenfamiliare
familiare
wat, dat
dat mij
mij aan
aan vroeger
vroeger tijd
tijddeed
deeddenken,
denken,
houding
houding of ik weet niet wat,
of wie
wie van ons er het
het eerst
eerst van
van begon,
begon, kan
kan ik
ik niet
nietzeggen,
zeggen, maar
maar het
het
gesprek liep over vervlogen
vervlogen dagen:
dagen:
nog van,
van, dat
datwij
wijvogelhuizen
vogelhuizen stelden?"
stelden?"
"Weet
„Weet gij er nog
"Ja,
op den
den kloostermuur."
kloostermuur,t'
„ja, op
,.En
Carlotta de
de musschen
musschen er
er uithaalde."
uithaalde:'
„En dat Carlotta
„En van
"En
van den
den wafelbak
wafel bak bij
bij Belie?"
Belle?"
„Weet gij
"Weet
gij nog
nog van
van de
~e kantwerkschool?"
kantwerkschool?"
„En gij
"En
gij van
van 't't„Eeuwik
"EeuwigBolleken?"
Bolleken?"
„Zeker, en dat ons
ons tweede
tweede kantje
kantje het
het „Eekhoorntje"
"Eekhoorntje" heette."
heette."
"Zeker,
nadenken:
Toen sprak Florence
Florence in nadenken:
"Wat
Ik ben
ben toch
toch bijna
bijna twee
twee
„Wat moest ik nog klein zijn in dien tijd! Ik
naar Gent
Gent wonen!"
wonen!"
jonger dan gij, en hoe vroeg gingt ge niet naar
jaren jonger
„Ja," antwoordde
"Ja/'
antwoordde ik, „maar
"maar waar
waar was
was er ooit
ooit een
een kind
kind te
te vinden
vinden
zoo
begaafd als gij!"
gij!"
zoo intelligent
intelligent en begaafd
Het
bleef daarbij.
daarbij. Dat
Dat waren
waren nog
nogmaar
maarzwakke
zwakke schijnsels
schijnsels der
der
Het bleef
herinnering,
zonder
weemoed
noch
verlangen,
zonder
spijt
over
herinnering, zonder weemoed noch verlangen, zonder spijt over
verloren
kindervreugd ....
verloren kindervreugd....
Er werd gezegd
gezegd dat Florence
Florence veel
veel huwelijksaanzoek
huwelijksaanzoek had, en van
van
wie ze
ze trouwen
trouwen zou.
zou. Zij
tijd tot tijd de
genoemd met
met wie
de een of ander genoemd
was
twintig, toen
toen het
het toch
tochgebeurde:
gebeurde:namelijk
namelijkmet
met
was op
op het einde der twintig,
dan
zij:
jaren meer
een
een
heer uit
uit Brussel,
Brussel, die
die eenige
eenige jaren
meer telde
telde dan zij: een
een heer
1
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degelijk,
man, ;E,:-n
;:;('n millionnair,
en
degelijk, achtenswaardig man,
millionnair, die
die luxe-paarden
luxe-paarden en
rijtuigen bezat.
rijtuigen
b·::z::t.
Hij was
was groot
groot en flink gebouwd,
Hij
gebOtiWd; maar
maal had
h;::d een
een ietwat
ietwat stijf
stijf been,
been,
zei men..
zel
men.
FIt huwelijk
I-If:.t
huwdijk had
h<:d plaats
pla2ts met
met groote
gt'Oote praal;
praal; doch
doch destijds
destijds logeerde
logzerde
ik elders
bij vrienden.
Tom zij
ik
elders bij
vrienden. Tocn
zij na
na ma;::;,nden
tcrugherde bij hare
hare
maanden terugkeerde
ouders tot bezock,
ouders
b',::zoc kt gdeek
gdeck zij
zij op
op haar
haar yzlve
zdve niet
niet meer:
meer:vermagerd,
vermagerd,
bleck en
en traag
ze r:~Et
met haitz
bleek
tr~ag zag
z;;;,g ik ze
h:,.( tz;:cr
voo;:bijg8,an. Zij
,:or vooibijgaan.
Zij stond
stond op uit
een zware
ZW<ln: zickte
zi"ktcen
ende
dedorp3nijd
dorp:suijd—
- rnLschi-m
mi:c,'ichi?l1was
washa
h"tt —
- die het 1'.ieuws
nieuws
veropenbaardc, dat ze die
veropenbaarde,
dif:: ziokte
zi~~kte had
h::d opgdacm
opg:da:ll1 van
van plots
plots verschrikverschrikken,
Z{ffl
losschroeven.
ken, tocn
tom ze
zehaar
haarmJll
manet'n
enrnàaniek
mAaniekb:;\:n
hadhad
zion
losschroeven.
Men voegde
er
bij
dat
hij
zoo
op
1voegde
dctt hij zoo op h;11f
g";stddwas,
was,om
omzijn
zijn verminvermin1r g,steld
king
nÏE:t te
te durven
dUfw;n kenbaar
kenbaar rnaken,
m;,kca, tenzij
tt'uz;ij nadat
r:adatzezeonherroepelijk
onherroepelijk
king niet
aan hem verbonden
verbonden was.
was.
En ik
ik verloor
verloorzezev,it
uithet
hetoog
oog
h2t gchmAgen,
t;c!1 ó:ug(;n, tot
tijd
en en
11,--t
tot ik
ik na langen tijd
weder iets over haar vernam:
vernam; er
er werd
werd gezegd,
gezegd, dat
datze
zeaan
aanzinsverbijszinsverbijstering
leed
uit verdrict,
omdat
ze kreeg
enen
dat
tering
kl'd
uit vel'driet,
omd3t ze
g,:~tle kinder:
..:1 kreeg
datzij
zij
als
troost poppen
als onvoldoende
o!lvoldofnde troost
pOpp211 kocht en
en aankkedde.
32.nklf.edde.
Of daar
dè'!ar iets
iets van
vanwaar
waarwas,
WlS,we.:,t
we;;t ik
ik nid.
Ik woonde
,,voonde reeds
reeds lang
lang
irLt. ik
wech:r
Gent. Vele
wed,.::r tete Gent.
Vck jaren
jar,::n gdcÅen
gdcclen zat
zat ik
ik eens
eens t avonds
inde
dewachtwachts avondsin
zaal vétn
die mij
1TJ,ij naar
naar huis
huis voeren
voeren
zaal
van Landcge:l1
Landegemden
dentrein
treinft',tewrbc:icl::n,
wrbeiden, die
zou. In eens
eens kwam
kwam er
één gl'oote,
ekgante dame
dame in
inzijde-ruisching
zijde-ruisching
zou.
er één
groot; elegante
- binnengestormd met
met de
cl",: twee
twee handen voo:uit:
voo"'uit: Florence!
Florenc<'! Zij
Zij sprak:
sprak:
"Ik verneem
wrns;::m dear
d;-:21' zoo
2;00 even
even dat
d:::t gij
gij Iliac
hi-:.r zijt,
zijt, ik
ik kan
kan niet
niet anders,
anders, ik
ik
„Ik
moet u terugzien,
terugzien, wij
wij zijn toch tdke
2;tllke°tide,
o;ld'~,en
enwij
wij waren
waren ceps
CCIS zulke
zulke
moet
goedvrin!"
goede vriendinnen!"
In diepe
diepe aandoening
aandoening stroomde
stroomde er
er iets
icts warms
warms over
over mijn
mijn hart:
hart:
heel het verre
vene verl
vefl.:::den
in lichiglans
lichtglans op:
op:
, d, n straalde in
"",: ik
1'1" heel
11;'1 ontroeiiel,
Ollt·,O'"
'd i „Florence!"
d~n
ga ...1sch
„Florence!"
zei
1t Fl'o~en~"f"
L:1; ..
L.'vl
1
Ij Flo"""'c..,l"
L:.i..I, '-'.
...
o.!. , gansch
en
dan,
den indruk
indruk van
van hare
hare rijpe
rijpe bekoorlijkheid,
bekoorlijkhtid, als
als eene
eene plant
plant herheronder den
.l.

lo..!.,..,t

>,..,.l

1_

1

opgebloeid:
„Wat
ilWat zijt
zijt gij
gij schoon!"
schoon!" riep
riep ik
ik uit.
uit.
die spontane
spontane verklaing
verklaring meende
meende elk
dM niet
niet alleen:
alleen: zij
zij was
was de
de
En die
samenvatting van
van een
esn innige
innige blijdschap
blijdschap over
OV<':f vefloren
vedoren en
en lang
lang ononen schielijk
schielijk weergevonden
wCf';!'gevolld:~n goed....
goed.... Indien
Indien ze
Zf; verdriet
vçrdrietofof
betreurd en
ZOi'gen had
had gehad,
gehad, moest
mOèst aiLs
alL;; voorbij
voorbij zijn.
zijn. Gluk
Gdukenengezondheid
gezondheid
zorgen
omstraaldE:n
omstraaldfn haar als
"ds het
het ware.
ware.
Een bedaagd
bedaagd heer
heer kwam
kw,un binnen,
binnen, met
metstijven
stijvengang:
gang:
„Mijn
"Mijn man,"
man,"zei
1;eÎ Florence.
Florence.
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Hij groette sprakeloos.
sprakeloos.
Zij
mij haar
haar adres
deed mij
mij dringend
dringend bebe·
Zij gaf mij
adres te
te Brussel
Brussel op
op en deed
loven, dat
dat ik
ikhaar
haar bezoeken
bezoeken zou.
Mijn
trein naderde.
naderde.
Mijn trein
Onze handen konden elkander
schier niet loslaten. En
Onze
elkander schier
En in
ingclukgelukzalige
huiswaarts dool'
duistere velden
velden met
met alal
zalige stemming reed ik huiswaarts
door de duistere
mijn
rijkdom van gedachten heen....
heen ....
mijn rijkdom
maal ik
ik te
te Brussel bij
bij vrienden den dag zou doorbrengen,
De eerste maal
doorbrengen,
Louisalaan —
- een
een der
der
belde
ik aan
aanhaar
haargroote
grootekoetspoort
koetspoortinindedeLouisalaan
belde ik
de hoofdstad
hoofdstadaan.
aan.
prachtigste lanen —
- van
van de
Een lakei deed open:
open:
„Madame is uitgereden."
"Madame
uitgereden."
Ik schreef in potlood
potlood op
op mijn
mijnkaartje,
kaartje, waar
waar ik te vinden
vinden wezen zou
tot zes uur en gaf
gaf het hem:
hem:
„Aussie& ce
, sera
ce que
quemadame
madame.
sera rentrée,
rentrée, aussit6t
aussitot ce
ce que
que madame
madame
"Aussitot
aura
hij in
in zijn
zijnproletariërs-Fransch.
proletariërs-Fransch.
aura cette carte," beloofde hij
Telkens
het huis
huis mijner
mijner gastlieden
gastlieden hoorde
hoorde bellen,
bdlen, dacht
dacht ikik
Telkens ik in het
Florence zijn."
zijn."
„Daar zal Florence
met hartstverlangen:
hartstverlangen: "Daar
Maar ze kwam
Maar
kwam niet.
En toen ik na
na zes uur
uur door
door den
den slagregen,
slagregen, die
die heel
heelden
dendag
dagaangeaangehouden had, aan
aan haar
haa,r woonst voorbijreed,
voorbijreed, veegde
veegde ik
ik de
deaangeslagen
aangeslagen
ruit af om er naar
naar te kijken.
kijken. Op
Op een bovenkamer waren
waren twee
tweç vensters
vensters
de bediende
bediende het kaartje
kaartje niet
niet afgegeven,
was hare
hare
verlicht
.... Had de
afgegeven, was
verlicht....
vurige
dan een
eenvergankelijke
vergankelijke inval
inval geweest?....
geweest? ....
vurige ontboezeming niets dan
En weder gingen
gingen jaren
jaren he
heen.
' en.
Zij
leed aan
aan een
een ongeneesbare
ongeneesbare ziekte,
ziekte, vernam
vernam ik
toen. Reeds
Reeds
Zij leed
ik wen.
Ikliet
lietaan
aande
defamilie
familieeen
een
weken
weken was
was ze
ze overleden,
overleden, voor
voor ik
ik het
het wist.
wist. a
rouwbrief vragen en kreeg
kreeg er
er twee
twee tegelijk:
tegelijk: haar man had ze zoo diep
hij korts
kortsna
nahaar
haaraan
aaneen
eenkwijnziektc
kwijn:z;iektcgestorven
gestorvenwas.
was.
betreurd,
betreurd, dat hij
h:;t mij
mij geen
geennieuwe
nieuwe
En nu,
nu, tegenover
tegenover het
het onherroepelijke,
onherroepelijke, spijt
spijt het
poging tot toenadering
toenadering te hebben
hebben gewaagd;
gewaagd; nu
nu leeft
leeft haar
haar beeld
beeld met
met
paging
kwellende
mijne phantasie
phantasie steeds voort; een innig
innig liefdevol
liefdevol
kwellende spijt
spijt in mijne
gevoel
mijn hart
hart levendig
levendig voor
voor Florence
Florence en
en de
de nieuwsgierig
nieuwsgieriggevoel ligt in mijn
heid is opgewekt tevens.
heidsopgwktvn.
Zouden
die laat
laat opgeschoten
opgeschoten planten,
planten, over
over de
de velden
velden mijner
mijner
Zouden al
al die
hel'innering
bloesem staan
zou het
het
herinnering verspreid
verspreidvoor
voormij
mij alleen
alleen in
in bloesem
staan en zou
hare,
haar kinder-levensveld,
kinder-levensveld, niets dan
dan een
eenonvruchtbare
onvruchtbare heide
heide zijn
hare, haar
g-::weest
einde toe
toe aldus
aldus gebleven
geblevenzijn?....
zijn? ....
gewe.est en
en tot
tot het einde
VIRGINIE LOVELING,
VmGIRIE
LOVELING.

VERZEN
VERZEN
van
W. REICH.
REleR.
W.
.......11............

NACHTEN DAT
DAT IK DROOM VAN
VAN U.
U.
DE NACHTEN
Ut
De nachten dat ik droom van u,
nachten .... ik kan uU
de vele nachten,,,.
lief waart,
waart,.ach
ach
lieve, die mij zoo lief
licht vergeten
vergeten overdag,
overdag,
zoo licht
hoe wij beiden
zoo licht vergeten, hoe
elkanders bijzijn
bijzijn mijden.
mijden.
toch noode elkanders

laat
Maar komt Gods nacht: de hemel laat
het zilvergeborduurd gewaad
- dan verheugt een mensch
uithangen —
zich in zijn waanvervulde wensch:
wensch:
sterren gaan op, sterren verzinkén,
verzinken,
mij deert der eeuwen gang niet, klinken
klinken
Hoor ik uw stem, uw oogenlicht
is wel in liefde op mij gericht
ook bij der
der woorden zacht verwijt;
ik zie u weer, de teederheid
van uw rank lichaam, 'k tast uw haren
uw handen bei, die 't liefst mij waren.
Zoo heeft nooit vrouw mijn
mijn mond
mond gekust
gekust
aan
tot rust,
rust,
aan haar
haar boezem
boezem mijn hoofd tot
mijn
rust gebracht,
gebracht,
mijn moede hoofd tot rust
als
als gij
gij in
in droom
droom zoo meengen nacht
mij
oogen
mij kuste
kuste mond en wang en oogen
en mij
mij uw boezem woudt gedoogen.
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De nachten dat ik droom van u,
de vele nachten
.... ik kan u
nachten....
lieve, die mij zoo lief waart, ach
ach
zoo licht vergeten
vergeten overdag,
een andre vrouw behoort mijn
mijn leven,
ik kan het u, mijn kind, niet geven.
■■•

Aug. 'x5.

Zij had een smal gezicht
gezicht en
en lichtlooze
lichtlooze oogen,
oogen,
opengesperd als van physieke pijn;
pijn;
ik zag het bij den
den geelachtigen
geelachtigen schijn
schijn
van flakk'rende lantaarn,
lantaarn,zag
zag hoe
hoe bewogen
bewogen
de witte lippen, die deden
deden 't onrein
verzoek in woorde' onreiner,
onreiner, schamp're
schamp'relogen
logen
van liefde, in niet
niet eens
eens meer
meer verzoeten
verzoetenpogen
pogen
den aangeboden wrang-verschaalden
wrang-verschaalden wijn.
wijn.
Het regende
regende zoo
zoo zacht; stilte rondom.
rondom.—
Het pleintje lag daar leeg; de wind woei om
het kerkgebouw, maar
maar was toch niet te hooren.
En elk oud geveltje stond er,
er, en
en glom
glom
en was weer nieuw, -— en de Tijd
Tijd ging
ging verloren
verloren
al klonk ook lied
toren.
lied en
en uurslag van den toren.

Venite,
adoremus Cristum
Cristumpro
pronobis
nobispassum.
passum.
Venite, adoremus
Ik heb altijd het leven ondervonden
als niet-hoog-genoeg te waardeeren goed
waarvoor ik meen dat ik God loven moet
ten zeerst: "Lof
Gode en prijs, en Christi wonden."
„Lof Gode
(- o0 goud
goud doorzonde
doorzonde
Mij bleef géén vreugde vreemd,
vreemd, (—
-) die
die 'k niet heb gevoed:
dagen en nachten!
nachten! —)
ik heb een vriend en
en teeder
teeder lief
lief ontmoet,
ontmoet,
en menschen andre,
veritonàen.
andre, die mij
mij wèl
we verstonden.

VICRZEN

fia t

En of ik nu al leef tot zulken prijs
dat ook het eigen bloed somtijds moet vloeien....
vloeien ....
ik kniel en bidde ootmoedig
ootmoedig kyrieleis.
kyrieleis.
Dan straalt
straalt van
van uw
uw licht
licht nog
nóg mijn
mijn aangezicht
aangezicht
'k weet, wijl schaamte en liefde tot
tot uu groeien,
groeien,
en tk
dat gij een groot werk aan mij hebt verricht.
verricht.
t I5 .
88 Dec. '1
5Wankelbaar, wankelbaar en stuk te stooten
staat er een vaas van geslepen kristal
vochtig van licht dat in gebroken val
naar binnen schemert, want nog niet ontsloten
de raamgordijnen. 00 glans overgoten
bloemvaas, stralende lichtkelk reeds nu al
het andre donker blijft
.... Uw ziel, hoe ~1
blijft....
zal
haar glorie in God-aanschouwen vergrooten.
1 .9:1 5.
331.9.'15.

Hoe komt het dat ik zooveel van u houd
en altoos aan u denk, van tt
't eerste lichten
totdat
het licht
licht voor
voor duisternis
duisternis moet zwichten
totdat het
-— Zon aan de westerkimme een weinig goudgoud —
en dat in stil avonduur dan het koud
in gedichten
gedichten
aandenken aanvlamt, dat ik in
uitzegge, en van dit zielsverrichten
mijn liefde uitzegge,
door gedachte
gedachte aan u behoud?
ook den nacht door
een vraag,
vraag, is 'ttt wonder? Wonder
Wonder is
is
Is dit een
niet eens, of nauwlijks, dat in uw gemis
kunnen —
- o0 ze schijnen
wat verzen troosten kunnen
dan twee
twee quatrijnen
quatrijnen
Den velen niet anders dan
terzinen; ze
ze zijn een sonnet:
sonnet:
en twee terzinen;
Samenval van verhooring en gebed.
gebed.
Samenval

6 Dec. '1 5
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iemand piano, en
Er
en ik
ik wil
wil
, speelt
..
schrijven
zoo maar
maar wat woorden
schriiven een vers aan u, zoo
zacht voor mij heen gesproken, in mijn stil
stil
studeervertrek, daar mij de klanken
klanken stoorden.
stoorden.
De melodie vloeit wijd
wijd uit -— wat bekoorde
me ooit als muziek? -— en ebt weg; nog
nog een
een gril
van trippelvoetge nootjes,
nootjes, slotaccoorden....
slotaccoorden ••••
Dan breekt iets in me;
me; ik
ik weet
weet niet wat, en ril.
Zoo ontwaken de verzen in
in mijn
mijn ziel
%iel
en staan ten leven
leven op;
op; het
het zijn
zijnd'herboren
d'herboren
ontroeringen om wat mij ten deel
deel viel,
viel,
en wat me ontging; en dit weinige is
is mi;
mij
geringste van 't geslacht der uitverkoren
poëten, tot een eeuw'ge
eeuw'ge hoovaardij.
hoovaardij.

8 Dec.

'i 5

SCHERVEN.
,,Die Familie
"Die
Familie 1st
ist fiir
für mich ein
ein OrganisOrganismus geworden wie der
der der
der Pflanze,
Pflanze, ein
ein
GanZes,
dessen Bestandteil
Bestandteil ich
bin.
Ganzes, dessen
ich bin.
Allein Ittinnte
könnte ich
existieren,"
ich nicht existieren."
STRINDBERG.

Onder haar
Onder
haar forschen
forschen aanslag
aanslag verruischten
verruischten de
de laatste
laatstedonkere
donkere
akkoorden.
Chopin overstelpte hen-i
hem als
Naakt en
enmachmachals geen
geen andere muziek. Naakt
teloos
daarin tegenover
tegenover zich
hij het
het diepst
diepst in
in
teloos stond
stond hij
hij daarin
zich zelf.
zelf. Wat
Wat hij
rich begraven
z~ch
begraven waande,
waande, nam
nam dan
dangestalte
gestalteaan.
aan.Weerloos
Weerloosonderging
onderging
hij daarvan
hij
daarvan den koelen
koelen en
en doordringenden
doordringenden blik.
blik. Van
Van alle
alle kanten
kanten
voelde hij
hij zich bestookt.
bij de
de kachel
kachel gezeten,
gezeten, kromp
kromp Frits
Frits ineen.
ineen.
In een
een lagen
lagen stoel bij
uit was,
was, draaide
draaide zij
zij zich
zich in
in
Bruusk,als
Bruusk, alsverruimde
verruimde't't Clara,
Clara, dat
dat 't uit
de andere,
andere, ineenloopende
ineenloopende kamer
kamer van
van de
de piano
piano af.
af. 't Gonsde
de
Gonsde in
in den
den
lusteloos handen wrijvend
wrijvend op
op de
de kachel
kachel toetoe"
vleugel
terwijl ze lusteloos
vleugel na,
na, terwijl
ook in
in haar
haarChopin
Chopinz66
z66veel,
veel,wat
watzeze
kwam.
wekte ook
kwam. Hij vroeg zich af: wekte
iiooit
zeiden ....
ilooit zeiden....
gloed. Hij
Hij zei
zei voor
voor zich
zich
Zwijgend
Zwijgend waschte
waschte ze
ze de
de vingers
vingers in
in den gloed.
heen: —
- verrukkelijk.
verrukkelijk.
-— Als je er maar niet
niet zulke
zulke kouwe
kouwe vingers
vingersmee
meekreeg.
kreeg.
weer: —
-laat
ma Els
Els brengen?
brengen?
Na een poos hij weer:
laat ma
-— Half zeven is
is Fenna daar ontboden.
je met
met de
de kado'tjes?
kado'tjes?
-— Hoe wou je
moeder kunnen wij
wij toch niet
niet op.
op. 'lc
'k Heb maar een
een
- Tegen
Tegen je moeder
paar kleinigheden.
-'k
iets gekocht.
gekocht.
— 'k Heb ook nog iets
Haperig
kwam het eruit,
eruit, terwijl
terwijl hij
hij de
de verkleumde
verkleumde vingers
vingers voor
voor
Haperig kwam
het vuurgat spreidde.
spreidde.
N....?
-— Jij
....?
-— Flauwiteiten.
Het kind
kind moet
moet iets
iets hebben
hebben voor
voor 'rtrSinterklaas.
Sinterklaas.
Flauwiteiten, Het
hadden afgesproken....?
afgesproken ....?
-— En we hadden
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-— Vanmiddag
pas tot
tot me
me door.
doof. 't Is
anders
Vanmiddag in
in de
de stad
stad drong
drong 't pas
Is anders
zoo sneu
sneu....
voor 't concert
je Moor
klaar voor
concert van
vanmorgen?
morgen?
zoo
.... Ben je
Ze knikte bevestigend.
Zijn
concert-picmÜ':te —
- aan
2.an die
die gedachte,
gedachte, aan
lla;:;m
Zijn vrouw concert-pianLte
aan haar naam
op biljet en advertentie
advertentie had
had hij
hij rnoetcn
moet{:n wennen.
wennen. Aan
Aan dat
datoptreden
optreden
was een
een bittere bijsmazk.
was
bijsmaak. Dit
Dit Was
\..,,,s het onderscheid
onderscheid tusschen
tusschen beiden,
beiden,
dat de
de muziek,
muziek, schoon
schoon levensbehoefte,
levensbehoefte, haar
haal' geenszns
geenszinsmeesleepte,
meesleepte,
eer haar nuchterheid
nuchterheid aanscherpte,
aanscherpte, terwijl
terwijl ze
zehem,
hem,den
denniet-uitvoe.niet-uitvoeontvanke1ijk~, overstelpte.
overstelpte. Ook
Ook
rende,
nauwelijks spelende,
spelende, doch ontvankelijk,
rende, nauwelijks
h2a~t heel
heel den
den dag.
dag. OntOntnu had hij
hij geboeid
geboeid geluisterd.
geluisterd. Zij
Zij speelde
speelde haast
zaglijk
optreden in
in het
het openopenzaglijk indringende
indringende studie was noodig voor het optreden
ze nog
nog daarvoor.
daarvoor. Nu,
Nu,allengs,
allengs, kwam
kwam ze
ze erin.
erin.
baar. Dure lessen
lessen nam
nam ze
bc~paard+Weinigen
Weinigen
Ontgoocheling
vernedering bleven
bleven haar
haar bespaard.
Ontgoocheling noch
noch vernedering
hadden Clara's
Clara's ernst
ernst en
endoorzettingsvermogen.
doorzettingsvermogen. De
De weerstand
weerstand van
van
menschen
Het publiek
publiek placht
placht
menschen en
en omstandigheden
omstandigheden had
had haal'
haar verhard.
wrhard. Het
zich
vertoon van
van braafheid,
braafheid, die
diehet
hetgenot
genotom
omalkoofgeheimen
alkoofgeheimen
zich in vertoon
aansleep, over
over de
aansleep,
d~ losbandigheid
losbandigheid van
van operaopera-enentooncelbeheerders
toonee1beheerders
Datererploerten
ploertenonder
onde-l'scholen
scholenals
alswaarmee
waarmeeClara
Clara
op te
te winden.
winden. Dat
kennis had gemaakt, had hij
hij niet
niet gedacht.
gedacht.
Weer
dreinde de twijfel:
twijfel: had ze
ze dit
dit alles,
alles, de
destudie,
studie,muziek-alsmuz;iek-alsWeer dreinde
daé<.raan vastzat,
vastzat, louter
louter te
te zijnen
wille doordoorberoep met alles,
alles, wat
wat daaraan
zijnen wille
gezet?Toen
Toenhij
hijhaar,
haar,pas
pasgesche-iden
gescheidm met
met Elsje,
Elsje, kindje
gezet?
kindje van één
één jaar,
jaar,
zeook
ookmuziek,
muziek,gaf
gafze
zeook
ooklessen.
lessen.Wat
Wat
kennen, studeerde
studeerdeze
had leeren kennen,
waren
opgeschoten ....? Nog waren
waren ze
ze bnnepcn
b.:n\"pcn behuisd.
behuisd. Stellig,
Stellig,
waren ze opgeschoten....?
bi~d-:
in dien
dien tiid
tijd had
hadze
zeeenigen
eenigen naam
naam gemaakt.
gemaakt. Ook
Ook dit
dit succes
succes bik
wisselvallig. Van
recensenten was
was ook
ook zij
~ij afhankelijk.
afhankelijk.'-_
wisselvallig.
Van de
de heeren recensenten
_
m2.n, chef-de-bureau
chef-de-bureau op
op een
eencargacarga':'
Eenig kind van een
een eenzelvig
eenzelvig man,
doorské!.ntoor, die, in
in zaken
~aken opgaand,
opgaand, om
om het
heteven,
even,wat
wathij
hij te
te behanbehandoorskantoor,
delen had, voor
voor 't'tgezinsleven
gezinsleven nauwelijks
nauwelijks bestond,
bestond, en
en een
een moeder,
moeder,
delen
freule van
van Tullingh van
'z1ch zelf,
zelf, een koude
koude en
en stijve,
stijve, in
in tradities
tradities
van -zich
niet voor
voor het
het
levende, daaruit
levende,
d,aatuit kracht
kracht puttende
puttende vrouw,
vrouw, was
was Fl'its
Frits niet
opgevo,~d.
Zij bewoonde
be\l\'oonde nog
nog het
het bovenhuis
bovenhuis in de
de
maatschappelijke opgevo
e d. Zij
Amsteldamsche P. C., waai
waal' hij
hij was
was geboren.
geboren. Al
Al die
die jaren
jaren was
was de
de
Anasteidarnsche
birmeninrichting
ge bleven. Elke
Elke stoel
stoel had
had er
erzijn
zijnvaste
v~te
binneninrichting onveranderd
ol1vei'andcrd gebleven.
plaats, aan den
den grauwen
grauwen wand
wand mocht
mocht geen
gç:en zwart
ZW2rt omlijste
omlijste gravure
gravure
plaats,
vtrhangen. Mosder
voerde haar
haal' aa.ngnboren
aangeboren behoudzucht
behoudzucht tot
tot eer
een
vEzhangen.
Moeder voerde
uiterste van verstarring door +Thuis had hij enkel norsche doodsch-uitersvan gdo.Thuisajenklorcdshw;::;s de
de: schemermuffe
schemermuffe kcldersfcer
kc1di:'rsfeer hem
hem
gekend. Van
Van jongs
jongs af
af was
heid gekend.
n dat ze
2;00 eige
eigen.
ze nauwelijks
nauwelijks drukte.
drukte.
zoo

SCHIRftl'{
SCHERY111

625

Jong was
was hij nooit
nooit geweest,
geweest, ook
ook niet als
als student.
student. Er
Erveranderde
veranderde
toen niet veel,
hij
bleef
thuis
wonen.
De
stramme
deftigheid
veel, hij bleef thuis wonen. De stramme deftigheidschrikte
schrikte
hij zich
zich voor.
voor. Van
Van binnen
binnen wist
wist hij:
hij:
vrienden af.
af. Zoo althans praatte hij
was zijn
zijn eigen
eigen schuld,
schuld, dat
cl<,-tmen
menhem
hemm.eed.
meed.InInwisselwerking
wisselwerking
't was
maakte
maakte dit hem
hem nog
nog eenzeiviger.
eenzelviger. De huiskamer,
huiskamer, achter
achter met
met uitzicht
uitzicht
platten en
en staketsels,
staketsels, omhuifde
om huifde alle
alle herinneringen
herinneringen ook
ook van
vandien
dien
op platten
de ouderwetsche,
ouderwetsehe, ruime,
ruime, want
want te
te leege
leege kamer,
kamer, waar
waar 't'trook
rook naar
naar
tijd, de
koek.
stof en koek.
Van
Van de studie
studie was
was niets
nietsterecht
terechtgekomen.
gekomen.Aanvankelijk
Aanvankelijk jurist,
jurist,
was hij
de oude
oude talen
talen overgegaan.
overgegaan. Voor
Voor beide
beide miste
tuiste hij
hij amamwas
hij later in de
bitie en volharding.
volharding. Hem
Hem knelde
knelde de
deverveling
vervelingder
derlevenlooze
levenloozeeeneenbitie
tonigheid van
boeke,n stond. Ook
Ook daarin
daarin lag
lag bij
bij hem
hem zelf
zelf de
de
tonigheid
van wat in boeken
schuld.
eischte van
van uiterlijkheden,
uiterlijkheden, dat
dat hij
hij aan
aanzich
zichzelven
ze1venzou
zou
schuld. Hij eischte
onttrokken worden, hij
hij wenschte
wenschte zijn
zijn eigen
eigen schaduw
schaduw kwijt
kwijt te
teraken.
raken.
Louter schaduw,
schaduw, iets
van de
de tweede
tweede hand
hand en
enach
achzoo
zooschimmig
schimmig
Louter
iets van
kwam
zelven voor.
voor.
kwam hij zich zelven
Twee maal gesjeesd, stond hij buiten
buiten 't'tleven,
leven,gelijk
gelijk hij,
hij, studeerend,
studeerend,
nooit student was
was geweest.
geweest. Onthand en
en onhandig
onhandig was
was hij
hij achtergeachtergebleven.
véél voelde
voelde hij
hij zich
zich meerdere,
meerdere, sterker
sterker besefte
besefte hij
hijeigen
eigen
bleven. In véél
minderheid.
bewoog hij zich,
zich, hoekig
hoekig was
was zijn
zijn gestalte,
gestalte,
minderheid. Schutterig bewoog
schichtig
blik en stooterig
stooterig zijn
zijn woord.
woord. Fanatiek
Fanatiek boorden
boorden de
de
schichtig zijn
zijn blik
starre,
hoogmoedshunkering, die krampachtig
krampachtig anderer
anderer
starre, oogen
oogen in
in een hoogmoedshunkering,
wezen
trachtte. Koud
Koudwas
washet
hetstaalblauw
staalblauwoog,
oog,koud
koud
wezen te doorgronden traclitte.
de
zcnuwtrillende mond;
de
de zenuwtrillende
mond;aldoor
aldoorwas
waserernochtans
nochtansde
de ernst
ernst en
en de
innigheid, die zich trachtte te
te hechten,
hechten, maar
maarzijn
zijnplaats
plaatsniet
nietvond.
vond.
Bruusk
hij op
op als
aJs rukte
rukte hij
hij zich
zichlos.
los.Voorbij
Voorbij den
denspiegel
spiegel
Bruusk stond
stond hij
gaand
was dit een
een schrik,
schrik, de
de flits
flits van
van het
het
gaand zag
zag hij
hij zich
zich zdf.
zelf. Ook
Ook nu was
besef,
ontvluchten kon
kon en
en hoe
hoe zijn
zijn uiterlijk
uiterlijk was:
was:
besef, dat hij zich zelf niet ontvluchten
het bleek
bleek en spits
spits gezicht,
gezicht, iets
iets als
als een
een vos,
vos, met
met rustelooze
rustelooze oogen,
oogen,
opgekrompfn
schouders en
en slingerige
slingcrige spanning
spanningin
in geheel
geheel het
het lichaam.
lichaam.
opgekrornpm schouders
Doelloos
naar de
de witbespreide
witbespreide Sinterklaastafel,
Sinterklaastafel, door
door Clara
Clara
Doelloos liep
liep hij
hij naar
voor Els bereid;
bereid;dodloos
doelloosgingen
gingenzijn
zijnknobbelige
knobbeligevingers
vingerslangs
langsenkele
enkele
reeds te prijk
prijk gezette
gezette: geschenkjes,
geschenkjes, doelloos
doelloos was
was heel
heel zijn
zijn doen.
doen.
Hoe veel flinker was
''las Clara!
Clara! Claia
Clai'a verdiende,
verdiende, al slokten haar noodzakelijke
op. Ma
Ma schoof
schoof
zakelijkeuitgaven
uitgavendat
dat aanstonds,
aanstonds, en
en meer
meer dan
dan dat op.
niet
geen cent,
cent, behalve
behalve op
op jaardagen.
jaardagen. Dezelfde
Dezelfde traditie,
traditie, die
die dit
dit
niet af, gem
voorschreef, verbood de e1gen
kinderen
metterdaad
bij
te
staan.Vader's
eigen kinderen metterdaad bij te staan.Vader's
dmkte
konden er nu
verst';;
W2.S g::l".V
ge,wt:(,8t. Ze kODden
m: komPn.
komrll. Dit d=1l1kte
vt,,T; geweeFt
aiv \VL'g
vert Ff was
hij
stdEg ook
ook aan
aan Clara's
geestkracht. Voor
Voor geregeld
geregeld werk
werk was
was
Clara's geestkracht.
hij stdit
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hij
het laadje.
laad;e.
hij ongeschikt,
ongeschikt, het
het ongeregelde
ongeregelde bracht
bracht haast
haast niets
niets in het
De muziek
mu~ek had hen
hen zes
zes jaar
jaar geleden op een
een „avondje"
"avondje" bij
bijgemeengemeenschappelijke
begeleidde haar
haar zingen.
zingen.
schappelijke kennissen
kennissen bijeengebracht.
bijeengebracht. Hij begeleidde
ze elkaar
elkaar allengs
alJengs beter
beter leerden
leerden kennen,
kennen, gehecht
gehecht
Frits had
h;;d zich,
zich, toen
toen ze
aan
overwicht op
talent eer
eer
aan haar besef van
van eigen
eigen kracht,
kracht, dat rustig overwicht
op talent
Koe.! en
t'!1 ernstig
ernstig was
was hun
hunverhouding
verhoudingvan
van
dan schoonheid steunend. Koel
't begin af aan. De liefde of
of wat
wat daarvoor
daarvoor doorging,
doorging,was
wasvan
vanlieverlee
lieverlee
e(nn modus
al dit
dit
als
als e€
modus vivendi
vivendi aanvaard.
aanvaard. Zelden
Zelden sloeg
sloeg een
een flits
flits door al
grat~ws.
lag stadig op
op de
de loer.
loer.
granws. Haar wrange spot lag
Na
haar achttiende
achttiende had
had ze
ze heur
heureigen
eigenweg
wegmoeten
moeten zoeken.
zoeken. InIn
Na haar
Brussel en
en München
Munchen was
ze opgeleid.
opgeleid. De
De "vrijheid"
„vrijheid" had
Bl'USSel
was ze
had haar
haar daar
daar
was dit merkbaar.
merkbaar. Rijzig
Rijzig was
was
niet verwend. Aan haar gestalte
gestalte zelfs was
die, hoog en strak, uitdagend
uitdagend noch
nochafwerend,
afwerend,alweer:
alweer:datzelfde
datzelfdeoveroverwicht
van zelfverzekerdheid,
z;elfverzekerdheid, dat
evenwicht is.
wicht van
dat evenwicht
is. Als
Als een
een Juno
Juno was
was
~j
verschenen, haar
haar schoonheid
schoonheid was
was pas
pas gaandeweg
gaandeweg in
in onderonderzij hem verschenen,
deelen
doorgedrongen: de
de oogen
oogen als
als turkooizen,
turkooizen, de
de schamschamdeelen tot hem doorgedrongen:
donkerblondehaar,
haar,
pere
pere mond,
mond, het hoofd,
hoofd, streng
streng en
en recht
recht en
en't 'tdonkerblonde
sierlijk opgekuifd, heel het forsche, niet
niet bevallige,
bevallige, zelfs in de heupen
was ze
ze geenszins koud, bleek
bleek ze
ze ook
ook daarin
daarin
uitgezakte lichaam. Toch
Toch was
artieste,
losse en
volksche, artiesten
haar blik
blik
artieste, was
was het
het losse
en volksche,
artiesten eigen,
eigen, aan
aan haar
noch
vreemd.
nochwoorden
woorden
vreemd. .
door de
de oogharen
oogharennaar
naarhaar,
haar,sluilcsch
sluiksch was
was geheel
geheel
Tersluiks keek
keek hij door
zijn
jegens haar.
zag het
het zelf:
zelf: dat
dat erereen
eeuhouding
houdingwas
was
zijn houding jegens
haar. Hij zag
in plaats
plaats van
van een
eennatuurlijke
natuurlijkeindrukkenindrukken-enengedachtenwisseling
gedachtenwisselingwas
was
uit den booze. Allengs
Allengs had
had zich
zich een
een kille
lrille mist
mist tusschen
tusschenhen
hengeschoven,
geschoven,
had Elsje
kinderintuïtie
uit elkaar
elkaar gegeEisje hen
hen reet
met de
de onverzettelijkheid
onverzettelijkheid van kin
derintuitie uit
kindwas
wasdit
diteen
eenreactie
reactieop
opden
dendruk,
druk waaronder
waaronderhet
hetopopdrongen.
drongen. Bij 't'tkind
Als Frits
Frits uit
uiteen
eenandere
andere
groeide. Ook uiterlijk geleek Els hare moeder.
moeder. Als
wie sprak.
sprak.
kamer beider stemmen hoorde, wist
wist hij
hij niet,
niet, wie
-— Ja jongen, zei Claar
Claar opeens,
opeens, kil
kil met
met een
een zucht,
zucht,die,
die,gekunsteld
gekunsteld
~jn gedachten
gedachten
en schijnbaar
schijnbaar hem
hem beklagend,
beklagend, zelflacklag
zelfbeklê.g was,
was, op
op zijn
doorgaand:
- alweer Sint
Sint Nikolaas.
Nikolaas.
doorgaand: —
ze daarmee?
daarmee? Vroeg
Vroeg hij
hij haar
haar
Hij
wrevelig op
op:: wat meende ze
Hij blikte wrevelig
~jn achterdocht
achterdocht alleen
alleen zocht
zocht er
er
zelf daarnaar,
daarnaar, nooit meende ze iets, zijn
wat
Stuntelig, weifelde
weifelde hij
hij ook
ook nu
nutegenover
tegenover haar
haargewilde
gewilde
wat achter. Stuntelig,
nevelachtigheid.
Als
liefst stand
stond ze
ze in
in de
de kamer,
kamer,
Als een
een Juno stond ze strak recht-op, liefst
overheerschend.
bleek nooit toeleg;
toeleg; een
een blijk
blijk daarvan
daarvan hadde
hadde
overheerschend. Toch bleek
haar houding verzwakt.
verzwakt. Ook haar
haar gedrag
gedrag tegenover
tegenover hem
hem was
was niets
niets
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dan houding.
houding. Dit staan
staan van
van haar
haar was
was hem
hem een
eon schrik
schrikgeworden.
geworden.
dan
ûj daardoor
daardoor de eerste.
eerste.
Ook uiterlijk was zij
stoel, het
het beenig
beenig hoofd
hoofd tusschen
tusschen de
de
Ineengedoken zat
Ineengedoken
zat hij
hij in
in een stoel,
opgehoekte schouders,
voor Clara's
Clara's spotblik iets van
van een
een
opgehoekte
schouders, wat
wat hem voor
Zij
vloot er
er een
een ruling
rilling door
door zijn
zijn gespannen
gespannen lichaam.
lichaam. Zij
arend gaf. Soms vloot
monsterde hem
hoeken van
van de
de oogen,
oogen, uit
uitde
dehoogte:
hoogte:
monsterde
hem hoog,
hoog, uit de hoeken
—
- Wat is er
er toch?
toch?
Ookhij,
hi;,
vroeg het vlak,
vlak, terloops
terloops als
een vlieg
vlieg weg.
weg. Ook
Ze vroeg
als sloeg ze een
vooral zijn
klacht en aanklacht
aanklacht was, was
was haar
haar een
een last.
last.
vooral
zijn zwijgen, dat klacht
- zie
zie jij
jij een
eenuitweg?
uitweg?
Hij mompelde enkel: —
Zij wrong slechts
slechts de
de schouders,
schouders,ininafkeer
afkeerafwerend.
afwerend.
Zij
jij wil....?
wi1. ...?
-— Dus
Dus jij
- lk
Ik wil
niets.
wil niets,
Ze
afgewend als
neuriënd. Toen zei hij
hij 't,
't, droog,
droog, als
als
Ze stond half afgewend
als neuriënd.
waren de
- ik
ik hou
hou 't niet langer uit.
waren
de woorden
woordenkurk,
kurk,gauw
gauwnanaelkaar:
elkaar:
geen leven.
leven.
Dat is geen
Dwaas klonk het, nu zij zweeg, niet
niet opstoof,
opstoof,nauw
nauwbewoog.
bewoog.Opeens
Opeens
stond ze achter
achter hem, een hand
hand op zijn
zijn hoofd:
hoofd: —
- Je
Je zit
zit daar
daar als
als de
de
stond
beeld geworden wanhoop.
wanhoop.
Opspringend
haar aan.
aan. Geringschattende
Geringschattende ironie
in
Opspringend keek
keek hij
hij haar
ironie was in
kon ze
ze tenminste
tenminste niet
nietmeer
meerop
ophem
hemneerzien.
neerÛen.
haar
haar blik
blik en
en stem.
stem. Nu kon
Dat hooge gaf
gaf haar
haar blik
blik het
het laatdunkende
laatdunkende van
van medelijden.
medelijden. Hij
Hij was
was
een hoekig en onhandig
onhandig minnaar.
minnaar. In
In zijn
zijn vervoering
vervoering placht
placht hij
hij een
een
kopje
te stooten
stooten of
ofde
dehand
handininhaar
haarhorlogeketting
horlogekettingtete
kopje van
van de
de tafel te
verwarren.
Naast
haar op
den divan
divan begon
begon hij
hij opnieuw
opnieuw het
hetbij
bijvoorbaat
voorbaat
Naast haar
op den
vruchteloos geweten
geweten gesprek:
gesprek:
jij 't't jeje dan
dan voor?
voor?
-— Hoe stel
stel jij
Haar
norsche oogen.
oogen.
Haar wenkbrauwen
wenkbrauwen boogden
boogden vragend
vragend boven
boven de
de norsche
mijisis't't zoo ondrage- Onze verhouding
voortaan.Je
Jevoelt
voeltzelf,
zelf,voor
voormij
verhouding voortaan.
helpen?'t'tWas
Was
lijk.
.... waarachtig,
ik hou
kan
lijk. Ik
waarachtig,
ik hou
vanvan
jou,jou,
kan
ik ik
hethethelpen?
voor ons
ons beiden
beidenmakkelijker
makkelijker als
als het
het anders
anders was.
was.
krulde haar
haar lippen,
lippen, als
als zette
zette zij
zij hem terug:
terug:—
- Je
Een koele wrevel krulde
bedoelt, je ben verliefd op mijn .... och.
bedolt,jnvrifpm.och
hebben 't't doodgepraat.
doodgepraat. Geen
Geen zier
zier
-— Jou verveelt dit praten.
praten. We hebben
op; toch
toch begin
begin ik
ik telkens
telkens weer.
weer. 't'tIsIsmijn
mijnleven.
leven.
schieten
schieten we er mee op;
je
kind,
je
muziek,
je
bent
anders,
je
hebt
minder
behoefte
Jij
hebt
Jij hebt je kind, je muziek, je
anders, je hebt minder behoefte
daar. Ik
a weet
je te hechtfm.
hechten. Jij bent
bent de
desterkste,
sterkste, daar.
weet wel,
wel, je
je hebt
hebt me
me gegezei je,....
je, .... 'k hoor
het nog,
nog, we
we zaten
zaten bij
waarschuwd.
hoor het
waarschuwd. "Jongen,"
„Jongen," zei
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Ulrich, „weet
"weet wat
wat je
je doet;
doet; ik
ik ben
ben getrouwd
getrouwd geweest;
geweest; ik
ik heb
heb een
een kind.
kind.
Dat is
is een
een blok
blok aan....
aan .... jou
jou been.
been. Nu
Nulijkt
lijkthet
hetalles
allesmooi,
mooi, dat
datkind
kind
wordtgrooter.Hoe
.... Ik weet 't't niet.
niet. Van
Van Ru,
Ru,haar
haar
wordt
grooter. Hoe zal
zal het
het opgroeie:n
opgroeien....
heeft .••. ft
vader, h-::n
ben ik
ikw~gge1oopen.
weggeloopen.Best
Bestmogelijk,
mogelijk,dat
dat Els
Els ûjn
zijn aard heeft...."
Zoo redeneerde
redeneerde je
Ik stribbelde
stribbelde tegen.
tegen. Heerlijk
Heerlijk vond
vond ik
ik dat
Zoo
je toen. Ik
toen. Ik
we zouden
zouden voer
voor een
,'en huwelijk
huwelijk zonder
zonder kinderen
kinderen niet
niet
Ik voelde,
voelde, we
Ikverlangde
verlangdenaar
naarde
demildheid
mildheiden,
en,zeker,
z{'"ker,óók
óókden
denweers.tand,
weerstand,
deuget".• ik
deugen.
be!emmering van een
een kind
kind in
in huis
huis:: de
zorg, aldoor
aldoor het
het grillig
grillig
de zorg,
de beemnaering
leven mij
mij onthield.
onthield.
dwil:!gerige. Aan
Aan Els
Els wou
wou ik
ik goed
goed maken,
maken, wat
wat 't'tleven
dwirgerige.
~naktc naar een kind. 't
't Was
Was iets
iets als
als een
een roeping.
roeping. Door
Doormijn
mijnliefde
liefde
Ik
ik Fnakte
al1:.!en wou ik het binden
.... Aldoor
Aldoor zijn
.Ûjn we
we verder
verder uit
uit elkaar
elkaar gegroeid:
gegroeid:
aileen
binden....
"al
Ik verwijt
verwijt jou
jou niets.
niets. Jij
Jij zei
zei toen
toen ook,
ookt die
die eerste
eerste keer:
keer: „al
jij, Els, ik. Ik
ben ik nog jong,
jong, ik heb
heb veel
veel meegemaakt;
meegemaakt; ik
ik sta niet
niet meer
meer verwachverwachtend in het leven.,.."
hooren ....
leven ...:' ik wou niet hooren....
-— Je was verliefd.
-— Van jou zelfbewustûjn
ging kracht
kracht uit. Jij ben de cenige vrouw,
zelfbewustzijn ging
die. tijd
tijd een
een dametje
dametje gegevoor
gedaan .... Els
voor wie
wie ik
ik moeite
moeite heb
heb gedaan....
Els is in die
Jou lessen
le.ssen nemen toe,
toe, met
met de
de concerten
concertenkom
kom jeje erin....
erin ....
worden. Jou
scheiden ....?
- Dus jij wilt scheiden....?
- Scheiding kan ons enkel dichter bij
bij elkaar brengen.
brengen.
Wou nog stuEls. 'k Wou
Zij fronsde 't voorhoofd: - dadeiijk
dadelijk komt Els.
deeren.
Gekwetst, deed hij, opstaand,
opstaand, opzettelijk
opzettelijk voorkomend:
voorkomend: —
- pardon,
pardon,
je kostbare tijd....
tijd ....
weoverleggen.
overleggen.
-— Wat geeft
geefthet?
het?Kom
Kommet
meteen
eenvoorstel,
voorstel,dan
dankunnen
kunnenwe
je je
je vrijheid
vrijheid terug. ik
dat ik
ik kon
kon zeggen:
zeggen: 'k geef je
Ik weet
weet
-— Ik wou, dat
niet,
.... kan
vrijwillig
geen
afstandvan
vanjejedoen.
doen.
niet, of
of jij
jij't't verlangt.
verlangt.Ikkan
vrijwillig
geen
afstand
Nu
.... twijfel
twijfel ik
.... heb
heb me
me aan
aan jou
jou gehecht.
jij ....?
gehecht. En jij....?
Nu....
ik telkens.
telkens. Ik
Ik....
uit mezelf
mezelf wel
wel voorgesteld:
voorgesteld: laat
laat the
me gaan,
gaan, blijf
blijfjijjij
Vroeger
Vroeger heb
heb ik uit
Toen wou
wou je
je er
er niet
niet van
van hooren....
hooren ....
hier met Els. Toen
ked: zij
Er verschoof
verschoof iets in
in haar
haar
Zorgelijk
Zorgelijk en
en uitdagend keek
zij hem aan. Er
In
een
roes
omgrepen
hazr
zijn
armen.
donkerleegen
biik.
donkerleegen blik.
roes orngrepen haar zijn armen.
Het doorjubelde
doorjubelde hem zegevierend:
zegevierend: ik
gewonnen, iets is
is er,
er,
ik heb gewonnen,
ûj bood.
bood.
wat
de lippen,
lippen, die
die zij
wat ons
ons ondanks
ondanks alles
alles bindt.
bindt. Hij kuste ruw de
Na
den roes,
roes, schielijk
schielijk gedaan,
gedaan, zat
ze weer
weer star naast
naast hem.
hem. Kil
Kil
Na den
zat ze
Ditisisde
dekern.
kern.We
We
klonk
Frits,
moetenuituitelkaar.
elkaar.Dit
klonk haar
haarstem:
stem:- Frits,
wewe
moeten
martelen elkander noodeloos.
noodeloos.
Weeë
weerzin doorviijmde
doorvlijmde hem verlammend.
verlammend. Het
Hetmeelijdende
meelijdende
Weeë weerzin
haar blik striemde
striemde hem
hem tot verzet, maar met 't't verzet
in haar
verzet gudste
gudste bebe-
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geerte
was ze
ze bij
bij haat,
haat, vol
vol verzet
verzet tegen
tegenzich
zich
geerte mee.
mee. Deze
Deze min, dicht was
zelf en
en haar. Steeds
was hij
hij onvoldaan,
onvoldaan, aldoor
aldoor deed
deedhij
hijconcessies,
concessies,
zelf
Steeds was
was er
er het halve, het verscheurende.
was
verscheurende. Nu
Nu zij
zij zich
zich loswrong,
loswrong, wilde
wilde hij
hij
haar houden.
Was Els
Els met
met de
de
Toen ging de voordeurschel,
voordeurschel, Clara
Clara trok
trok open.
open. 't Was
oude
Clara's vraag
vraag schalde
schalde naar omlaag,
omlaag, of 't't leuk
oude Fenna. Clara's
leuk was
was gegeweest. Het kind
kind antwoordde
antwoordde onhoorbaar,
onhoorbaar, Fenna
Fennamompelde.
mompelde.
weest.
Het trapbeklimmen vorderde traag. Toen Els,
Els, stootsch,
stoots,:h, het
het hoofd
hoofd
neer,
het volle
volle licht
licht stond,
stond,.bleken
·bleken haar
haar oogen
oogen fiets,
flets, haar
haarhouding
houding
neer, in het
hangerig.
de wangen
wangen purperden
purperdenkoortsvlekken.
koo!,tsvlekken. Fenna
Fenna deed
deed
hangerig. Op
Op de
morrig
verslag: onderweg
onderweg naar
had Els
Els alal geklaagd.
geklaagd. Deze
Deze
morrig verslag:
naar groo'ma had
ze naar bed.
bed.
knikte lijdzaam, nu wou ze
Frits zette haar
haar in
in een
een leunstoel,
leunstoel, terwijl
terwijl Clara
Clara rustig
rustig en
en beknopt
beknopt
onge~
als
verpleegster zorgde
Els' ongeals een verpleegster
zorgde voor
voor een
een kruik.
kruik. Hem drukte Els'
steldheid dubbel, weerkaatst
weerkaatst als
als ze
ze werd
werd in
inzijn
zijneigen
eigenonvaste
onvastehouhouding tegenover haar.
haar.
-— Wel?
opgewektheid dwingend
dwingenden
endadelijk
dadelijk
Wel? vroeg
vroeg hij,
hij, zijn stem
stem tot opgewektheid
door 't't besef
besef van
van dit
ditonechte
onechtegestoken:
gestoken:—
- ergens
ergenspijn?
pijn?
Zij prevelde wat. Opbeurend
Zij
Opbeurend praatte hij
op haar
haar
hij door, een hand op
ze nu,
ze in den
den zachten
zachten bak
bak van
van
voorhoofd. Hulpeloos
Hulpeloos was ze
au, lief zat ze
enmooi,
mooi, Clara's
Clara'sschoonschóonden stoel, een kind nog,
nog, maar
maar al
al1'ijp
inveel
veel en
rijp in
heid
zinnen
held in knop. De
De schoonheid,
schoonheid, die
die hij
hij na:l1te,
haatte, daar ze, leeg, zijn zinnen
hield geboeid. Zelfs nu zocht
zocht Els
Els troost
troost noch
nochkoestering.
koestering.
-— Dat is jammer, Els. Net op Sinterklaas.
Toen met een
een poging
poging tot
tot een
een schalkernijtje:
schalkernijtje: —
- domnie
domme meid.
meid.
afBeiden
Nikolaastafel; hij ter
ter afBeiden keken
keken werktuige1ijk
werktuigclijk naar
naar de
de Sint Nikolaastafel;
leiding na
mislukte grapje;
grapje; het
het kind
kind met
met een
eenmat
matglimlachje
glimlachje
leiding
na het mislukte
voor zijn
zijn moeite.
moeite.
als gunst voor
prettig bij
bij groo'ma?
groo'ma?
Hij vroeg -— was
was 't prettig
handen wezen:
wezen: —
- zóó'n
zóótn breed
breedhaarlint
haarlintheb
hebikikgekregen.
gekregen.
Els' handen
een boek,
boek, van
van Spyri.
Spyri. En
Enlekkers
lekkers en
en banket.
banket.
Moiré, rood. En een
tongklakte hij
hij hoofdschuddend:
hoofdschuddend: —
- tsjonge.
tsjonge.
Luisterend, tongklakte
verweet ze hem kouwe drukte.
drukte.
Els zweeg, het gezicht weer strak, als verweet
kinden
enhem
hemdoofde
doofdealtijd
altijdals
alseen
eennachtkaar3.
nachtkaar!.
Een praatje tusschen 't'tkind
Hij had
had het
het onherroepelijke
onherroepelijke te aanvaarden,
aanvaarden, in dit
dit gezin
gezin buiten 't
Hij
gezin te staan.
staan.
gezin
grootma ook
ook al
al niet
nietlekker?
lekker?
- Voelde je je bij groo'ma
—
Els knikte
knikte bevestigend:
bevestigend: —
...:... groo'rna
grootma heeft
heeftme
megetemperatuurd.
getemperatuurd.
Els
Hij glimiachte
~limlachte om het
het neuswijs
neuswijs woord:
woord: —
- en....?
en ••••?
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schoudertjes wrongen
wrongen mistroostig,
mistroostig, ze
~e wou
wou met
met rust
rustgelaten,
gelaten,
De schoudertjes
oogleden vielen
vielen van
van vermoeidheid
vermoeidheid toe.
toe.
de oogleden
kwam Clara
Clara de
de kamer
kamer binnen.
binnen.
uitgestoken armen
armen kwam
Met uitgestoken
—
- Korn
Kom pop,
pop, alles
alles isisklaar.
klaar.
—
je 'r'r hier
hier niet
nietuitkleeden?
uitkleeden? opperde
opperde Frits.
Frits.
- Wil
Wil je
—
- Ja, he?
he?
Clara lag
geknield, die
die 't't kind
kind hield
hieldomvangen
omvangen
Clara
lag al
al voor
voor den stoel geknield,
walletjes der
der leuningen.
leuningen.
tusschen de walletjes
ik? vroeg het.
het.
-— Waar
Waar slaap ik?
- In vader's
vader's bed,
bed.
—
-— En vader
vader dan?
dan? vroeg het
het door,
door, terwijr
terwijl'Clara
Els het
het hemd
hemdover
over
Clara Els
hoofdje stuipte.
stulpte.
het hoofdje
- Maak je daar
voorkwam Frits
Frits Clara's
Clara's hachelijke
hachelijke
daar geen zorg over, voorkwam
antwoord.
Toen
hij Els
Els in
in een
ecndeken
dekennaar
naar boven.
boven. Clara
Clara volgde
volgde en
en
Toen droeg
droeg hij
bleef.
zocht beneden
beneden weer
weer de
de kachel
kachel op.
op.Boven
Bovenkermde
kermde Els,
Els,
bleef. Hij zocht
Clara
onnatuur was
~itten hier.
hier. Hij
Hij kon
kon
Clara suste.
suste. Schimmig
Schimmig van
van onnatuur
was dit zitten
niet anders. Hij snakte ernaar,
ernaar, natuurlijk,
zijn.
natuurlijk,dat
datwas:
was:zich
zich zelf
zelf te zijn.
hem ontzegd.
ontzegd.Hij
Hijwas
wasziek,
ziek,zijn
zijnlevenslevensSinds zijn zesde jaar
jaar was het hem
kracht
verging
in
vruchteloos
ontleden....
'
kracht verging in vruchteloos
Weer stond Clara
Clara vóór hem. Gejaagd
Gejaagd ging
ging haar
haar adem, niet
niet alleen
alleen
hand, die beefde,
beefde, hield
hield ze
ze den
den
door
door het
het afhollen
afhollen van
van de
de trap.
trap. In
In de hand,
thermometer.
- Acht en dertig negen, zei
zei ze
ze enkel.
enkel.
Als Els
Els
Hij
keek haar
haar afwezig
Hij keek
afwezig aan
aan en
en tegelijk
tegelijk doorflitste
doorflitste het hem: Als
was hij
hij hard
hard tegen
tegen ha
haar
zelL ..
eens doodging!
doodging! Aldoor was
ar geweest; zij zelf....
was zij
zij de
de schakel.
schakel. Weer
Weer drong
drong
och, een kind. Tusschen
TusschenClara
Clara en
en hem
hem was
de vraag:
vraag: verlang
verlang ik dan,
dan, met
met Clara
Clara getrouwd
getrouwd tete blijven?
blijven? Hij
Hijdacht
dacht
aan
enkele dagen,
dagen, af
af en
en toe,
toe,harer
harer uitstedigheid
uitstedigheid met
metconcerten
concerten
aan de enkele
elders,
hoe hij
hij daarvan
daarvan genoot.
genoot. Toch
Toch was
wasgenot-om-vrijheid
genot-om-vrijheid een
een
elders, hoe
hij zich
zich 't beeld der
woord
den schooltijd
schooltijd herinnerde
herinnerde hij
woord gebleken.
gebleken. Uit den
cr verband
verband tusschen
tusschen dwang
dwang
communiceerende
communiceerendevaten.
vaten. Aldoor
Aldoor was
was er
en vrijheid, beide
beide behoefden
behoefdenelkaar.
elkaar.
~ich het
het eerst:
eerst: - ik ga naar den dokter.
Hij herstelde zich
de deur,
deur, toen
toenClaar
Claar hem
hemterugriep.
terugriep.
Reeds
Reeds was hij bij de
- Wat is er?
er?
Haar
Hij greep
greep haar
haar polsen,
polsen,
Haar stem
stem was
was schor en ook de zijne beefde. Hij
dekracht
krachtvan
vanzijn
zijn kijken.
kijken. Een
Een warmte
warmte
dwong heur
heur blik
blik tot
tot hem
hemmet
metde
van
dank om
om vervulde
vervulde steunbehoefte
steunbehoefte vonicte
voókte door
èoortranen
tranendaaruit.
daaruit.
van dank
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I Was
-— 'k
Was ineens
ineens zoo
zoo ongerust....
ongerust ....
Haar stem sloeg
Haar
sloeg over.
over.
— Kom.
-Kom.
Zoo zwak
zwak kende
kende hij
hij haar niet
Zoo
niet.. Toen ging
ging hij.
den voet
voet te
te volgen.
volgen. De
Deopgewekte
opgewekte geringgeringDokter beloofde hem op den
schatting, waarmee
waarmee hij
hij het relaas
schatting,
relaas bejegende,
bejegende, stelde Frits
Frits gerust.
gerust.
monteren,
Nauwelijks
Nauwelijks had
had hij
hij weer thuis tijd gevonden, Clara op te monteren,
of de dokter schelde.
of
schelde. Zij ging
ging met
met hem
hem meer
mee, Frits
Frits bleef
bleef beneden.
beneden.
Aan harteloosheid,
moest dit doen
Aan
harteloosheid, stellig onverschilligheid
onverschilligheid moest
doen denken.
denken.
Toch wist hij vast, 't't was
was het een noch
noch het
het ander,
ander. Slechts,
Slechts,als
als aldoor,
aldoo!',
de gêne tegen Eis,
Els, de
de wreedheid
wreedheid van
van haar
haarniets
nittsontziende
ontziendeleefkracht
leefkracLt
tegenover hem,
hem, den indringer.
tegenover
indringer.
dokter
Eindelijk besloot hij, toch naar boven te gaan. Hij vond den dokter
over Els' ontbloote
over
ontbloote borst
borst gebogen.
gebogen. Aandachtig
Aandachtig luisterend
luisterendklopte
kloptehij
hij
daarop.
Toen
rcchtte
hij
in
een
lichte
zucht
den
rug:
—
de
daarop. Toen rechtte hij in een lichte zucht den rug: - de rechter
rechterlong is even aangedaan. Ik weet nog niet, wat 't wordt. Ongerust
Ongerustlongisevad.Ikwtnogie,a
hoeft it
u u niet te maken.
maken. Morgenochtend
Morgenochtendkorn
komik
ik terug.
terug.
Een receptje
lichtte hij
Een
receptje schrijvend
schrijvend lichtte
hij over
over de
de verpleging
verp1e.ging in.
in. De
De
woorden waren
de stem.
stem. Clara
Clal'ageleidde
geleidde dokter
dokter tot
tot
woorden
waren e1'11stiger
ernstiger dan
dan de
de voordeur. In
In het
het portaal
portaalhoorde
hoordeFrits
Fritshen
henoverleggen.
overleggen.
Toen alles voor den nacht
mcht was
w;;s toebereid,
toebereid, zaten
zaten ze
ze zwijgend
zwijgend benebeneden. Beider
(:kn.
Bdd'2f gedachten
g,,-dacht.~n waren
waren bij
bij hot
h~tkind,
kind,ziek
ziekenenweerloos
weerloosen
entoch,
toch,
juist eischend,
eischend,alle
allezorg
zorgen
envriendelijkheid
vriendelijkheid aanvaardend
aanvaardend als
als iets,
iets,
en juist
dat van
zelf
sprak.
Nu
paste
enkel
eerbied
jegens
van zelf sprak. Nu paste enkel eerbied jegens 't kind en Clara.
Clara.
Niets echt
echt van
van eerbied
eerbied was
W2S er
er in
inhem,
hem,een
eenschenner
schennerwas
washij.
hij.Als
Als
Niets
jongen
jongen al kon
kon hij
hij geen
geen ongerepte
ongerepte sneeuwsprei
sneeuwsprei zien
zien zonder
zonder dat
datiets
iets
te trappen.
trappen. Nu
NuClara
Clarastellig
stelligininzorg
zorgwas
wasom
omEls,
Els,
hem dreef, daarin te
zij moest
moest meenen,
meenen, dat
dat ook
ook hij
hij daarover
daarover piekerde,
piekerde, wrong
wrongin
inhem
hem
nu zij
enkel verlangen
verlangen naar wat
wat van
vanhaar
haaronwederstaanbaar
onwederstaanbaar was,
was,haar
haar
enkel
schoonheid.
verwarring zag
zag hij
hij haar
haar aan:
aan:—
- Clara.
Clara.
In verwarring
Haar pupillen
pupillen zonken.
zonken.
ernstigzijn?
zijn? vroeg
vroeg hij.
hij.
- Zou 't't ernstig
—
meteen
eenafwerend
afwerendschouderbewegen.
schouderbewegen.
Ze antwoordde met
—
losloopen.
- Els is sterk. 't'tZal
Zalwel
we110s100pen.
priemde hem:
hem:dit
ditzei
zeihij
hijom
omzich
zichteteverontschuldigen
verontschuldigenwegens
wegens
Het priemde
dc
de onhandigheid
onhandigheid van
van zijne
zijnevraag.
vraag.
den divan,
divan,tegelijk
tegelijk beseffend,
beseffend, Els'
Els'kinder-,
kinder-,
haar drong
drong hij
hij op
op den
Naast haar
Clara's
Clara'" moederliefde
moederliefde tete bezoedelen
be7;oedelen door
door de
de verzwakking
verzwakking van
van
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haar
niet af.
af.
haar weerstand
weerstand te
te misbruiken.
misbruiken.Zijn
Zijn liefkoozen
liefkoozen weerde
weerde zij
zij niet
—
- Liefste.
Het
ontsnapte hem als
als een
een kreet
kreet om
om steun.
steun. In
Indrijfzand
drijfzand leek
leekhij
hij
Het ontsnapte
wég
zakken, meetrekkend
meetrekkend haar,
haar, aan
aan wie
wie hij
hij rich
zichvastklampte.
vastklampte.
weg te zakken,
-— Stil.
Zij
stootte hem af,
af, opeens
opeens recht-op,
recht-op, met
met gesperde
gesperde oogen;
oogeni Eis,
Els,
Zij stootte
gerOGpen. Frits
Frits liep naar
naar boven,
boven, alles
alles was
was rustig.
rustig.
geloofde
geloofde ze,
ze, had geroepen.
De roes
roes was
was weer
weer gedaan.
gedaan. Ze
Ze schaamden
schaamden zich
zich voor
voor elkaar.
elkaar. Nu
Nu
voelde hij
hij:: aldoor,
zieke kind
kind
aldoor, onder
onder alles
alles was
was er de gedachte aan het zieke
geweest. Onmogelijk,
Onmogelijk, elkander
elkander te bereiken.
bereiken.
weverstaan
verstaan elkaar
elkaar niet
niet nicer.
meer.
-— Claar,
hij voor
voor zich
zich heen:
heen: —
- we
Claar, zei hij
Als ik jou
jou zoek,
zoek, 't echte van jou, komt er een mist
mist tusschen
tusschen ons.
ons.
Haar
op.
Haar starren
starren blik
blik ontmoetend
ontmoetend hield hij op.
ze stroef.
stroef. —
-— We
hoeven geen
We hoeven
geen comcdie
comedietete spelen,
spelen, zei
zei ze
Liefde
er nooit
nooit tusschen
tusschen ons
ons geweest.
geweest. jij
Liefde is er
Jij was.,..
was ....verliefd
verliefdop
opmij,
mij,
ik....
misschien op jou
ik
.... misschienop
jou., ik
Ik had
had Els.
Els. Haar
Haar wou
wou ik
ik liefde,
liefde, zoo
zoomogelijk
mogelijk
een tweeden vader geven. Ik
Ik ontveinsde
ontveinsde me
me de
de bezwaren
bezwaren niet.
niet.Welke
Welke
man trouwt
trouwt een
een vrouw,
man
vrouw, een....
een .... artieste,
artieste, met
met een
een kind?
kind? Een
Een vrouw
vrouw
wasikikniet
nlf;tininstaat,
staat,allenn
alken
als ik met een kind als Els....
Els .... Ik
Ik wist,
,vist,zelf
zelfwas
voor
haar te zorgen.
zorgen. De
D~verantwoordelijkheid
verantwoorddijkheid drukte
drukte me. Ik
Ik doe
doe
voor haar
w2,ard ben,
ben, héél
héél veel is 't't
me
zelfbewust voor, ik weet
weet ook
ook wat
wat ik
ik waard
me zelfbewust
niet
.... van
van binnen
binnen ben
ben ik zwak,
zwak, een egoïste.
egoïste. Ik
Ik vond
vond het
het lief,
lief, dat
dat
niet....
jij je door de
de gedachte.
gedachte aan
aan Els
Els niet
niet liet
liet afschrikken.
afschrikken. Ik zei
zei je:
je: durf
durf
jij
jij een huwelijk aan, ik
ik verzet
verzet me
me volstrekt
volstrekt niet. Alleen....
Alleen .... geen
geen illuillujij
zies. Voortaan
Voortaan verlang ik rust.—
fu.st .... Dat zinnelijke,
zinnelijke, dat
dat ons
onsbond,
bond,isisau_
nu
ook weg. Ik
Ik weet,
weet, hoe
hoe jij
jij onder
onder de
deomstandigheden
omstandigheden lijdt.
lijdt.·Ik
Ikkan
kanzeZt
niet veranderen. Jij
Jij ben jaloersch op 't kind. Els
Els voelt
voelt dat
datinstinctief.
instinctief.
je haar
haar daarmee
daarmee onrecht
.... Je
kan het
het niet
niet
Jij
dat je
Jii weet ook, dat
onrecht doet
doet....
je kan
bedwingen.
Je
onvastheid
heeft
de
verhouding,
ook
tusschen
ons,
bedwingen. Je onvastheid heeft de verhouding, ook tusschen ons,
vergiftigd.
Els, lui van aard,
aard, eenzelvig, ongedurig,
ongedurig. door gas en kolenkolenvergiftigd. Els,
nood voortdurend
voortdurend in de kamer....
kamer .... het
het hinderde
hinderde jou.
jou. Sjt.
Sjt.
Claar,was
hàd nu
nu geroepen.
geroepen.
Claar,was de
de deur al uit, het kind had
gespannen luistering.
luistering. Els
Els kermde
kermde in
in opgierende
opgierende halen.
halen.
Frits zat in gespannen
Stellig had
had ze akelig
akelig gedroomd....
gedroomd .... Daar
Daar was
was Clara
Clara bij 't bed.
bed. Opeens
Opeens
stokte het
het krijten.
krijten.
hij een gesprek
gesprek met
met zich
zich zelf
zelf
Een lachje
lachje wrong
wrong uit zijn keel, alsof hij
afbrak.
het in
in zijn
zijn besef:
besef:hij
hijhaatte
haatteClara's
Clara's schoonheid,
schoonheid,
afbrak. Scherp stond het
de kille en schrille schoonheid,
schoonheid, die
die in
in haar
haar hem
hem had
had gelokt
gelokt en geboeid,
H. VAN LOON.die,onvlgr Eshmead.HVANLO
die, onvol~roeid, in Els hem verlamde.
-

ggN
GLIMLACH.
EEN GLIMLACH.
Wees niet op 'n glimlach gierig
...
gierig...
't Is zóó gauw, zóógauw voorbij;
't is voor u, och, toch zóó
zóó weinig,
maar zóóveel, zóóveel voor mij.
mij.

boos, dat ik dit vrage.
Wees niet boos,
Geef hem of 't 'n aalmoes waar;
armer zal het u niet maken
en ik
•••• snak, ik snak ernaar.
ik....
'k Zal hem in m'n hart ontvangen
ontvangen
en hem dragen met me
me meê;
meê;
..jiij
hij zal
zal 't licht zijn op m'n
m'n wegen
wegen
schreê voor
voor schreê.
schreê.
en me leiden schrcê
en ik
ik eenzaam
eenzaam
Als de nacht komt
komt en
zit te staren voor me uit,
tot de warme tranen komen
en ik zit te snikken luid
•...
luid....
Als er aan den donkren hemd
hemel
niet één sterretje meer staat
groote zwarte
zwarte wolke
wolke
en 'n groote
langszaam voor m'n oogen gaat....
gaat ••..
'k Zal dan bêi m'n
m'n oogen
oogen sluiten
uw glimlach
glimlach zien,
zien,
en nog slechts uw
al~
wezen,
al 'n wonderlicht zal 't't wezen,
dat me ware troost komt biên.
biên.
'k Zal me dan te ruste leggen,
leggen,
moegeweend, maar stil gesust.
En ik zal zóó heerlijk droomen
droomen
van 'n engel, die me kust.
LXXXVI
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V.
DEBREUK
BREUKMET
METHET
HETVERLEDEN
VERLEDEN
V. DE
De tot
tot nu
nutoe
toebesproken
besprokengrondfactoren
grondfactorenonzer
onzerbeschaving
beschavingmaken
maken
het reeds begrijpelijk, dat het
het ons
ons zoo
zoo moeilijk
moeilijk valt, haar
haar karakter
karakter te
te
doorgronden. Emotie
Emotie en harmonie
doorgronden.
harmonie zijn
zijn ininzooverre
zooverretegendeelen
tegendeelen
dat beide
beide behoefte
behoeftehebben,
hebben,nu
nu en
en dan
dan in de
dat
de ander
ander uit
uit teterusten.
rusten.
Terwijl echter
Terwijl
echter de
de plastische
plastischeharmonie
harmoniegemakkelijk
gemakkelijk ontspanning
ontspanning
uitbundigheid en
en uitspatting,
uitspatting,die
diehun
hunkarakter
karaktervan
vanuitzon-,
uitzon-:
vindt in uitbundigheid
derlijkheid
verbergen, heeft de
de emotie
emotie haar
haarverpoozing
verpoozing tete
derlijkheid nimmer
nimmer verbergen,
een toestand,
toestand, die
die tot
totverwijlen
verwijlenuitlokt.
uitlokt.Een
Eenemotioneele
emotioneele
zoeken
zoeken in een
en verbeeldt zich
cultuur krijgt
krijgt altijd
altijd klassieke
klassieke bevliegingen,
bevliegingen, en
zich dan
dan
nu eerst op
op het
het rechte
rechtespoor
spoortetezijn
zijnteruggekeerd.
teruggekeerd.Het
Hetharmonieuse,
harmonieuse,
w. het lijkt datgene,
datgene, wat
wat het
hetzijn
zijn
plastische,
hoogere, m.
m. a.
a. w+
plastische, lijkt het hoogere,
zou, indien
emotioneele in zich had kunnen opnemen en
en ververindien het het emotioneele
werken.
een emotioneele
emotioneele cultuur
cultuur nooit
nooit heelem
heelemaal
werken. Daardoor wordt een
.aal
zeker
.zelf, altijd
altijd zich
zich voelend
voelend alsof
alsofzij
zij met
metalalhaar
haargewroei
gewroet
zeker van zich zelf,
het volkomene
volkomene toch nooit
nooit zal
zal bereiken.
bereiken.
Nederland, de
devermenvermenverwarrend werkt,
werkt, vooral
vooral in Nederland,
Niet minder verwarrend
ging
"burgerlijke" cultuurelernenten,
cultuurelementen, op den
den eigen
eigen NoordNoordging van „burgerlijke"
West-Europeeschen
bodemgegroeid,
gegroeid,met
metaristokratische
aristokratischeFransche
Franscheenen
West-Europeeschen bodem
ook met
met kleinburgerlijke
kleinburgerlijke Duitsche.
Duitsche.Onze
Onzeintelintelsinds ruim een
een eeuw
eeuw ook
lectueelen
vol idealen,
idealen, die
die zij
zij persoonlijk
persoonlijk nooit
nooit kunnen
kunnen
lectueelen zitten
zitten vol
verwezenlijken,
omgeving geen
geen ontwikkelingsontwikke1ingsverwezenlijken,en
en waarvoor
waarvoorhun
hun omgeving
mogelijkheid biedt.
Maar er is een derde factor,
factor, die,
die, in
in tijdsorde
tijdsorde de
de laatste,
laatste,in
inuitweruitwerking
de breuk
breukmet
methet
hetverleden.
verleden.
king thans verreweg de voornaamste is: de
Zij
ontstaan, of
ofalthans
althansmogelijk
mogelijk geworden,
geworden, ten
tengevolge
gevolge van
va!1 de
Zij is ontstaan,
koloniale
exploitatie,
waaruit
het
groot-kapitalisme
voortkwam.
koloniale exploitatie,
het groot-kapitagsme voortkwam. De
koloniale
den grond
grondvoor,
voor, de
koloniale handel
handel der zeventiende eeuw legde er den
achttiende is er op
op beginnen
beginnen te
te bouwen.
bouwen.Deze
Dezemachtige
machtigeeconomische
economische
beweging zou, ook aan zich zelf
zelf overgelaten,
overgelaten, ongetwijfeld
ongetwijfeldde
degedaante,
gedaante,
der wereld veranderd
veranderd hebben,
hebben,maar
maarniet
nietzoo
zoosnel.
snel.Vooral
Vooraldedegeestesgeeste:ssaai
cultuur, die ons
ons hier
hier alleen
alleen interesseert,
interesseert, zou
zou zich
zich traag
traag en
en saai be-

ONZE
ONZE BESCHAVING

635

wogen
omwenteling
wogen hebben,
hebben, ware
wareniet
niet de
de sterke
sterke golfslag
golfslag der
der Fransche omwenteling
er bij gekomen. Die was
was van huis
huis uit
uit in
inhet
hetgeheel
geheelgeen
geeneconomisch
e'conomisch
conflict, doch
doch een politiek,
conflict,
politiek, overrornpeld
ovciTompdd door
door den
denboerenopstand.
boerenopstand.
Diepgaande politieke
politiekeconflicten
conflictennu
nu zijn
zijn niet mogelijk
Diepgaande
mogelijk zonder
zonder voorvoorafgaanden
volgenden ideeënstrijd.
de zeventiende
zeventiende eeuw
eeuw had
had
afgaanden en
en volgenden
ideeënstrijd. In de
Engeland er zoo een doorgemaakt,
doorgemaakt, waarbij
waarbij het
het platteland
plattelandprecies
preciesomomde revolutie
revolutievertraagd.
vertraagd.Het
Hetis
bekend,
gekeerd gehandeld
had, namelijk
namelijk de
gehandeld had,
is bekend,
dat de
de Fransche
Fransche ornweriteiingsliteratuur
omwentdingsliteratuur naar
naar Engelsche
Engelsche voorbeelden
voorbeelden
zij maakte
maakteer
er geheel
geheel iets
iets anders
anders van.
van.De
DeErigelschen
Erige1schen
gekeken heeft,
heeft, doch
do ehzij
hebben de volkssouvereiniteit
volkssouvereiniteit verkondigd en hun
llLtn koning
koning onthoofd,
onthoofd,
nienund er
er aan,
aan, daarmede
daarmedeeen
eennieuw
nieuwtijdperk
tijdperk
en toch dacht en denkt
denkt niemand
der wereldgeschiedenis
achtwereldgeschiedenis te
te laten
laten op?nen.
op men. Sedert
Sedert het midden der achttiende
eeuw daarentegen
daarentegen heeft
de geesten
geesten een
eenverandering
verandering
tiende eeuw
heeft er
er in de
el1. die
die niet
niet meer
meerongedaan
ongedaan isis tete
plaats,
gelijke niet vindt, en
plaats, die
die haar gelijke
zij
maken.
Fransche verlichting
verlichting is
principieel en universeel;
universeelj zij
maken. De
De Fransche
is principieel
onthoofdt niet den koning, doch het koningschap,
koningschap, en verkondigt niet
niet
de
souvereiniteit des
menseh. Zij
Zij brengt
brengt het
het
de souvereiniteit
des volks,
yolks, maar
maar van
van den mensch.
koude licht van het industrieele denken.
denken.
de revorevoDe vermenging van wereldbeschouwing
wereldbeschouwing en politiek, die de
lutionaire
kenmerkt, is oorzaak,
oorzaak, dat
dat men
men
lutionaire idee
idee der
der achttiende
achttiende eeuw
eeuw kenmerkt,
gemeenlijk
ziet in
in haar
ha2r uitsluitend
uitsluitend den
den
gemeenlijk haar
haar karakter
karakter miskent.
miskent. Men ziet
strijd van het
het vrije
vrije denken
denken en
en van
van gezond
gezond volksleven
volksleven tegen
tegen het
het voorvooroordeel
Middeleeuwen en de
de willekeur
willekeur van
van het
hetabsolutisme.
absolutisme.
oordeel der Middeleeuwen
is voor
voor ons
onsonderzoedk
onderzozk van het
het grootste
grootste belang,
belang, dat hij,
hij, die
die het
het
Het is
2;Îch
van
die
conventioneele
vooroordeel
en
losmaakt.
volgen
wil,
volgen
zich van die conventioneele vooroordeelen losmaakt.
dochter der
der omwenteling,
omwenteling, kan niet tot
totzelfkennis
zelfkennis
De Moderne idee, dochter
zij niet
niet in
inhare
harevoorgangster
voorgangster
en innerlijke
innerlijke vrede geraken,
geraken, wanneer
wann.eer zij
onderscheiden wat
wat zij
zij zelve mist. ik
Ik ben
ben volstrekt
volstrekt niet
nietde
deeerste,
eerste,
leert onderscheiden
die over
over deze
deze belangrijke
belangrijke kwestie
kwestie licht
licht trocht
tracht teteverspreiden,
verspreiden, en
en
die
ga isis slechts
slechts ten
tendeele
deeleoorspronkelijk.
oorspronkelijk. Maar
Maar ik
ik
wat ik nu
nu zeggen
zeggen ga
wat
voorwie
wiezij
zijnog
nog
geloof rekening
geloof
rekeningtete moeten
moeten houden
houden met
met de
de velen,
velen, voor
onduidelijk is.
is.
vreemd, of althans onduidelijk
de gegeMiddeleeuwers, weet
De Middeleeuwers,
weet men,
men, zagen
zagen symbolisch.
symbolisch. Hun is de
waGirin God's
Godtswereldplan
wereldplan uitgedrukt
uitgedrukt
heele natuur een
een gelijkenis,
gelijkenis, waarin
heele
wordt. Het groeien van een plant nélar boven beteekent voor hen hetwordt.Heginvapltrboenckvht
opwaartsstreven van'
Gewoonlijk is men
men
opwaartsstreven
van alle
alle creatuur
creatuur naar
naar God.
God. Gewoonlijk
geneigd
"datkwam
kwamvan
vanhun
hungebrekkige
gebrekkigenatunrkennis;
natuurkennis;
geneigd te denken:
denken: „dat
~e wisten
wisten wat
wat wij
wij weten,
weten, zouden
zouden ze
ze anders
anders pi
pi'aten".
Dit nu,
nu,
als ze
als
aten". Dit
Ten eerste
eerste brengt
brengteen
eengebl-ekkige
gebtekkige natuurkennis
natuurk~nnis
geloof ik, is
is niet jui'St.
juist. Ten
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in geenen
geenen deele
deele symbolisme
symbolisme van
van zelf mee.
mee. Dat
Dat isiszelfstandig,
zelfstandig, inin
andere psychische sfeeren, gegroeid,
gegroeid, en heeft
heeft vooreerst
vooreerst aan
aan de
de nog
nog
geringe
causale behoeften voldaan.
voldaan. De
De gebrekkige
gebrekkige natuurkennis
natuurkennisisis
geringe causale
niet de oorzaak,
oorzaak, eer het
het gevolg
gevolg der
der symbolische
symbolischeaanschouwingswiize.
2anschouwingswijze.
Ten tweede verdraagt
verdraagt de
de laatste
laatste rich
zichzeer
zeerwel
welmet
metwetenschappelijke
wetenschappelijke
kennis.
Wanneer
een
modern
plantkundige
een
kennis. Wanneer een modern plantkundige eenMiddeleeuwsch
Middeleeuwsch
collega eens-alles
eens- alleskon
kon vertellen,
vertellen, wat
wat de physiologic
collega
physiologie over
over den
den groei
groei
leert, zou de Middeleeuwer zeker met belangstelling en bewondering
b:::wondering
luisteren, maar
maar wanneer
luisteren,
wanneer hij
hij ten slotte
slotte uitgenoodigd
uitgenoodigd werd,
werd, nu
nu het
het
denkbeeldige
symbolisme te erkennen,
erkennen, zou
zou hij
hij wijs
wijs giimglimdenkbeeldige van
van zijn
zijn symbolisme
lachen
,,0 verre
verre naneef,
naned, hoezeer hebt
hebt gij
gij onder
onder de
de
lachen en uitroepen: „O
veelheid der
der feiten
feiten den dieperen
veelheid
diep~ren zin
zin vergeten!
vergeten! Wat
Wat doet
doet het
heterertoe
toe
of het nu de spanning van het celsap
celsap is of wat anders, dat den stengel
stengel
opwaarts
God het
het in
inzijn
zijnwijsheid
wijsheid niet
nietaldus
aldusbestierd,
bestierd,
opwaarts houdt; heeft God
dat zelfs
zelfs het trage water,
water, dat
dat zich
zich toch
toch liefst
liefst maar
maar in
inelke
elke kuil
kuil laat
laat
vallen,
Licht? En
En
vallen, gedwongen
gedwongenisis Zijn
Zijn creatuur
creatuur te
te prangen
prangen naar
naar het Licht?
wat zegt het, dat
dat men
men het
hetarme
armeschepsel,
schepsel,door
doorvalsche
valschelicht
lichtwel
welkan
kan
afleiden van het ééne ware? IsIszoo
zoo den
den mensch
menschzeiven
zelven niet
niet geschied?"
geschied ?tt
En daar staat
staat gij
gij dan
dan met
metalaluwe
uwephysiologic.
physiologie.
Waarlijk,
wereld is
is op
op verschillende
verschillende manieren
manieren tetebegrijpen,
begrijpen,
Waarlijk, de
de wereld
daar immer de proef
proef op
op de
de som,
som, het
hetverklaren
verklarenten
teneinde
eindetoe;
toe,'onmoonmogelijk
iemand zich
zich eenmaal
eenmaal aan
aan een
eenbepaalde
bepaaldezienswijze
zienswijze
gelijk is.
is. Heeft iemand
gewend, dan
dan is
is het een ijdel pogen, hem op wetenschappelijke gronden
gronden
te bewijzen, dat hij
hij dwaalt.
dwaalt. Wij
Wij dwalen
dwalen trouwens
trouwenshoogstwaarschijnlijk
hoogstwaarschijnlijk
allen,
wijsgeerige grondslagen der hedendaagsche
hedendaagsche wetenschap,
wetenschap,
alien, en de wijsgeerige
dus
haar methode
methode van
van onderzoek
onderzoek en
enuitiegging,
uitlegging,zal
zalvermoedelijk
vermoedelijk
dus haar
eenmaal
bekrompen gevonden
gevonden worden.
worden. Het
Het naïef
naïef
eenmaal kinderachtig
kinderachtig en
en bekrompen
symbolisme
Middeleeuwen kan
als zoodanig
zoodanig natuurlijk
natuurlijk nooit
nooit
symbolisme der
der Middeleeuwen
kan als
meer
herleven, maar wie
wie weet
weet of
of het
het niet
nietiningewijzigde
gewijzigdegedaante
gedaante
meer herleven,
terugkeert. Voorloopig is de Moderne idee zonder
zonder dien
dien blik
blik tamelijk
tamelijk
arm. Wij
Wij wandelen
wandelen nu
nu rond
rondtu.sschen
tusschen een
een onmetelijkheid
onmetelijkheid van
van toetoevalligheden, waaraan
waaraan alleen
alleen het
hetlange
lange staan
staan een egaal
egaal kleurtje
kleurtje gegeven
gegeven
heeft. Wie die nadenkt,
nadenkt, kan
kan zich
zichdaarbij
daarbijmenschelijk
menschelijkvoelen?
voelen?
Het is hier
hier niet
niet de
deplaats
plaatsteteonderzoeken,
onderzoeken, waarom
waarom de
de MiddelMiddeleeuwsche
overeeuwsche wereldbeschouwing
wereldbeschouwinginin Noord
Noord en Midden-Europa isis overgegaan
- deze benaming lijkt mij
mij de beste;
beste;
gegaan in
in de Protestantsche; —
ook de Katholieken
ook
Katholieken hebben dien invloed ondergaan. —
- Het grondgrondbeginsel
veranderde
aanmerkelijk,
en
werd
van
statisch
dynamisch.
beginsel veranderde aanmerkelijk,
van statisch dynamisch.
Het begrip geschiedenis
geschiedenis doet zijn
ûjn intrede,
intrede. De Middeleeuwen
Middeleeuwen hadden
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wel een soort
des Heils
wel
soort wereldgeschiedenis
wereldgeschiedenis des
Heils gekend,
gekend, maar
maar die
die was
was
altijd
bijkomstig en onbeduidend gebleven.
gebleven. Thans, in
in de
dezeszesaltijd zeer bijkomstig
tiende eeuw, valt op
op haar
haar het
hethoofdaccent.
hoofdaccent. Voor
Voor de
deMiddeleeuwen
Middeleeuwen
was de
de hoofdzaak,
hoofdzaak, dat
dat het Heil, in de sacramenten der
was
d~r Kerk,
Kerk, bestond;
voor den Protestant
Protestant dat
dat het,
het,na
nalangdurige
langdurigeprofetische
profetische aankondiging,
verschenen was.
zoozeer op het
het feit der Verlossing viel de aanaanwas. Niet zoozeer
dacht, als
als wel
wel op de
de gebeurtenis. De figuur van Jezus, die in de Middeleeuwen door
door Mari3
Maria en de
deleeuwen
de heiligen
heiligen sterk
sterk op
op den
den achtergrond
achtergrondwas
was
gedrongen,
weer in het
het volle
volle licht.
licht. De
Debijbel,
bijbel,vroeger
vroegerals
alseen
een
gédrongen, trad
trad weer
verzameling
goddelijke orakelspreuken
nu
verzameling van
van goddelijke
orakelspreuken beschouwd,
beschouwd, wordt
wordt nu
opgevat
een bundel
bundel geschriften.
geschriften. De
De beteekenis
beteeke~is van
van den
den text
text
opgevat als
als een
wordt streng
wordt
streng wetenschappelijk
wetenschappelijk onderzocht,
onderzocht, en daarop
daarop de
de leer
leer gegebouwd. Het Katholicisme
bouwd.
Katholicisme heeft
heeft tenslotte
tenslotte naar
naarde
dezelfde
zelfdemiddelen
middelen
moeten
om zich
zich tete verdedigen.
verdedigen.
moeten grijpen, om
Waarin verschilt
verschilt nu
nu dat
dathistorisch
historischelement
elementvan
vanhet
hethedendaagschc?
hedendaagschc?
In hetzelfde,
hetzelfde, waarin
Mid$
waarin de
de Moderne
Moderne idee
idee zich
zich ongunstig
ongunstig van
van het Middeleeuwsch
wij zien
zien de
de dingen
dingenals
alseen
een
deleeuwsch symbolisme
symbolisme onderscheidt:
onderscheidt: wij
reeks
tijdsorde opeenvolgende
opeenvolgende toevalligheden,
toevalligheden, de
de Protestant
Protestant (de
(de
reeks in tijdsorde
echte, oude natuurlijk)
natuurlijk) als
als een
een op
op het
hetvooruit
vooruitvastgestelde
vastgesteldedoel
doelaanaanloopende
keten van
van Goddelijke
Goddelijke wilsuitingen.
wilsuitingen. Tegenover
Tegenover heel
heel het
het
loopende keten
verleden staat
staat onze
onze beschaving
beschaving dus,
dus,sinds
sinds1750,
175°,als
alseen
eenatomistische,
atomistische,
zich
doel niet
niet bewuste.
bewuste.
zich van haar doel
Is de Protestantsche
Protestantsche historieopvatting
historieopvattingheden
hedenten
tendage
dagenog
nogmogemogelijk?
best in
inhet
hetKatholiscisme,
Katholiscisme,dat,
dat,ininzijn
zijnintieme
intierr..e
lijk? Wij
Wij zien
zien het; het best
praktijk, onder den invloed
invloed van
van den
den tijdgeest,
tijdgeest, zoo
zoo atomistisch
atomIstisch momopraktijk,
gelijk,
allemaal losse
losse zielen,
zielen, gerecruteerd
gerecruteerd en gedrild
gedrild voor
voor een
een
gelijk, -— allemaal
ongemotiveerde
ongemotiveerdeparade
paradeginds
gindsboven
boven-,
—,en
enniet
niet gesteld
gesteldop
op reëele
rack
filosofie,
door historisch
historisch is.
is. Terwijl
Terwijl
filosofie, toch
toch in zijn apologetiek door en door
het Protestantisme moet aannemen, dat God, van Paulus tot Luthel',hetProsanim e,datGovnPulsLher,
veertienhonderd
jaarlang
langZijn
Zijnwater
waterover
over Zijn
Zijn akker
akker heeft
heeftlaten
latenloopen,
loopen,
veertienhonderd jaar
waardoor
kostbaar bloed
bloed Zijns
Zijns Zoons
Zoons gegewaardoor millioenen
millioenen pas
pas door
door het kostbaar
redde zielen
zid-:n jammerlijk
jammerlijk verdrinken
verdrinken moesten,
moesten, beschikt
beschikt Rome
Rome over
over
een doorloopende
doorloopende traditie,
traditie, die,
die, voor
vooreen
eenonvervaard
onvervaardgeloof,
geloof,van
vande
de
schepping
vandaag zich
zich zelf
zelf getrouw
getrouwkan
kangeheeten
geheetenworden.
worden.
schepping tot
tot vandaag
Ik heb zeer
zeer ernstig
ernstig de
de vraag
vraag doordacht,
doordacht, of
ofhet
hetKatholicisme,
Katholicisme,voor
voor
z;oover
deze overlevering
overlevering berust,
berust, tegenover
tegenover moderne
modernelogischlogischzoover het op deze
wetenschappelijke
- dat
dat ik
ikzelf
zelf
wetenschappelijke vorderingen
vorderingen objectief
objectief houdbaar
houdbaar is; —
en al mijn
mijn kennissen
kennissen met
met een
eenvooroordeel
vooroordeel er
er tegen
tegenben
benopgegroeid,
opgegroeid,
zegt natuurlijk
natuurlijk niets.
niets.Aangezien
Aangezien ik
ik weet,
weet, dat
datzulk
zulkeen
eenvolstrekt
volstrekteerlijk
eerlijk
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onderzoek slechts
slechts zelden
zelden gedaan
gedaan wordt, is het
onderzoek
het misschien
misschien de
de moeite
moeite
waard, er het resultaat van mede
mede te deelen. Ik
Ik beyond,
bevond, dat
dat het
hetinderinderdaad
De ontkenning
ontkenning van
van de
de mogelijkheid
mogelijkheid van
van wonwondaaa verdedigbaar is. De
deren
geen
quasi-wonderen,
maar
echte,
dikke—- berust
berustlogisch
logisch
deren -geen
quasi-wonderen,
maar
echte,
dikke
op geen anderen grond dan
dan de
de bevestiging
bevestiging er
er van.
van. Leest
Leest men,
men,wat
wat
de
bestrijders van
van het
hetwondergeloof
wondergeloofererover
overzeggen,
zeggen,dan
danglimlacht
glimlacht
de bestrijders
men: wonderen zijn onmogelijk,
onmogelijk, omdat ze....
ze .... natuurlijk
natuurlijk niet
niet kunnen
kunnen
bestaan. Voorts is het aannemen
aannemen eener
eener bovennatuurlijke
bovennatuurlijke openbaring
openbaring
volkomen redelijk.
redelijk. Aanvaardt men het bestaan
volkomen
bestaan eener
eener bovenmenschebovenmenschelijke
wereld regeert,
regeert, waarvoor
waarvoor de
de beste
beste benaming
benaming nog
nog
lijke macht, die de wereld
altijd "God"
„God" is
is —,
- , dan
dan kan
kan het
hetslechts
slechts als
als een
eenstaaltje
staaltje van
van diens
diens
altijd
plicht beschouwd
beschouwd worden, met
met voldoende
voldoende duidelijkheid
duidelijkheid kenbaar
kenbaar te
te
maken, wat
wat Hij
Hij van
van ons
ons verlangt. En aangezien
aangezien de
de bijbelsche
bijbelsche openopenmaken,
baring uit het
het oogpunt
oogpuntvan
van duidelijkheid
duidelijkheidminder
mindergeslaagd
geslaagdmag
magheeten,
heeten,
zoo ver
vergegedient er een
een bureau
bureau van
van informatie
informatie te
tebestaan.
bestaan.Eenmaal
Eenmaalzoo
meeste, wat
wat tot
tot fundeering
fundeering van
van kerk
kerk en
enleer
leerbebekomen, kan men het meeste,
weerd wordt, logisch
logisch wel aannemélijk
aannemè1ijk vinden. Wie
Wie gewend is, zoo te
gelooven,
door geen
geen logisch-wetenschappelijke
logisch-wetenschappelijke grongrongelooven, behoeft zich er door
den van af te laten
laten brengen.
brengen.
KatholiekegeschiedgeschiedEen
andere kwestie
kwestie is
is natuurlijk,
natuurlijk, ofofdedeKatholieke
Een andere
beschouwing ook voor het
oordeel vermag te
te bestaan.
bestaan. Alles
Alles isis
beschouwing
het rijpe oordeel
mogelijk,
waarschijnlijk. Aanschouwt men
men inin
mogelijk, maar
maar daarom
daarom nog
nog niet waarschijnlijk.
den
geest het
het beeld
beeld der
derwereld,
wereld,immers
immersGods
Godsschepping,
schepping,zooals
zooals
den geest
wijsbegeerte het
het teekenden,
teekenden,en
enwendt
wendtmen
menvervolgens
vervolgens
wetenschap en wijsbegeerte
Heilsgeschiedenis, met
met paradijsappel,
paradijsappel,contractueele
contractueele
de oogen naar de Heilsgeschiedenis,
verplichtingen tusschen
tusschen '·God
en Israel,
Israël,Goddelijke
Goddelijke inspiratie
inspiratie van
van
verplichtingen
God en
geredigeerde en
en soms
soms onbelangrijke
onbelangrijke geschriften,
geschriften, en
enalle
alle
zeer slecht geredigeerde
als zoodanig
zoodanig in
in geen
geen
heilige gebeurtenissen, wier
wier afmetingen
afmetingen als
verdere heilige
tot het
heteffect,
effect,waarop
waaropze
zeberekend
berekendzijn,
zijn,dan
dankrijgt
krijgt
verhouding staan tot
een indruk
indruk van
van kinderachtigheid,
kinderachtigheid: die
diemet
methedendaagsche
hedendaagsche bebemen een
is ons
ons eenig afgrippen
het Goddelijke
Goddelijke onvcrdragelijk
onverd,..agelijk is.
grippen van het
is. Dit is
tegen Roornschen
RootFschen en Orthodoxen,
Orthodoxen, maar
maar het
hetisisook
ook
doend argument tegen
van ontzaggelijke
ontzaggelijke draagwijdte.
Want
het
is
ontkend
aan
de
to~aal
draagwijdte. Want
is ontleend aan de totaalconceptie der Moderne
Moderne Idee, die dus
dus in
itihaar
haargrondslag
grondslagvan
vanoordeel
oordeel
conceptie
een constructief,
constructief, niet-atomistisch
niet-atomistisch element
element blijkt
blijkt te bezitten.
bezitten. Men
Men
een
wij moesten
moesten constatecren:
constateeren: dat
datons
onsvoorgeslacht
voorgeslacht
zich wat
wat wij
herinnere zich
veelheid der
eenheid van
van geest,
geest,
de veelheid
der dingen
dingen wist
wist vast
vast te
te houden
houden in
in eenheid
wij dan
dan
de Oudheid
Oudheid in
in eenheid
eenheid van
van vorm.
vorm.Nauwelijks
Nauwelijks mogen
mogen wij
en de
verwachten; ooit
winnen, dat
dat zich
zich stellen
stellen laat
laat naast
naasthetgeen
hetgeen
verwachten,
ooit iets
iets te winnen,
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wij
bij hen
hen als
als cultuur
cultuur onderscheiden,
onderscheiden, zoo
zoo wij
wij niet
niet het
hetatomisme
atomisme
wij bij
weten te boven te komen. En
En met
met vreugde
vreugde begroeten
begroetenwij
wij het
hetelement
element
van totaalconceptie,
totaalconceptie, dat
wij onverwachts
onverwachts in de Moderne
Moderne Idee
Idee aanaandat wij
treffen.
eens wordt
wordt het
het duidelijk,
duidelijk, dat
dat en
enwaarom
waarom de
deafwijzing
afwijzing
treffen. Op eens
van
wondergeloof zulk
"antithese"
van het wondergeloof
zulk een
een grooten
grooten rol
rol speelt
speelt in de „antithese"
van Modernen tot Oudgeloovigen
OudgeJoovigen van allerlei
allerlei kleur.
kleur. Zoo
Zoo valsch
valsch en
en
oneerlijk de anthithese van
van den
den aanvang
aanvang op
op politiek
politiekterrein
terreinwas,
was,zoo
zoo
reëel is zij
zij op
op,het
hetgeestelijk.
geestelijk.
Onze
nu aangewezen.
~angewezen. Voor
Voor wij
wij verder
verder gaan,
gaan, moeten
moetenwij
wij
Onze taak is nu
het zooeven
zooeven genoemde
genoemde feit
feit in
inzijn
zijn oorsprong
oorsprong en
en cultuur-beteekenis
cultuur-beteek!:nis
grondig bestudeeren.
bestudeeren. Het wonder wordt door de
grondig
de Moderne
Moderne Idee
Idee afafgewezen
totaalconceptie, en dat
dat wel
wel barsch
barsch en
envolvolgewezen op
op grond
grond eener totaalconceptie,
komen. Wij
dingenmogemogeWij Modernen kunnen ons wel
wel voorstellen, dat dingen
lijk
waarvan we
we thans niet
niet droomen.
droomen. Maar
Maardat
datisisgeheel
geheeliets
iets
lijk zijn, waarvan
anders.
Onderzoeken
eerst de
de psychologische
ps ychologische en
en cultureele
cultureele
Onderzoeken wij
wij echter
echter eerst
beteekenis der totaalconceptie.
totaalconceptie.
VI. HET
VI.
HETPOSITIEGEVOEL.
POSITIEGEVOEL.

Den naam
naam „positiegevoel"
"positiegevoel" heb
heb ik
ik gekozen
gekozen voor
voor een
eenpsychischen
psychischen
toestand, die
die in
in het
hetgeheele
geheele leven,
leven, zoo
zoo van
vanden
denenkeling
enkelingals
alsvan
vangroegroepen, een uitermate gewichtigen
gewichtigen rol speelt.
speelt. Geheel
Geheel onbekend
onbekend kan
kan zoo
zoo
iets belangrijks
belangrijks natuurlijk niet
niet gebleven
gebleven zijn;
zijn; enkele
enkele bijzondere
bijzondere gegevallen
ervan,
en
een
zekere
vage
algemeene
notie,
maken
deel
uit
vallen ervan, en een zekere vage algemeene notie, maken deel uit
van de
de populaire
populaire psychologie.
psychologie. Het
Hetverschuift
verschuiltzich
zichachter,
achter.voorstelvoorstellingen
treedt ininbegrippen
begrippen
lingen als
als "milieu",
„milieu", "opvoeding",
„opvoeding","tijd",
„tijd", en treedt
als „stij1"
als
"stijl" en „smaak"
"smaak" naar
naar voren.
voren.InInzijn
zijnalgemeene
algemeenebeteekenis
beteekenisen
en
samenhang
zoover ik weet
weet nimmer
nimmeronderzocht
onderzocht of
ofbebesamenhang werd
werd het
het zoover
schreven.
De voornamelijk door
psychologie is verslaafd
verslaafd
door medici
medici beoefende
beoefende psychologie
aan het ontleedmes. Zij
Zij concentreert
concentreert gemeenlijk
gemeenlijk ar
athaar
haar aandacht
aandacht op
op
de elementaire
waarnaast zij
zij aan de
de
elementaire zielsverschijnselen
zielsverschijnselen waarnaast
de meer
meer gegecompliceerde
plaats wil
wil toekennen.
toekennen. Zij beschouwt
beschouwt de
de
compliceerde geen
geen eigen
eigen plaats
laatsten
sommen hunner deelen,
deelen, uit
uit wier
wiersamensamenlaatsten eenvoudig
eenvoudig als
als de
de sommen
hang naar haar opvatting
opvatting geen
geen nieuwe
nieuwe factoren
factoren ontstaan.
ontstaan. Zij handelt
als
atomen zonder
zonder te
te
als een scheikunde, die slechts wilde werken met atomen
letten op hun
hun groepeering
groepeering in
in het
het molecuul;
molecuul; ze
'ze meent
meentdat
datdedeeigeneigenschappen
water uit
uit die
die van
vanzuurstof
zuurstofenenwaterstof
waterstofkunnen
kunnen
schappen van
van het water
worden afgeleid.
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Ware
deze opvatting de juiste,
juiste, dan
dan zou
zoude
demenschelijke
menschelijke samensamenWare deze
leving veel
veel moeielijker
moeielijkertete verstaan
verstaan zijn.
zijn. Daarin toch treden
leving
treden de
degegevallen,
door
vallen, waar
waar samengestelde
samengestelde voorstellingsvoorstellings- en gevoelscomplexen door
uitwendige omstandigheden duurzaam gevormd worden, zoo duidelijk
menschkunde en
en literatuur
literatuurer
ervol
volvan
vanzijn.
zijn.Wie
Wie
lijk aan
aan het licht, dat rnenschkunde
zal
in zijn
zijn hoofd
hoofd krijgen
krijgen dedeprikkelbaarheid
prikkelbaarheid van
van den
dengrootegrootezal het in
stadsmensch tegenover
stadsmensch
tegenover de
de trage
trage reacties
reacties van
van den
denSaksischen
Saksischen boer
boer
als
milieu veroorzaakt
veroorzaakt te beschoubeschouals elk
elk oogenblik
oogenblik op
op nieuw
nieuw door het milieu
sen? De typische
sen?
typische kantoorkruk
kantoorkruk met
met zijn
zijnuitgedroogde,
uitgedroogde, verroeste
verroe~.te
menschelijkheid,
al wordt
wordt hij
hij op
op eens
eens voorgoed
voorgoed uit
uit
menschelijkheid,blijft
blijft wat
wat hij
hij is,
is al
zijn omgeving
comple~ van
van psychische
psychische reacties,
reacties, die
die
omgeving verplaatst;
verplaatst; het complex
bij
hem uit
uit·vele
veleandere,
andere,aanvankelijk
aanvankelijkaanwezige,
aanwezige, de
deuitsluitende
uitsluitende
bij hem
heerschappij verwierven,
verwierven,isis tot
tot een eenheid
heerschappij
eenheid vergroeid,
vergroeid, waarnaar
waarnaar de
de
geheele
persàonlijkhcid zich
ûch plooit.
plooit.
geheele persoonlijkheid
Bij
eenig nadenken
nadenken zal
zal men
men inzien,
inûen, dat
dat zulke
zulke vergroeiingen,
vergroeiingen, of
of
Bij eenig
liever ontwikkelingen
zijn onder
onder
ontwikkelingen van
van de
de psyche, ook ontstaan moeten zijn
invloed van op alien
allen gelijk
gelijk inwerkende invloeden,
invloeden, waardoor
waardoor ze
ze voor
voor
ons niet
ons
niet dadelijk
dadelijk herkenbaar
herkenbaar zijn.
zijn. Deze
Deze complexen
complexen zou
zou men
men de
de
psycho-sociologische
maken de
de samenleving,
samen1eving,
psycho-sociologischekunnen
kunnen noemen.
noemen. Ze maken
waar ze zich ongetwijfeld
ongetwijfeld naar geregeld
geregeld hebben,
hebben, mogelijk,
mogelijk, en
enzijn
zijn
zelf blijkbaar
blijkbaar mogelijk
mogelijk gemaakt
van den
den menmengemaakt door
door den grondaard van
schelijken geest.
geestesleven beweegt
beweegt zich,
zich, gelijk
gelijk men
menweet,
weet,door
doorassociaties.
associaties.
Het geestesleven
in vroegere
vroegere ervaring
ervaringgeassocieerde
geassocieerde voorstellingen
voorstellingen wekken
wekken elkaar
elkaar
De in
op. Nemen
Nemen wij
wij nu
nu een
een bepaald
bepaald geval:
geval: de
de aanblik
aanblik van
van een
een straat
straat bijbijvoorbeeld wekt
wekt in
in mij,
mij,door
doorassociatie,
associatie,gevoelselementen,
gevoelselementen, die
die tete
voorbeeld
stemmig vormen.
vormen. Zulk
Zulk een
een stemming
stemming isis zelden
zeldenegaal;
egaal;
zamen een stemmig
smeulende of
of kookende
kookende soepketel,
soepketel, waarin
waarin
gewoonlijk is het een kleine smeulende
allerlei vaste brokken onduidelijk en wisselend,
wisselend, soms
soms ook
ook gepronongeprononechter niet
nietalleen
alleendoor
door
ceerd, naar boven komen.
komen. De stemming wordt echter
voorstellingscomplex "straae',
metzijn
zijnassociaties,
associaties,beheerscht,
beheerscht,
het voorsteilingscomplex
„straat", met
positie die
die de
de waarnemer,
waarnemer, het
het waarnemend
waarnemend ik,
ik,op
opdat
datoogenblik
oogenblik
de positie
die merkbaar.
merkbaar. Nu
Nu isis het
hetniet
nietwaar,
waar,wat
wat
in de wereld inneemt, kleurt die
zoogenaamde associatiepsychologen
associatiepsychologen denken,
meer ververde zoogenaamde
denken, dat
dat de meer
het algemeene
algemeene positiebeeld
positiebeeld als
als het
hetware
ware
wijderde voorstellingen van het
den ketel
ketel gesmeten
gesmeten worden
worden en
en er
eréén
éénbrouwsel
brouwselmee
meevormen.
vormen.Als
Als
in den
zoo was,
was, konden
kondenwe
wedie
dieimmers
immersmomentaan
momentaanveel
veelzwakkere
zwakkerefacfacdat zoo
toren er
er moeilijk
moellijk in
inonderscheiden,
ond<:rscheiden,enenzou
zoudedestemming
stemmingec-n
etnversmolversmoltoren
hetgeen niet
niet zoo
zoo is.
is. Weinig-bewuste
Weinig-bewuste menschen
menschen hebben
hebben
tene worden, hetgeen
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wel
oogenblikken, waarop
weten, wat
wat hen
hen eigenlijk
eigenlijk
wel van
van die oogenblikken,
waarop ze
ze niet weten,
bezielt, en ieder heeft dat wel
wd eens; maar
ma2.r' dat
dat bewijst
bewijst niets.
niets. Uit
Uit het
het
bezielt,
vaak precies kunnen
kunnen ontleden
feit dat goed-bewuste
goed-bewustemenschen
menschenzec-i:
zeef v~,ak
ontleden zij het
ookniet
nietrrstloos
ustioos- uituit
welke
zij
het misschien
misschien ook
welkeelementen
elementen hun
hun
stemming gebouwd is, blijkt,
blijkt, dat
dat de
de onderscheiding
onderscheidingvan
vande
dezwakkere,
zwakkere,
verder afliggend,afliggend.o: ge.waarwordingen
gewaarwordingen van
momentane mogelijk
mogelijk is,
is,
van de momentane
en dat ze
ze dus
dus niet
nietdoor
doorelkaar
elkaarheen
heenloopen.
loopen.Voor
Voorwie
wieeen
eenzelfstandig
zelfstandig
ik aannf.7emt,
aann",emt, drager
gevoel en
en voorstelling,
voorstelling, en
en niet
niet daarmede
daarmede
drager van
van gevoel
restloos
levert dat
dat geen
geen moeielijkheid
moeielijkheid op.
op. De
Degevoelige
gevoelige
restloos identiek,
identiek, levert
plaat
der ikheid
ikheid wordt
wordt eenvoudig
eenvoudig door
dool:twee
tweeschaduwen
schaduwt:ngeraakt,
geraakt,
plaat der
een
kleine, sterke,
sterke, en
endaar
daaroverheen
overheeneen
eengrootere
grooterevage,
vage,van
vaneen
een
een kleine,
andere kleur,
kleur,zoodat
zoodatze
ze uitezn
uitezn te
te houden
houdenzijn.
zijn.En
Endaar
daaralle
allekleuren,
kleuren,ook
ook
de gevoelskIeuren,
zeggen, dat
dat het
hetgevoelsgevoelsgevoelskleuren, elkaar
elkaar belichten,
belichten, kan men zeggen,
complex
momentane beeld
beeld „straat"
"straat" verschijnt
verschijnt tegen
tegen den
den
complex van
van het momentane
achtergrond vah
achtergrond
van dat
dat der
der algemeene positie.
positie. De
Debewustwording
bewustwordingnu
nuvan
van
dat verschijnen
verschijnen tegen
tegen een
een achtergrond
achtergrond noem
noem ik
ik „het
"hetpositiegevoel."
positiegevoel."
Aangemerkt dient natuurlijk
natuurlijk te
te worden,
worden,dat
datvele
vele gewaarwordingen,
gewaarwordingen,
afkomstig van
van onderbewust
onderbewust ofofonbewust
onbewustblijvende
blijvendevoorstellingen
voorstellingen
meedoen.
situatie echter
echter niet.
niet. Want
Wantde
degrootere
grootere
meedoen. Dat
Dat verandert de situatie
achtergrondvlek is, mede
mede door
door zijn
zijn geringere
geringc:reduidelijkheid,
duidelijkheid,tamelijk
tamelijk
egaal.
aangebracht, zoodat
zoodatde
de geleidelijke
geleidelijke
egaal. Lijn
Lijn en kleur
kleur zijn
zijn er
er groot aangebracht,
vervloeiin~ in de gevoelens, die uit het onder- en onbewuste opstijgen,verloingd s,euithondr- bwseptijgn,
onmerkbaar
geschiedt.
onmerkba a r geschiedt.
Hoofdz;aak
het onderhavig
onderhavig verschijnsel
verschijnsel is:
is: de
degeschiktheid
geschiktheid
Hoofdzaak in
in het
van onzen geest,
geest,'meet'
meel' dan
dan een
eencomplex
complexvan
vanvoorstellingen
voorstellingentegelijk
tegelijk
en
met onderscheiding
onderscheiding te ondergaan.
ondergaan. Men
Men late
late zich
zich echter
echter niet
niet
en met
misleiden
term „complex",
"complex". ikIkgebruik
gebruikdien
diengemakshalve,
gemakshalve,
misleiden door
door de term
en
neutraliteitshalvL, voorloopig.
de vraag,
vraag, of
of
en neutraliteitshalve,
voorloopig.Het
Het is
is echter
echter zeer de
complzxCll,
in de
de gebruikelijke
gebruikdijke zin,
zi11, dus
dus van
van „een
"ecnstuk
stukofofwat
watlosse
losse
compl e xen, in
dingen" in
in de
de economic
economie onzer
onzer psyche
psyche wel
wel een
een rol
rolvan
vanbeteekenis
beteekenls
spden. Onze.
Onz!; gerst heeft als hoofdeigenschap: compositie,
compo::.itie, afronding,
afronding,
eellheid~botîw.
n1et zoo,
ZOv, de
de mensch
lnenschzou
zouobjectiever,
objectiever,maar
maar
eenheidsbouw. Ware dat niet
oppervlakkiger
z;ijn. Er
El' zou
zou hem
hemmeer
meerkunnen
kunnenworden
wordenbijgebracht
bijgebracht
oppervlakkiger zijn.
en
hij zou
zou zelf
zelfwellicht
wèllicht wat
wat nicer
meercontr6le
controleop
opzijn
zijnvoorstellingen
voorstellingen
en hij
uitoefenen;
de ontwikkeling
ontwikkding der
der persoonlijkheid,
persoonlijkheid, als
als individu
uitoefenen; maar de
of
groepslid, ware
\vare trager.
trager. Wat
Wat men
men nu
nugemeenlijk
gemeenlijk een
een complex
complex
of groepslid,
van voorstellingen
voorstdlingen noemt, is altijd
altijd verbonden,
verbonden, georganiseerd.
georganiseerd. OverOverg<;br;>cht
h,,·t bCWtlStC c'ord·.r1,
die bij
bij
g-21onclit cno~11'.'t
co'd.e1 7 V,,;JJl ~,!k
;AL:-fj·gr-nsch<'rp.n,
c;g.-nscivpi-vn, die
cl: grordcicnr
ntcn optredn,
cl:
gror:deLr!1tnt':11
optreden, ntuurlijk
n~ltutdijktcrusgevonden
teruegevonder! worden,
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wordt
d~t aangeduid
denkt er het
het zijne
zijne
wordt cli:t
aangeduiddoor
door de
de wending:
wending: "ieder
„ieder denkt
van". Inderdaad,
Inderdaad, niets
nietswordt
wordtwaargenomen
waargenomen —
- perioden
perioden van
vanslapeslaperigheid daargelaten
righeid
daargelaten -— of het
h?t wordt
wordt van
van het
het subjectief
subjectiefgelegde
gelegde ververband uit, beoordeeld. Verkeerd
Verkeerd natuurlijk,
natuurlijk, maar
maar toch
toch beoordeeld,
broordee1d, en
dus opgenomen als levend bestanddeel.
Verkeerd denken
denken is,
is, historisch
historisch
bestanddeel. Verkeerd
gesproken,
niet denken.
denken.
gesproken, beter
beter dan niet
De beide
die wij
„moment" en „positie"
wij zooeven
zooeven "moment"
"positie"
De
beide complexen,
complexen, die
noemden, vertegenwoordigend
noemden,
vertegenwoordigend het oogenblik
oogenbhk naast
naast het
het geheel
geheelvan
van
Ze bezitten
bezitten structuur.
structuur.
het persoonlijk leven, zijn dus georganiseerd.
georgaruseerd. Ze
Het bestaan
bestaan dier
dier geheimzinnige
geheimzinnige eigenschap,
eigenschap, die
die alles
alles construeert,
construeert,
maakt het begrijpelijk
maakt
begrijpelijk -— voor
voor zoover
zoover hier van
van begrip
begrip sprake
sprake kan
kan
structuurvan
vanbeide
beide
zijn -,, dat de ikheid zich van de geaardheid der structuur
Bij den
den or01'en meerdere
meerdere complexen
complexen bewust
zijn kan.
kan. Bij
bewust is,
is, of althans zijn
dinairen
mensch onzer samenleving
samenleving sluimert
dit bewustzijn;
bewustzijn; veel
veel
dinairen mensch
sluimert dit
helder is het
helder
het bij
bij de
denatuurvolken;
natuurvolken;de
deordinaire
ordinairebeschavingsmensch
beschavingsmensch
is een gereduceerd, „verkummert"
"verkummert"wezen,
wezen,met
meteenzijdige
eenzijdigeaanpassinaanpassingen. Bij
Bij een
een aantal
aantal individuen,
individuen,"menschen
„menschen\"an
an smaak",
smaak", is
is het
het sterk
sterk
gen.
ontwikkeld,
samengesteldheid van
het moderne
moderne leven
leven
ontwikkeld, hoewel
hoewel de
de samengesteldheid
van het
den
den cultuurmensch ook dan nog
nog vaak
vaakin
in verwarring
verwarring brengt.
brengt. Op den
smaak
stijl. Smaak
Smaak en
en stijl
stijl zijn
zijn dus
dus bijzondere
bijzondere gevallen
gevallen
smaak berust
berust de stijl.
van
positiegevoel. Het
meer algemeene
algemeene geval
geval brengt den
den mensch
mensch
van positiegevoel.
Het meer
zelf met zijn omgeving
de AmsterAmsteromgevingin
in harmonie.
harmonie.Het
Het maakt,
maakt, dat de
dammer,
langs de straten en
en grachten
grachten zijner
zijner stad
stad loopt,
loopt, redelijk
redelijk
dammer, die langs
wel daarbij hoort. Wat
Wat het
hetpositiegevoel,
positiegevoel, de
desmaak,
smaak,van
vanvroegere
vroegeregegeslachten
gebouwd heeft, is verwant
verwant aan
aan belangrijke
belangrijke elementen
elementen van
van
slachten gebouwd
het positiegevoel
positiegevoel van
Amsterdammer van
Hij begrijpt,
begrijpt,
van den Amsterdammer
van heden. Hij
ten deele,
deele, zijn
zijn stad.
stad. Anderzijds
Anderzijds isiszijn
zijnpositiegevoel
positiegevoelweer
weer aanzienlijk
aanzienlijk
gewijzigd.
hedendaagsche intellectueel,
de Heerengracht
Heerengracht
gewijzigd. De
De hedendaagsche
intellectueel, die
die op de
loopt,
heeft bewustzijn
bewustzijn van
de
loopt, heeft
van een
een oneindig
oneindig grooter
grooter wereld,
wereld, dan de
Amsterdammers,
der zeventiende
zeventiende eeuw
eeuwgekend
gekend
Amsterdammers, van
van de
de tweede
tweede helft
helft der
hebben.
kan hij
hij zich
zichonmogelijk
onmogelijk zoo
zoo één
éénvoelen
voelen met
metdie
die
hebben. Daarom kan
mooie stadsvestiging. Maar
Maar hetzelfde
hetzelfde gebeurt
gebeurthem
hemeigenlijk,
eigenlijk,wanneer
wanneer
hij
genoegen een bezoek
bezoek brengt. De
De vormen
vormen van
van
hij iemand voor zijn genoegen
verleden gegroeid,
gegroeid, en
en dus
dus 66k
óók
het geestelijk
geestelijk verkeer
verkeer zijn
zijn óók
óók uit het verleden
ongeschikt
behoefte. De
De intellectueel
intellectueel van
vanzooeven
zooeven
ongeschikt voor
voor de moderne behoefte.
heeft, al denkt
hij er
er zelden
zelden aan,
aan, in
in zijn
zijn positiegevoel
positiegevoel de
de voorstellingen
voorstellingen
denkt hij
van de
de fijne
fijne salonconversatie
salonconversatie der
der achttiende,
achttiende,en
envan
vanden
denlitterairen
litterairen
omgang
het Frankrijk
Frankrijk der
dernegentiende
negentiende eeuw.
eeuw. Hij
Hij verlangt
verlangt er
omgang van
van het
ielijk misschien
misschien ook degene,
deiene, die
die hij
hij bezoekt,
bezoekt, maar
maar kan
kan er
er de
de
naar
naar,z gelijk
—
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voorwaarden niet
positiegevoel raakt
onder den
den
voorwaarden
niet voor
voorvinden.
vinden. Zijn
Zijn positiegevoel
raakt onder
druk eener onvervulbare behoefte. Het
Hethoudt
houdthem
hemonder
onderdedegewaargewaarwording, dat
dat talrijke,
talrijke,ongedwongen,
ongedwongen,bijeenkomsten,
bijeenkomsten,met
metvelerlei
velerlei
wording,
menschen, noodig
noodig zijn,
zijn, doch
dochonmogelijk;
onmogelijk; dat
dateen
eenzwerm
zwerm
ontwikkelde menschen,
opdringerige; zwak
te slaan
slaan
opdringerige,
zwak beduidende
beduidende menschen
menschen gereed
gereed is;
is, neer te
te jagen.
jagen. Hij
Hij
op elke
elke gelegenheid
gelegenheiddaartoe;
daartoe,en
ener
er de
de beteren vandaan te
heeft voortdurend het
d;:tt de
de wereld
wereld groot
grooten
enrijk
rijk
het vaag
vaag bewustzijn,
bewustzijn; dat
is;
maar zijn
zijnpraktische
praktische bereikbare
bereikbare omgeving
omgeving klein
klein en arm;
arm; dat
dathij
hij
is maar
slechts door een
een spoorreisje
spoorreisje gescheiden
gescheiden isisvan
vanvele
velebegeerlijkheden
begeerlijkheden
mogelijkheden, en dat hij
hij dat
dat spoorreisje
spoorreisje toch
tochniet
nietmaken
maken
of schoone mogelijkheden,
zal. Dat alles
alles veroorzaakt
veroorzaakt die stemming
stemming van
van berustende
berustende malaise,
malaise; die
die
De aanbidders
aanbidders
den hedendaagschen intellectueelen omgang eigen is. De
milieu theorie behoorden verwonderd te zijn,
zijn; dat
dat de
de aanpassing
aanpassing
der milieutheorie
blijft; het
het positiegevoel
positiegevoel geeft
geeft de
de verklaring.
verklaring.
zoo slecht 1S
is en blijft;
Wat is nu
nu de
de verhouding
verhouding tusschen
tusschenpositiegevoel
en wereldbeschouwereldbeschoupositiegevoel en
wing?
Het positiegevoel
positie gevoel wordt
meer of
of minder
minder
wordt veroorzaakt
veroorzaakt door
door het
het meer
duidelijk
omstandigheden, waaronder
verduidelijk bewustzijn
bewustzijn van
van de
de omstandigheden,
waaronder men
men verkeert, en dus
dus zeker
zeker ook
ook van
van de
de wereld,
wereld; zooals
zooals men
men zich
zich die
die voorstelt.
voorstelt.
Een gevoel
gevoel is echter
echter geen
geen beschouwing.
beschouwing. Hoezeer
Hoezeerons
onsdenken
denken,door
,door
warden,
gevo~lens beïnvloed moge worden,
instinct en intuïtie
intuïtie geleid,
geleid, en
en door
door gevoelens
het behoudt toch
toch altijd
altijd koppig
koppig zijn
zijn eigen
eigen wetten.
wetten. Het
Het isis te
te beschoubeschouwen
als een
een machine,
machine; die
dievoorstellingen
voorstellingenverwerkt.
verwerkt.Voorstellingen
Voorstellingen
wen als
die
gevoelens berusten,
goed in,
in; maar
maar nog
nogveel
veel
die op gevoelens
berusten,gaan
gaan er
er heel
heel goed
beter die
die welke
welkeop
opaanschouwing
aanschouwing en
en begrip
begrip berusten.
berusten. Zo°'n
Zoo'nvoorvoorstelling
"god" bijvoorbeeld,
bijvoorbeeld; enkel
enkel en
en alleen
alleen begripmatig,
begripmatig, die
die
stelling als
als „god"
wordt
enz., de
de tytywordt gaarne
gaarne en
en vlot
vlot verwerkt.
verwerkt. Ook
Ook "boom",
„boom", "huis",
„huis", enz.,
pische
"verlangen u, en
en
pische aanschouwingsvoorstellingen.
aanschouwingsvoorstellingen.Met
Met"vrees",
„vrees", „verlangen",
ze als
als begrippen worden
dergelijken
al iets
ietsmoeilijker,
moeilijker,tenzij
tenzijze
dergelijken gaat het al
behandeld. Individueele
Individueele gevoelens, elk in bepaalde situaties
situaties ontstaan,
ontstaan,
lijken
weinig grijpbaar,
prettig mee
mee te
te werken.
werken. Nu
Nu is
is het
het
lijken te
te weinig
grijpbaar, om
om er prettig
positie
gevoel natuurlijk
gecompliceerd en vaag
vaag omlijnd,
omlijnd, vooral
vooral
positiegevoel
natuurlijk altijd gecompliceerd
het denken
denken opereert
opereert er
erdus
dusniet
nietmakkelijk
makkelijkmee,
mee,
het „wereldgevoel";
"were1dgevoel "; het
en gebruikt gaarne
gaarne in
in plaats
plaats daarvan
daarvanovergeleverde
overgeleverde begrippen.
begrippen. Zoo
Zoo
is
een wereldbeschouwing
wereldbeschouwing altijd slechts zeer ten deele
deele de
de neerneeris dan een
slag
wereldgevoel, en
ieder bijzonder
bijzonder geval
geval
slag van
van het wereldgevoel,
en vereischt
vereischt het in ieder
ondp.1"zoek, vast te stellen
stellen h©?
ho? hun
hun viverhouding
een speciaal oncif-rzoek,
houding is.
Een
sprekend voorbeeld
voorbeeld van
van hun
hun uiteenloopen
uiteenloopen is
is de
de wereldwereldE n sprekend
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beschouwing der
der Middeleeuwen. De
beschouwing
De Middeleetlwers
Midde1eecwers moet
moet men
men rich
zich
voorstellm als
,--ergedrukt door
voorstell~n
als boeren,
boeren, niet
niet rin.~ergedrukt
maatdoor concentratie van maatdenstedentijd,
stedentijd,g:sg;'schappelijk
bepaalde centra.
cl:.ntra. Later,
Later,ininden
schappelijk leven
leven op bepaalde
schiedd~
treedt de
de
schiedd€ de
de concentratie
concentratieininde
desteden
stedenme;;:r
meeren
enmeer,
meer, en
en treedt
kleinburger
Welnu, een
een boer
bo.:r
kleinburger gedeeltelijk
gedeeltelijkin
in de
de plaats
plaats van
van den boer. Weinu,
een kleinburger
kleinburger ontleenen aan hun
en een
hun positiegevoel
positiegevoe1 geenszins de
de voorvoorZ~'ker niet
niet symbolen
symbolen van
van
stelling,
alle dingen
dillgW symbolen
symbolen zijn,
zijn, zeker
stelling, dat alle
Gods
scheppingsplan. Dat
D2.t was
was geleerdheid,
geleerdheid, verstandelijkheid,
verstandelijkheid, hun
hun
Gods scheppingsplan.
van buiten
buiten ingegeven.
ingegeven. Symboliek,
Symboliek, verbinding
verbindingvan
vana,onschouwing
a'.'11schouwing en
en
begrip,
gaat
er
bij
het
ongeoefend
denken
altijd
makkelijk
in.
Het
befl'ip, gaat er bij het ongeoefend denken altijd makkelijk
Het
aoaischouwingselementheeft
heefthet
het voordeel,
voordcel, dat
dat het niet
a2!lschouwingse1ement
niet redelijk
redelijk is,
is,
,:n
ook niet
gemotiveerd b?hoeft
worden, terwijl
terwijl het
het alleralleren dus ook
niet gemotiveerd
behoeft te worden,
tothuisbakken
huisbakkf'n filosofie.
filosofie. En
Enhet
hethéél
héél
genoegelijkst
genoegelijkst aanleiding
aanleiding geeft tot
kleine
begrip, dat voor
voor symboliek
symboliek noodig
noodig is,
is, bevredigt
bevredigt dc
de
kleine beetje
beetje begrip,
fen behoefte,
behoefte, die
die velen
vdm ongeongeprimitieve behoefte
behoefte aan
aan geleerdheid,
geleerdheid, een
leerden eigen is.
is.
dagen zich
zich aandient
aandientals
als wijsgecrige
wijsgeerige beschouwing
beschouwing
Veel
Veel wat in onze dagen
verkapte,zéér
zéérprimitieve
primitievesymboliek,
symboliek,
van
literatuur, enz,
enz.isisverkapte,
van kunst, literatuur,
uitgevoerd
met
wijsgeerige
begrippen
waar
geen
drie.
centimeter
uitgevoerd
wiisgeerige begrippen waar geen drie centimeter
d66rdenken
dóórdenken aan vast zit.
De levensbeschouwing
levensbeschouwing van het Protestantisme
Protestantisme kwam
kwam uit
uit den
denboeboezem
der burgerij
burgerij voort,
voort, en
en draagt
draagt dus
dus haar
haarstempel.
stempel. Maar
Maar haar
haar
zem der
wereldbeschouwing
slechts een
eengewijzigd
gewijzigdKatholicisme,
Katholicisme,
wereldbeschouwingwas
was toch
toch slechts
en dus
dus uit
uit den
denvreemde
vreemdeaangevoerd,
aangevoerd, vol
volgeleerde
geleerde begrippen.
begrippen.Haar
Haar
den rnensch
mensch bestond
bestondinindedezekerheid,
zekerheid,die
diezij
zijhem
hemschonk,
schonk,
waarde voor den
dat de Heer
Heer voor
voor hem
hemop
opaarde
aardewas
wasgekomen
gekomenom
omvoor
voorhem
hemtetesterve
sterven,n,
en dat
dat van
van hem
hemzelf
zelfniets
nietsanders
andersgevergd
gevergdwerd
werddan
dangelooven
gdoovenen
en
kerkgaan, en diepe vernedering
vernedering voor den
den Meester,
Meester, wiens
wiens last
last licht
licht
kerkgaan,
gehee1e positiegevoel
posltiegevoe! van
huisvad~r en geldverdienen
gddverdienen en
en
is. Zijn geheele
van huisvader
bij de
de gedachte,
gedachte, met
met geen
geen
belanghebben-bij-de zaken
zaken kwam
belanghebben-bij-de
kwam tot rust bij
clerus meer
niets meer
meer verschuldigd
verschuldigd te
te zijn
zijn
clerus
meer te
te maken
maken te
te hebben, en niets
Dat
het
vrije
denken
verboden
bleef,
en
de
aan
"uiterlijkheden".
aan „uiterlijkheden".
het vrije denken verboden bleef, en de
betrekkelijk groote
liberaliteit der vijftiende
vijftiende eeuw
eeuw verloren
verlorenging,
ging,
betrekkelijk
groote liberaliteit
deerde geenszins
geenszins den belanghebber
belanghebber bij
bij een
een „geregelde
"geregelde orde".
orde".Zoo
Zoo
deerde
was het
zijn verschijnen
verschijnen en
en strijden,
strijden,maar
maarna
na
was
het Protestantisme,
Protestantisme, niet bij zijn
zijn overwinning, als
als gevestigde
gevestigde macht.
macht. Reeds
Reedsdc
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid
D~Her
Hervorrr..ing
wasbegonnen
begonnen
dezer onderscheiding is welsprekend. D
vorming was
uitbarsting van
vanindividualistisch
individttalistisch-religieuse
geestdrift, waar
waal'
als een uitbarsting
religieuse geestdrift,
fatsoenlijk slot aan komen
komen kon
kon dan
dan de
de wereldbrand.
wereldbrand.Die
Die
geen ander fatsoenlijk
-
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is helaas
helaas uitgebleven, maar
maar als
als alleszins
alleszins voldoende
voldoende vergoeding
vergoeding heeft
heeft
het op aarde genoeg gcsmeuld,
grsmeuld, om
te houden.
houden.
om de
de warmte er lang in te
gaan ten
t~n slotte
slotte uit,
uit, en
enover
overblijft
blijftde
dewelbekende
welbekende
Doch
Doch alle
alle vurm
vuren gaan
asch,
ruimen, eer
eer men
men een
een nieuw
nieuw stapeltje
stapeltje
asch, die
die men
men goed
goed doet op te ruimen,
aansteekt.
Resumeerend kan men
men zeggen:
zeggen:het
hetProtestantism'
Protestantisme
was
aansteekt. Resurreeren.d
e was
een
levensbeschouwing, eerst
eschatologisch, vervolgens
vervolgens plat burburecn levensbeschowking,
eerst eschatologisch,
gerlijk; om
om wereldbeschouwing
heeft de gerneente
gerlijk;
wereldbeschouwing heeft
gm:.eente zich
zich weinig
weinig bebekomrnerd. Die was voor de
de geleerden,
geleerden! (lie
(ije aan
aan die
die onverschilligheid
onverschilligheid
kommerd.
te danken
d;:mken hadden,
hadden, dat
dat ze
ze weer
weerstilletics
stilletjes een
eenbeetje
beetjevrijheid
vrijheidkregen.
kregen.
En de klassieke
klassieke Oudheid? Daar zijn
zijn de
de zaken
zaken niet
nietzoo
zoo eenvoudig.
eenvoudig.
De wereldbeschouwing
van Homerus, Hesiodus
wereldbeschouwing van
Hesiodus en
en Herodotus
Herodotuszal
zal
vrii welbeloord hebben bij
Maar weldra
vrijwe1b~hoordhebben
bij haar
haar algemeen
algemeen positiegevoel.
positiegevoel.l\-bar
weldra
wordt dit
dit anders.
anders. De
DeGrieken
Griekenbezaten
bezatengeen
geenvan
vanelders
eldersovergeleverde
overgeleverde
een in
in tetevoeren:
voeren:de
deBabyloBabylctheologie.
theologie. Efl'st
Eerst hebben ze
ze beproefd er een
die was
was meer wat men thans
nische. Doch die
thans zou
zou noemen
noementheosofie,
theosofie,dan
dan
theologie; de
de mythologische
mythologische bestanddeelen
bestanddeelenerer in
in waren
waren nog te
theologie;
te grof,
grof,
zwakontwikkeld.
ontwikkeld.Ze
Ze
en het
het intellectueel
intellectueel en
enindivideel
individeelelement
elementalaltetezwak
moesten
zelf aan
aan het
hetwerk.
werk. Want
Want zonder
zonder theologie
theologie is het ontontmoesten dus
dus zelf
staan eerier
eener hoogere levensopvatting
levensopvatting onmogelijk. Hun
Hun arbeid
arbeidbego
begon
n
bij een doordenken en echt Europeesch vergeestelijken van het bruik- bijendorkchtEupesvrglijknahetbubaarste uit
uit hun
hun eigen
eigenreligieuze
religieuze volkstraditie.
volkstraditie •Bange
Bangevragen
vragenrezen
rezenop.
op.
te lossen,
lossen,
Solon
over, Aechylus
Aechylus poogt ze in verhevenheid op te
Solon tobt er over,
Sofakies
rationalisme
Sofokles berust in menschdijken
menschelijken deemoed.
deemoed. Twijfel
Twijfel en rationalisme
uitblijven. Al
Al dat
dat gebeuren
gebeuren kan
kan wel
wt'l in
in formules
formules gegoten
gegoten
kunnen niet uitblijven.
worden,
worden, waarin
waarin de term „positiegevoel"
"positiegevoel" voor
voor komt,
komt, maar
maal' niet
niet zoo,
zoo,
d2.t
er iets
ietsduidelijker
duidelijkerdoor
doorwordt.
wordt.Dat
Datkan
kaneerst
et'rstbij
bijSokrates,
Sokrates,of,
of,
dat er
voor2;Îchtig te
t~ zijn,
zijn, bij
bij den
denPlatonischen
Platonischen Sokrates.
Sokrates.
om
°in voorzichtig
Plato's
Deze figuur, of zij
zij nu volkomen historisch
historisch is, -— of
of alleen
alleen in
in Plato's
vatoont voor het eerst in
in de
de
- vertoont
brein aldus bestond, maakt ni:;t
niet uit, —
wereldgeschiedenis een
bijzonder geval
geval van
van positiegevoel.
positiegevod. De
De
wereldgeschiedenis
een zeer bijzonder
zij zijn
zijn onafhankeonafhankeSokrates der ,meer
dramatische dialogen
dialogen is,
is, dank
dank zij
Sokrates
nicer dramatische
lijkheid van
alle lichamelijk
lichamelijk genot,
Hij leeft
leeft
lijkheid
van alle
genot, meester
meester over
over zijn
zijn tijd. Hij
een zonnig;
zonnige,opwekkende
opwekkendeomgeving,
omgeving, tusschen
tusschen allerlei
allerlei menschen,
menschen,
in een
wel de moeite
moeite loont
loont om
om te
te
waaronder niet
weinigen waarmede
waaronder
niet weinigen
waarmede het
het wel
gaan. Zijn grootste geluk is echter zijn werk:
werk: het
het bedenken
bedenken en
en meemeegaan.
inzichten waartoe
waartoe elk
elk ding
ding en
enelke
elke gebeurtenis
gebeurtenisaanleiding
aanleiding
deelen van inzichten
hooger zelf,
zelf, het
het eenige
eenige waarom
waarom hij
hij zich
zichbekommert,
bekommert,
geeft, en die zijn hooger
ontwikkelen. Zijn positie is dus die
die van
van toeschouwer'
toeschouwer$
steeds hooger ontwikkelen.
niets heeft
heeft te
te..vreezen,
vreezen, daar hij
hij niets
niets vreest,
vreest,en
endie
dietegelijk
tegelijkvoor
voor
die niets
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~ich zelf en anderen nuttig
nuttig is.
is. Het
Hetisisnaar
naarmijn
mijnraeening
meeningdie
dietoon
toonvan
van
zich

intellectuee1e opgewektheid,
Platonische Sokrates
Sokrate's om
om zich
zich
intellectueele
opgewektheid, die
die de Platonische
doen hooren,
hooren, die
die de
debedoelde
bedoeldedialogen
dialogenzoo
zoobekoorlijk
bekoorlijkmaakt,
maakt,
weet te doen
Plato bij
bij de
de menschen
menschen van
van smaak
smaak populair
populair heeft
heeft doen
doenworden,
worden,
en Plato
hoewel
eigenlijk onbevredigd
onbevredigdis.
is. Hoe
hoewel zijn
zijn wijsbegeerte
wijsbegeerte eigenlijk
Hoe dat
dat
zij, zijn Sokrates
Sokrates in
dubbelen zin
zin van
van wat
wat ik
ik zou
zou
in het
het prototype in dubbelen
willen noemen het
het vrije
vrije positiegevoel
positiegevoel van den intellectueel.
intellectueel. HoofdHoofdwillen
element is, naast
naast den
den mtellectueelen
intellectueelen arbeid,
arbeid,het
hetweten
wetenvan
vandedewereld
wereld
uitsluitend, of althans hoofdzakelijk,
hoofdzakelijk, als
als omgeving
omgeving en studieterrein.
studieterrein.
Zaken, materieele
materiee1e belangen
belangen en bekommernissen
bekommernissen bestaan
bestaan niet
niet ofof
Zaken,
worden genegeerd. Het
Het is
is een
een positiegevoel
positiegevoel dat
dat de
de basis
basiskan
kanworden
worden
vel'waapde leeglooperij, ongetwijfeld, maar
maar ook
ook van
van eenvoudigen
eenvoudigen
van verwaande
en verheven
verheven geestelijken
geestelijken arbeid.
arbeid.
dt; levensstijl
levensstijl der
der filosofen
filosofen gebleven,
gebleven, bij
bij sommige
sommige
nog lang de
Het is nog
met onderstreeping
onderstreeping van
van het
hetelement
element„onafhankelijkheid
"onafhankelijkheidvan
van zichzelf
en van de wereld", bij anderen meer in het teeken der intellec- envadwrl",bijenmhtkderinlctualiteit. Daar
Daarde
devolkomen
volkomenonafhankelijkheid
onafhankelijkheidgeen
geenabsoluute
absoluutedeugd
deugd
is, en
en vele
vele intellectueele
intellectueele typen
typenhun
hunaard
aarddaarvoor
daarvoorteteveel
veelgeweld.
geweld
moeten aandoen,
aandoen, terwijl
terwijl toch
toch maatschappelijk
maatschappelijk het
het geestelijk
geestelijk producproductieve hoofdzaak is, treedt ten
ten slotte
slotte die
die vorm
vormvan
vanintellect
intellectnaar
naarvorep,
vorep,
dat leeft
leeft in
in dienst
dienst van
vaneen
eenmaecenaat.
maecenaat.Het
HetRomeinsche
Romeinscheimperium
imperium
bood daartoe
mogelijkheden, die
men niet
nietongebruikt
ongebruikt
daartoe schitterende
schitterende mogelijkheden,
die men
Wddra treedt
treedtnaast
naastden
denmodefilosoof
modefilosoof de
de modedichter,
modedichter,
heeft gelaten.
gelaten. Weldra
een uitbreiding
uitbreiding van
van een
eenkring,
kring,waar
waarhet
hetpositiegevoel
positie gevoeleen
eengeweldigen
geweldigen
de kringen,
kringen,
rol moest spelen,
spelen, zoowel
zoowet door hun
hun afhankelijkheid
afhankelijkheid van de
waarvoor
als door
door de
de noodzakelijkheid,
noodzakelijkheid, datgene
datgene teteproprowaarvoor ze
ze optraden, als
"degroote
grootewereld"
wereld"
duceeren, wat daar begrepen werd.
werd. Het
Het leven
leven in
in „de
invloed van
van het positiegevoel
positiegevoel op
op
brengt altijd een
een grooten
grooten direkten
direkten invloed
geldt voor
voor alle
alle leven
leven daar,
daar, dus
dusook
ook
de
geesteshouding mee.
de geesteshouding
mee. En dit geldt
voor
hooggeplaatsten. De
geschiedschrijver Tacitus
was geen
geen bebevoor hooggeplaatsten.
De geschiedschrijver
Tacitus was
schermeling,
een beschermer,
beschermer,zelf
zelfstaatsman
staatsmanen
enhooggeplaatst
hooggeplaatst
schermeling, doch een
beambte, maar zijn
zijn werk
werk wordt
wordt evenzeer
evenzeer door
door zijn
zijn positiegevoel
positiegevoel —
men
beheerscht,als
alsde
demémoires
mémoires
men zou
zou haast
haast zeggen
zeggenklassegevoel
klassegevoel- beheerscht,
de St.
St. Simon,
Simon, en
ende
deandere
anderewestersche
westerschememoiristen.
memoiristen.
van
graaf de
van den graaf
Overziet
klassieke beschaving
beschaving in
geheel, lettend
lettend op
op
Overziet men
men de klassieke
in haar geheel,
de
heerschende tendenzen,
tendenzen, dan
dan bemerkt
bemerkt men
menonverschilligheid,
onverschilligheid,
de heerscheride
zoo
niet afkeer
afkeer van het
het leggen
leggen van
van verband
verband tusschen
tusschen het
hetpositiepositiezoo niet
wereld des
des geesten.
geE:sten. Reeds
Reeds de
de voorstellingsinhoud,
voorstellingsinhoud, ce
qe
gevoel
gevoel en
en de weicld
eeuwi~e
behoefte aan
aanrealisme
realismein
inde
degegeeeuwige mythologieën,
m ythologieën, de
de geringe behoefte
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schiedschrijving,
conventionee1e in de lyrisch,
lyrisch, zegt
zegt dat
datoveroverschiedschrijving, en
en het conventioneele
tuigend.
Bovendien de
voor het
het epos
eposaltijd
altijdmaar
maarweer
weerhet
het
tuigend. Bovendien
de vorm: voor
voorbeeld, en
en overigens
overigens het voorbeeld zoo oud mogelijk.
Homerische voorbeeld,
mogelijk.
was de oudheid
oudheid te
te aristokratisch,
aristokratisch, in
in den
denslechten
slechten
In
algemeen was
In het algemeen
zin, om realistisch
zin,
realistisch in den
den goeden
goeden tetekunnen
kunnenzijn.
zijn. Het
Hetantiek
antiek posipositie
gevoel,
als
sociale
factor,
richtte
zich
niet
op
het
individueele,
tiegevoel, als sociale factor, richtte
niet op het individueele,
doch
het onpersoonlijke;
onpersoonlijke; het.
hel openbaart zich
zich als
als stijl
stijl en
en smaak.
smaak.
doch op het
ook groote
En als zoodanig
zoo danig heeft het dan
darlook
groote dingen
dingen tot
tot stand
standgebracht.
gebracht.
In scherpe
tot de
In
scherpe tegenstelling
tegenstelling tot
de Oudheid
Oudheid vertoont
vertoont de
de Moderne
Moderne
tijd een ware
ware explosie
explosie van
van individueel
individueel positiegevoel.
positiegevoel. Hoe
Hoe een
een ieder
ieder
zich
wereld voelt en hoe
hoe hem
hem dat
dat bekomt,
bekomt, dat
datmoet
moetieder
iederverver~
zich in de wereld
tellen. Natuurlijk, we
tellen.
we zijn
zijn bij
bij het
het subjectivisme
subjectivisme beland.
beland.
Ziehier nu een
een werkelijk
werkelijk voorbeeld
voorbeeld van
van de
de dialektiek
dialektiekder
dergeschicgeschiEdenis. (De meeste merken, in den
handel
gebracht,
bestaan
uit
dEn handel gebracht, bestaan uitwaarwaardelooze grondstoffen). Terwijl
de100ze
Terwijl de
de maatschappij
maatschappij zich
zich dreigt
dreigt te ontontbinden in atomen,
atomen, en
en het
het individu
individu in
ineigen
eigen kring
kringwetgever
wetgever wil
wil zijn
zijn
voor aardsche
voor
aardsche en
en hemelschen
hemelschen zaken,
zaken,begint
begintdedebelangstelling
belangstellingvoor
voor
het
het geheel
geheel der wereld
wereld eerst
eerst vol
vol te
te worden.
worden. De
De enkeling
enkeling komt
komt in
in
verzet tegen
zijn omgeving,
omgfving, verloochent
omgeving, schelt
schelt zijn
zijn
verzet
tegen zijn
verloochent zijn omgeving,
(en
omgeving uit, geeft haar
haar de
de schuld
schuld van
van al
al zijn
zijn onaangenaamheden (en
dat zegt wat!)
wat!) en besluit haar
haar totaal
totaal overhoop
overhoop te
te halen
halen en
en teteverbouverbouEn terwijl
terwijlhij
hij dat
datdoet
doetom
ombekend
bekendtetemaken,
maken, hoe
hoe diep
diep hij
hij voelt,
voelt,
wen. En
hoe onafhankelijk hij is, hoe
hoe sterk
sterkzijn
zijnrechtzin
rechtzinen
enhoe
hoevergevorderd
vergevorderd
zijn ontwikkeling,
ontwikkeling, tegengehouden
alleen nog maar
maar door
door die
die miseramiserategengehouden alleen
bele, gedémodeerde,
gedémodeerde, kinderkamerachtige
kinderkamerachtige omgeving,
omgeving, heeft hij
hij die
die
bele,
omgeving eerst
roept, met
met een
een zijner
zijnereerste
eerstemoderne
moderne
omgeving
eerst ontdekt,
ontdekt, en
en roept,
kreten uit,
uit, dat
dat zij
zij interessant
interessa'nt is,
is, waar
waar men
men haar
haar ook
ookbespiedt!
bespiedt!
negentiende eeuw
eeuw niet
niet alleen
alleen de
de eeuw
eeuw van
van den
den realis
realisZoo is dan de negentiende
tischen roman, maar
maar ook
ook en
enbovenal
bovenaldie
dievan
vandedegeschiedenis.
geschiedenis.Wel
Wel-tischenroma,
zij die
die vooreerst
vooreerst op
op als
als atomatisch,
atomatisch,als
alseen
eenreeks
reekstoevalligheden
toevalligheden
vat zij
schroomt haar
haarnatuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijkegeest
geesteenige
eenigemogelijkmogelijken schroomt
van doel
doel en
en strekking
strekking open
open te
te laten,
laten, maar
maar zij
zij geeft
geeft haar
haarhaar
haar
heid van
volle belangstelling.
belangstelling. Het positiegevoel
positie gevoel wordt
wordt voor
voor den
denontwikkelde
ontwikkelde
volle
over alle
alle tijden
tijden en
en alle
alle landen.
landen. De
DeModerne
Moderneintellectueel
intellectueel
uitgebreid over
staat voor
voor geen
geen vischwinkel
vischwinkel te
te kijken
kijken zonder
zonder eenige,
eenige, zij
zij het
hetook
ookononassociaties te
te maken
maken met
metdedePermsche
Permschegeologische
geologischehorihoribewuste, associaties
zonten en
en den
den stamboom
stamboom der
der dieren.
dieren.Wij
Wijherinneren
herinnerenons
onsnog
noglevendig
levendig
zonten
hoe wij
wij op
op boomen
boomen klommen,
klommen, en
en denken
denken met
metinnig
inniggenoegen
~enoe~en aan
~an
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stomme gorilla's,
orangoetangs; die
die door
door hun
hun
die stomme
gorilla's, schimpansé's
schimpansé's en
en orangoetangs;
indedetropische
tropischewouden
wouden zoo
zoohopeloos
hopeloos den
den
en vet
vet leventje
leventje in
lui en
verkeerden ontwikkelingsweg
ontwikkelingsvleg zijn
ingesbgen. Doch
Doch waartoe
waartoevele
vele
verkeerden
ziin ingeslagen.
meeralgemeen
algemeenbekend
bekenddan
daneen
eenEgyptische
Egyptischegrafgrafwoorden? Wat isis meer
woorden?
schildering?
schildering?
De „Outline
"Outline of
of History"
History"van
van H.
H. G.
G,Wells
WelIs is,
is, met
met al
al de
de eenzijdigeenzijdigvan den
den homo
homo politicus,
politicus, een
een gedenksteen
gedenksteen van
van deze
deze uitbreiding
uitbreiding
heid van
van
positiegevoel.
et Hij
geen kerel,
vindt
d·;:gelukzaliggelukzaligvan hethet
positie
gevoel. Hij vindt het
die h
metct
.e
heid op
op aarde
aarde niet
niet een
eenpaar
paarrnillioen
mill.ioen jaren
j,m.;n wachten
'Nachten kan,
kan, en ziet in
in
die opvatting een troost voor
voor de beteren.
beteren. Een
Een bewijs,
btwijs, dunkt
dunkt mij,
mij, dat
dat
zich op
op een
een uitgestrekt
uitgestrektgezichtsveld
gCz1chtsvddook
ookverliezen
verliezenkan.
kan.
men zich
al maakt
maakt men
menzich
z;ichdedezaak
zaakook
ookniet
nietzoo
zoogninakkelijk,
gcmal:kdijk, moet
moet
Doch al
er toch
tQch als
als zeker beschouwd worden,
\vordtn, dat
dat de
de ontzaggelijke
ontzaggelijke uitbreiding
uitbreiding
ons gezichtsveld
gezichtsveld het
het karakter
karakter onzer
onzerzich
zichvormende
vormende moderne
modernebebevan ons
zal beïnvloeden.
beïnvloeden. Aangezien
Aangezien er
er niet
niet aan
aangetwijfeld
getwijfeld
schaving belangrijk zal
kan
zij het
hetkinderlijk
kinderlijksupranaturalisme
supranaturalisme der
der oude
oude
kan worden,
worden, dat
dat zij
christelijke kerk principieel
zij de
de
principieel en
en vóór
vóór alles
alles heeft verworpen,
verworpen, zal
zalzij
willen aanvaarden van die
die geèstesmacht,
geèstesmacht, die
die haar
haar
leiding moeten en willen
heeft: de
de wetenschap.
wetenschap.
daarvan bevrijd heeft:
herinner er
er even
even aan,
aan, dat
dathet
heteenig
eenigafdoend
afdoendargument
argumenttegen
tegen
Ik herinner
de oude wereldopvatting,
wereldopvatting, in
in haar
haar volledigsten
volledigstenvorm,
vorm,het
het'KatholicisKatholicisme,
gebleken is
het redelijk
redelijk stijlgevoel
stijlgevoel te liggen.
liggen. Het was
was dat,
dat,
me, gebleken
is in het
bewoog tot
tot he,t
lEt behandelen
behandelen van
van het
hetpositiegevoel,
positicgevod,teneinde
teneinde
wat mij bewoog
te voorkomen,
voorkomen, dat men
men bedoeld
bedoeldstijloordeel
stijloordce1 („heilsgeschiedenis
("heilsgeschiedenis te
te
de majesteit
majesteit der
derwerkelijkheid)
werkelijkheid)als
als een
een aestheaesthekinderlijk onpassend
onpassendbij
bij de
tische vellejiteit
hebben,
vellejiteitontoereikend
ontoereikendkon
konnoemen.
ndemen, Ik
ik hoop
hoop bereikt te hebben,
vandedegeweldige
g.::weldigebeteekenis
beteekenisvan
van
dat de
de lezer
lezer thans
thans doordrongen
doordrongenisisvan
het positiegevoel,
positie gevoel, waarop
waarop elk
elk stijloordeel
stijloordeel berust,
berust, en
enwel
wdspeciaal
speciaal
voor
modernen tijd,
tijd, die
die ininontboezeming
ontboezemingen
enveruitzeiviging
verultze1viging
voor den modernen
van het positiegevoel
positiegevoe11etterlijk
natuurlijk mijn
mijn bedoebedoeletterlijk opgaat.
opgaat. Het is natuurlijk
ling
daar de
degrondslagen
gl'ondslagen onzer
onzerwordende
wordel1demoderne
modernebeschaving
beschaving tete
ling daar
zoeken. Ik
daarbij echter
echter geen
geen bedenkingen
bedenkingen achterlaten
achterlatentegen
tegen
Ik mag daarbij
mijn
beweringen
aangaande
ons
recht
tegenover
de
Oudge1oovigen.
mijn
aangaande
recht tegenover de Oudgeloovigen.
Er zijn misschien
misschien medestanders,
voor hen
hen te
te
medestanders, die
die vinden,
vinden, dat ik het voor
onmiddelijker en
en zakezakemooi
mooi maak.
maak . Menigeen gelooft over heel wat onmiddelijker
v?cn de
de historische
historischewaarheid
waarheidder
derheilsgeschiedeheilsgeschiedelijker
lijker argumenten t-zen
mij —
- en
en dat
dat isis geen
geen fraze,
fraze, want
want dan
nis
beschikken. Het
nis te
te beschikken.
Het spijt mij
makkelijker hebben
maar zij bedriegen
bedriegen zich.
zich. De
De
zouden wij het
het makkelijker
hebben -— maar
en haar
wetenschappelijke
tegen de
debijbelsche
bijbe1sche profetie
profetie en
wetenschappelijke argumenten tegen
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vervulling,
tegen de
de betrouwbaarheid
betrouwbaarheid der
der getuigenissen,
getuigenissen, en
en tegen
tegen
vervulling, tegen
de
motiveering der Christelijke
Christelijke leer,
zooa1s ze later
later in
in de
deverschilverschilde motiveering
leer, zooals
wantrouwend
lende kerken
kerken geworden
geworden is, mogen
mogen ons overtuigen, die wantrouwend
tegenover dat alles staan, voor den aan
aan heilige
heilige zekerheid
zekerheid gewone
gewone zijn
z;ijn
zij ontoereikend.
zij
ontoereikend. Tegen
Tegen de
dezuiver
zuiverwetenschappelijke
wetenschappelijkeinterpretatie,
interpretatie,
die het onderzoek
onderzoek als
als resultaat
resultaat heeft opgeleverd,
opgeleverd, zijn
zijn immers
immers insgeinsgelijks ernstige
ernstige bedenkingen
bedenkingen in
in te brengen.
lijks
brengen. En
En als
als men
men zich
zichdaar
daar niet
niet
aan bmden
binden wil, dan blijft alles toch
t()ch maar
maar in de lucht
lucht hangen.
hangen. Nu
Nuisis
aan
dat ongetwijfeld
ongetwijfeld voor
voor ons niet erg.
dat
?rg. Onze
On2;e zaligheid
zaligheid hangt
hangt er
er niet
nietvan
van
wij geven onze meeningen —
- d.
d. w.
w. z.2;.die
dieonzer
onzervoorlichters
voorlichtersaf, en wij
—
niet uit voor meer
meer dan
dan menschenwerk.
menschenwerk. Maar
Maar toch is
is de
de noodzakelijknoodzakelijkheid een aannemelijke
aannemelijke voorstelling
voorstelling van
van het
het zoo
zoobelangrijk
belangrijk verleden
verleden
groot, dat
dat wij
wij zeker
zeker nicer
meer,aandacht
aandacht aan
aan de
de oude,
oude,
te
maken, zoo groot,
te maken,
hoewel sterk
sterk 'opgelapte,
'opgelapte, interpretaties
interpretaties zouden
zouden geven,
geven, wanneer
wanneer er
er
wantrouwen
niet nog een ander psychologisch
psychologisch moment
moment bijkwam:
bijkwam: het
het wantrouwen
tegen alle
tegen
alle heilsgeschiedenis.
heilsgeschiedenis. Wij
Wij zijn
zijntegenwoordig,
tegenwoordig, dat
datwil
wilzeggen
zeggen
de grenzelooze
grenzelooze lichtlichtsedert
sterk onder
onder den
den indruk
indruk van
van de
sedert een eeuw, sterk
ge100vigheid
voorgeslacht. Het
is moeielijk
moeielijk te
te gelooven,
gelooven,
geloovigheid van
van het
het voorgeslacht.
Het is
hoeveel men vroeger gelooven kon.
kon. Daar
Daar tegenover
tegenover isis in
inons
onsModern
Modern
hart
diep geworteld
geworteld wantrouwen
wantrouwen ontstaan
ontstaan tegen
tegen alles,
alles, wat
wat de
de
hart een diep
behoeften des harten
harten schijnt
schijnt tetebevredigen.
bevredigen.Een
Eenmerkwaardig
merkwaardigververde lichtgeloovigheid
lichtgdoovigheid op ander
ander gebied
gebied nog
nog
schijnsel!
daar de
schijnselt Temeer
Temeer daar
de
wereld niet
ook niet
niet de
de Moderne
Moderne wereld.
wereld. Hoe
Hoe isis dat
datzoo
zoo
de wereld
niet uit is, ook
gekomen?
De geschiedenis
geschiedenis der
derwetenschap
wetenschapschijnt
schijnteen
eenantwoord
antwoordtetegeve
geven.
Li.
ze, ininhaar
haarv6ór-historischen
vóór-historischen tijd
tijd met rationalistische
Begonnen
Begonnen is ze,
is een
een ellendige,
ellendige,depraveerende
depraveerende
verklarinkjes
rationalisme is
verklarinkjes-— het rationalisme
ûekte,
Jan Rap-kwaal
Rap-kwaal —
- waarvan
waarvan sommigen
sommigen nog
nogrondzweven;
rondzweven;
ziekte, een Jan
het wemelt van de rnenschen,
menschen, die Eva's
Eva's appel
appel voor
voor een
een sexueel
sexueel sym
symde bijbel
bijbel de
de dingen
dingen niet
niet bij
bijden
dennaam
naamdorst
dorst
bool aanzien;
aanzien; alsof
alsof de
noemen! Daarop volgden, sedert
sedert het
het begin
beginongeveer
ongeveerder
dernegentiende
negentiende
historische schifting
schifting der
der oude
oudeberichten,
berichten,waardoor
waardoor veel
veel
eeuw,
eeuw, de historische
als
sage uit
uit de
degeschiedenis
geschiedenis geschrapt
geschrapt werd,
werd, veel
veel ook
ook als
als
als mythe en sage
tendentieus of product
product van
van zelfbedrog
zelfbedrog er
er op
op een
eenandere
andere plaats
plaats weer
weer
wijze
in gezet werd.
werd. Sedert
Sedert nu
nu eenige
eenigegroote
groote onderzoekers
onderzoekers op
op deze wijze
aan
schrappen en
en corrigeeren
corrigecl'en zijn
zijn gegaan,
gegaan, is in de
de generaties
generaties
aan het schrappen
der
geleerden een geest
geest van
van pedante
pedante twijfelzucht
twijfelzucht gevaren.
gevaren. Elk
Elk ver
verder geleerden
romanti&ch of interessant
interessant is,
is, wordt
wordt deswegen
deswegen
haal, dat
dat een
een beetje
beetje romantisch
een
gewantrouwd,
beroemd man
man een
gewantrouwd, neen
neen verworpen.
verworpen. Wordt
Wordt van
van een beroemd
LXXXVI
LXXXV I
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a2.rdig gezegde
gezegde bericht,
is dat
dat natuurlijk
natuurlijk niet
nietwaar.
waar.Beroemde
Beroemde
aardig
bericht, dan is
zeggen geen
geen aardige
aardige dingen.
dingen. Toevallige
Toevallige ontmoetingen
ontmoetingen kwakwamannen zeggen
En dat
d~t heet
heet dan
dan kritiek.
kritiek. Dat
Dat heeft
heeft
vroeger eeuwen
eeuwen niet
nietvI.hir, En
men in vroeger
C:.( weet
weet dat
dat krinein
krinein onderscheiden
onderscheiden bebealles Grieksch
Grieksch geleerd,
geleerd, en
dan alles
teekent! -— Ja, maar
maar ook
ook al
al weet
weet meh
men dat
datblijft
blijfthet
hetrnoeielijk.
moeidijk. De
De
teekent!
meeste menschen —
- en
en vele
vele geleerden
geleerde.n onderscheiden
onderscheiden zich
zich ininniets
niets
meeste
wezenlijks van
meeste menschen
mellschen —
- kunnen
kunnen slechts
slechts denken
denken als
als
wezenlijks
van de
de meeste
een dronken
dronken man,
man, die beurtelings
beurtelings reëhts
en links
links tegen
tegen den
den muur
muur
een
recIts en
rolt. Men
Men noemt
noemt dat
dat met
meteen
een deftig
deftig woord
woord reacties
reacties op
op het
het voorgaande.
voorgaande.
Intusschen wijst
wijst een
een dronken
dronken man
manmet
metzijn
zijnonbeheerschte
onbeheaschtebewegingen
bewegingen
Intusschen
slecht uit, wat
in ieder
ieder die
die loopt,
loopt, en
engetuigen
getuigen de
depedante
pedante
slecht
wat gebeurt
gebeurt in
nueenmaal
eenmaal
critici
van zooeven
zooeven slechts
slechts van het
het wantrouwen,
wantrouwen, dat
dat nu
critici van
gewekt is
naar den
den mond
mond
gewekt
is tegen oncontroleerbare
oncontroleerbare berichten, die ons naar
praten. Een reactie
reactie dus,
dus, die
die niet
niet alleen
alleen op
opreligieus
religieus terrein
terreinisisingeingetreden. Zij getuigt dAk
dààr vooral
vooral van
van een
een diepen
diepen zedelijken
zedelijken ernst,
ernst,die
die
ten slotte
slotte
de Oudgeloovigen
Oudgeloovigen ons
ons benijden
benijden mogen.
mogen. Maar
Maar zij
zij dreigt
dreigt ten
cie vestiging
vestiging eerier
eener Moderne
Moderne w:reldbeschouw,:re1dbeschoueen hinderpaal
hinderpaal voor
voor de
wing te worden,
worden, gelijk
gelijk we
we beneden zien
zien zullen.
zullen. En
En zonder
zonder wereldbewereldbeschouwing
cultuur.
schouwing geen
geen cultuur.
Laat ons daarom
daarom een korten blik werpen op
op de
dewereldbeschouwereldbeschouwingen,
die
de
Moderne
idee
tot
heden
heeft
voortge
bracht.
wingen,
idee tot heden heeft voortgebracht.
Van eenige volledigheid kan natuurlijk
mtuurlijk geen
geen sprake
sprake zijn.
zijn. Evenmin
Evenmin
V(!.n
moetveeoorloofd
veroorloofd
van een grondig bewijzen van hetgeen ik zeg. Het moet
zijn, het resultaat
resultaat van
vanzijn
zijndenken
denkenover
overtiiclverschijnselen
tijdverschijnselen uit
uit tete
l110tiveeren
en
sprr.ken
en
toe
te
lichten,
zonder
alle
toereikend
te
,ken
en
toe
te
lichten,
zonder
alle
toereikend
te
motiveeren
en
sp,: ,
te rechtvaardigen.
een opmerking
opmerking maken,
maken, zonder
zonder de
de ververrechtvaardigen. Men kan een
plichting
houden eener
eener verhandeling
verhandeling op zich
zich te
te nemen.
nemen. OpOpplichting tot het houden
p:::rvlakkig
niet gedocumenteerd
gedocumenteerd is.
is. Men
Men
pervlakkig isis nog
nog niet datgenen, wat niet
dat andersdenkenden
andersdenkenden
verlangt m:t
met zulk een opmerking immers niet, dat
er zich aanstonds door
door zullen
zullen laten
laten overtuigen.
overtuigen.
z-ggen,dat
dat ik
ik van
van hun
hun leer niets
Natuurlijk zullen
zullen alle
alle betrokk
bctrokk"nen
Zêggen,
e nen z,
dat ik
ik in
in het
hetongelijk
ongelijk ben.
ben.Het
Hetgoede
goede
begrepen he b.
b. Dat bewijst niet, dat
d<! vijand
vijand van
van het
het betere.
betere.
is
is de

VII.
!T;:T
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wijsbegeerte, die
De meest volkomen
volkcltltn uitgewerkte
uitgewerkte en doordachte wijsbegeerte,
in den ~roeibodem
der
Moderne
worte
1t,
is
volstrekt Ideais
het
Moderne
Idee
wortelt,
groeibodem
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!isme van
van Hegel,
Hegel, ten
tenonzent
onzentschitterend
schitterendvertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
door
lisme
prof. BoHand.
Haar gronddogma
gronddogma is:
is: de eenheid
Bolland. Haar
eenheid van
van denkbaarheid
denkbaarheid
Alle::; wat is is denkbaar
denkbaar en alles
alles wat
'Nat denkbaar
denkbaar is moet
moet rich
zich
Ûjn. Ailes
en zijn.
Wa<:rom? Omdat
Omdat het
het er
er zoo
zoo maar
maaruit
uit
eeniger tijd
tijdverwezenlijken.
verwezenlijken. Waarom?
te eeniger
ziet. Het
Het groote
groote onbegrijpelijke
onbegrijpelijke in
in de
dewereld
wereldisisimmers
immershet
hetbestaan
bestaan
Zia.
kwaad naast
naast elkaar;
elkaar; van
van werkelijkheid,
werkelijkheid, betrekkelijkheid
betrekkelijkheid
van goed en kwaad
en vergankelijkheid. Deze onaangename aalachtige eigenschap van
van het
het
zijn
het uiterst
uiterst moeielijk,
ûjn maakt het
moeidijk, aan een
?en doel
doei en
en bestemming
bestemmingtetegeloogelooven. Hoe kan
inelkaar
elkaar
kan een
een God
God zulk
zulkeen
eentroosteloos
troosteloosdroevige
droevigewereld
wereldin
zetten? Hoe verdraagt zich
zich met
met zijn
zijn heiligheid
heiligheid en
en goedheid
goedheid de
de ge
ge·
zetten?
y,raarvan hij
hij toch
tochmoeielijk
moeielijkde
deverantwoording
verantwoording
het leed,
leed, waarvan
meenheid en het
van zich af
af kan
kan schuiven?
schuiven? —
- Al
Al deze
deze vragen
vraglOn vallen
vallen weg,
weg, wanneer
wanneer
men er
erop
oplet,
let,dat
datde
deRede
Redeom
omzoo
zootetezeggen
zeggende
dezelfde
zelfde eigenschappen
eigenschappen
als de wereld.
wereld. Niets
Niets isis denkbaar
denkbaar zonder
zonder het
hetandere
anderevan
vanzich
zich
heeft
heeft als
wie heilig
heilig zegt,
zegt, de
de zonde.
zonde.
zelf.
Wie geluk zegt, kent
kent het
het ongeluk,
ongduk; wie
zelf. Wie
Op dit
dit inzicht
inzicht doorredeneerend
doorredeneerend kan
kan men
men geraken
geraken tot
tot een
eenberedeberedeneerd systeem
neerd
systeem van
vandenkbaarheid,
denkbaarheid, waarin
waarin alles
alles juist
juistdezelfde
dezdfde ververwij in
in de
de werwergankelijkheid
gankelijkheid met
met noodzakelijkheid
noodzakelijkheid hebben
hebben moet, die wij
kelijkheid
met het
het kleinst
kleinst want
want eenvoueenvoukelijkheid aantreffen.
aantreffen. De wereld is dus met
te
begrijpen,
wanneer
men
aanneemt,
datdigst mogelijke
mogelijke mysterie
mysterie begrijpen, wanneer men aanneemt, datûj
anders is
is dan
dan de
deverwerkelijking
verwerkelijking van
van de
de Rede.
Rede. 't'tEenige
Eenige
zij niets anders
mysterie
hoe kan
kan dat?
dat? Hoe
Hoe kan
kan men
men om
omzoo
zootetezeggen
zeggenop
op
mysterie is
is dan: hoe
een
redelijke noodzakelijkheid
noodzakelijkheid gaan
ûtten? Maar
Maar geheel
geheel zonder
zonder
een redelijke
gaan zitten?
mysterie
nu eenmaal
eenmaal nooit.
nooit.
mysterie gaat het nu
Wanneer
dit leest,
leest, overigens
overigens nog
nog niets
niets van
vandeze
dezeleer
leer
Wanneer iemand, die dit
gehoord
zal hij
hij uit
uitmijn
mijnuiteenzetting
uiteenzettingininzoover
zooverre
een
gehoord heeft,
heeft, dan zal
re een
zich geen
geen voorstelling
voorstelling kan
kan maken
maken van
van
onjuist
beeld krijgen,
krijgen, als hij zith
onjuist beeld
de
denifkracht, en grootschheid,
grootschheid, die zij te
te genieten
genieten geeft.
geeft. ik
Ikspreek
spreek
de denkkracht,
er opzettelijk
is om
om
opzettelijk zoo
zoo huiselijk
huiselijkover,
over,omdat
omdathet
het mij
mij niet
niet te
te doen is
een
om het
hetbloot-blootgeven van
van wijsgeerige
wijsgeerige systeemen,
systeemen, maar om
eeii schtts
schets te geven
kenis.
leggen
psychologische gronden en cultureele
cultureele bete
beteeckènis.
leggen hunner psychologische
vervat is,
is, valt
valt er
erweinig
weinig tegen
tegen
Voor
Voor zoover
zoover onze
onze kennis
kennis in de rede vervat
deze
wijsbegeerte in
brengen. Het
Hetallervoornaarnste
allervoornaamste van
van onzen
onzen
deze wijsbegeerte
in te brengen.
niet redelijk,
redelijk, doch
doch zuivere
zuivere ervaring,
ervaring,
bcwustzijnsinhottd
bewustzijnsinhoud isis echter
echter niet
en
re1àtief maar
maar absoluut.
absoluut. De
het woord
woord dr
èr,lkt
het zelf
zelf
en niet relatief
De rede, het
At het
uit, isis de
de betrekking
betrekkingder
derdingen.
dingen.
Reddijk
is dus
hutl bCiTtkkelijkheid.
Redelijk
is dus
1.11.2.1
bezrekkclijkheid.
wij ze
ze in
in het
het
Deze
ook aagstonels
aaRstonds aan
wanneer wij
Deze treedt dan ook
aan den dag, wanneet
redelijk systeem opnemen, dat
dat wil
wil zeggen
zeggen ze
ze benoemen,
benoemen, definiceren,
definieeren,
overdenken.
zielstoestanden, en
hetalgemeen
algemeen alle
allegevoel,
gevoel,
overdenken. De
De zicistoestanden,
en in het
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ook zonder dat.
d4t. Pijn
Pijn isis niet
niet relatief.
relatief. Men
Menkan
kaneen
eenpijn,
pijn,
bestaat echter ook
wordt, niet
niet voelen,
voelen, maar
maar dan
danheeft
heeftmen
menook
ookgeen
geenpijn;
pijn;
die overstemd wordt,
relatieve is hier
hier niet
niet de
depijn,
pijn,doch
dochdedepijnverwekker.
pijnverwekker.Evenzoo
Evenzooisis
het relatieve
kunnen wij
wij er de
de grenzen
grenzen ook
ook niet
niet van
van omomabsoluut, al kunnen
het leven absoluut,
schrijven.
is dus
dus een
een bestaan
bestaan buiten
buiten de
deredelijkheid,
redelijkheid, en
en dus
dus ook
ook buiten
buiten
Er is
het laatste
laatste niet
niet in
in staat
staat is,
is, het
hetzijn
zijn te
te omvademen,
omvademen,
het denken. Dat het
blijkt trouwens
trouwens ook
begri!,!",tl als
als eeuwigheid,
ewwigheid, tijd
tijd en
en ruimte.
ruimte.
blijkt
ook aan
aan begrirren
Wij kunnen
hen denken,
denken, en
en toch
toch zijn
zijn ze
ze redelijk onbeonbeWij
kunnen niet buiten hen
staanbaar. Immers
Immers hoe
hoe kan
kan een
een oneindigheid
oneindigheid bestaan?
bestaan? „Geen
"Geenbegin
begin
en geen
geen eind
eind hebben"
hebben" isiseen
eenonvoorstelbare
onvoorstdbare froze.
fraze. De
DeWaarheid
Waarheid
bovenredelijk zijn.
zijn.
moet dus bovenredelijk
aangelegde geesten
geesten zien
zien dat
dat niet in. Het
Intellectualistisch aangelegde
Hetbegrip
begrip
Alsbelon
blonomhelzen
omhelzenzij
zijeen
eenleege
leegewolk,
wolk,
hen de
de dingen
dingenvergeten.
vergeten.Als
doet hen
werkelijkheid, en
en evenals
evenals deze
deze tot straf
in plaats van de lichamelijke
lichamelijke werkelijkheid,
straf
op een rad gebonden
gebonden eeuwig
eeuwig in
in de
de rondte draait,
draait, zoo
zoo worden
wordenzij
zijgegeeindeloos rondwentelen
rondwentelen van
vanden
den redelijke
redelijke mallemolen,
mallemolen,
doemd tot het eindeloos
tot onvruchtbaarheid.
onvruchtbaarheid.
Op haar eigen
eigen terrein
terrein echter,
echter, het
hetdenken,
denken,heeft
heeftdederedelijke
redelijkewijswijszij een
eenbelangbelangbegeerte een helder licht
licht ontstoken.
ontstoken. Zonder
Zondertwijfel
twijfel isis zij
rijke factor in de cultuur
cultuur der
der toekomst.
toekomst.
HET MATERIALISME

Dit is
1S alleen
alleen als
als historisch
historisch verschijnsel
verschijnsel te
te begrijpen,
begrijpen, hoewel
hoewel het
het
substantialiteit van
van
nog
nog zeer
zeer vele
vele aanhangers
aanhangers telt.
telt. Het loochent de substantialiteit
den geest. Objectief
Objectief is niet
niet uit
uit tetemake
maken
of de
de geest een ze)fstandige
zelfstandige
n,J of
substantie is of niet;
niet; en
en in
in zooverre
zooverre heeft
heeft het
hetMaterialisme
MaterIalisme deel
deelaan
aan
een
recht van
van bestaan.
bestaan.Alleen
Alleenklaarblijkelijke
klaarblijkelijke zekerheid
zekerheid aanaaneen goed recht
gaande
recht kunnen
kunnen
gaande het voortbestaan van afgestorvenen zou het dat recht
zoov<::r zijn we nog niet. In
Inwaarheid
waarheidisis21
011 wat houdhoudontnemen. Maar zoover
baar is in het Materialisme overgegaan op het natuurwetenschappelijk
natuurwetcnschappelijk
Monisme.
eigenlijke Materialisme
proMonisme. Het eigenlijke
Materialisme is
is te definieeren als het product van
van onwijsgeerig
onwijsgeerig natuurwetenichappelijk
natuurw~tenschlppc:lijk denken,
denken, ontstaan
ontstaan in
in
Aangezien et
er vooreerst
eeIl
periode Vém
vooreerst wel
wel altijd
altijd veel
veel
q-,n scepticisme. Aangezien
cell periode
~ullel:: ;:, {in,
natuurwcteilschap weten
weten of
ofgegemenschen zulle
-;;n,die
die iets
iets van
van natuurwetenschap
Z0l1(1erwijsgeerige
wijsgeel'ige ontwikkeling
ontwikkeling of
of aanleg
aanleg tetebezitten,
bezitten,
hoord hebben,
hebben, zonoer
zal
wel niet
ni,-~ zoo
':;00 spoedig
spoedig verdwijnen.
verdwijnen. Als
Als cultuurfactor
cultuurfactor is het
het
zal het wel
waardeloos.
zoogenaamd Historisch
Histoásch Materialisme
Materialisme moet
moet afzonafzonwaardeloos. Het zoogenaamd
derlijk
derlijk besproken worden.
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HET PHYSISCH MONISMI
HIT
MONISM

Monistisch b eigenlijk elke
elke Moderne
Moderne wereldbeschouwing,
wereldbeschouwing. De
De
de stoffelijke
stoffelijke wereld
wereld slechts
slechts de
dewoonplaats
woonplaat3
oude opvatting, als
als ware
ware de
van
mcnsch, bestemd
bestemd later
later als
alseen
eenoude
oudeclod's
doós in
in een
eenhoek
hoekgegevan den mensch,
aanmerking. Voor
Voor alle
alle filosofilososmeten te
te vlorden,
wordcm, komt
komt niet
niet meer in aanmerking.
alssubstanties
substantiesonderscheiden,
onderscheiden, blija
blij:tthans
thans
fiëen,
die geest
geest en
enstof
stofals
fiëen, die
geen andere keus meer over dan of
0f de
de stof
stofte
te beschouwen
beschouwenals
alsop
opweg
weg
naar
vergeestelijking, of
naar vergeestelijking,
of als
als eigenlijk
het „niet".
eigenlijk h::t
"niee'.Historisch
Historischisis het
het
echter gewenscht, den term Monisme
Monisme te
te reserveeren
reserveeren voor
voor de
de wereldwereldSpencer, dat
datwil
wil zeggen
zeggen het
hetwijsgeerig
wijsgeerig
beschouwing
Haeckel ('n
beschouwing van Haeckel
en Spencer,
materialisme.
rnaterialisme.
Het Monisme
Monisme aanvaardt
aanvaardt stof
stofen
en ziel
ziel als
als bestaand,
bestaand,doch
dochonafscheionafscheidelijk
Ongaarne laat de Monist
Monist zich
zich ongunstig
ongunstig uit
uit over
over
delijk verbonden.
verbonden. Ongaarne
dl;:
ziel; zoo
zoo lang
lang mogelijk
mogelijk zal
zal hij
hij zich
zich achter
achterdefinities
definities
de realiteit der ziel;
verbergen; in
in waarheid
hijdedemogelijkheid
mogelijkheid
verbergen;
w2arhdd en ten
ten slotte
slotte ontkent
ontkenthij
van haar zelfstandig voortbestaan. Men
Men moet
moethem
hemniet
nietteteveel
veelvragen
vragen
over het wezen
wezen van den
den geest;
geest; (Ik
(Ikgebruik
gebruikde
dewoorden
woordengeest
geesten
enziel
ziel
hier door elkaar, daar ik
ik het
het onderscheiden
onderscheiden in
indit
ditgeval
gevalonraadzaam
onraadzaam
acht; in andere
andere gevallen
gevallen kan
kan het
hetwenschelijk
wenschelijkzijn),nietzoozeeromdat
zijn), niet zoozeer omdat
men hem
wel omdat men
men hem
hem
hem daarmede
daarmede in
in verlegenheid
verlegenheid brengt, als wel
eigenlijkvóór
vóóralles
alles empirist,
empirist, en
en
daarmede
doet. Want
Want hij
hijisiseigenlijk
daarmede onrecht doet.
zijn leer een
een filosofische
filosofische instelling
instelling met
metbeperkte
beperkteaansprakelijkheid.
aansprakelijkheid.
hetHij
gelooft in de Protozoën,
Protozoën, en in
in een
een evolutie
evolutie zonder
zonder doel,
doel, alal hetHij gelooft
welk
het laboratorium
laboratorium nader
nader te
te bestudeeren
bestudeeren is.
is.Evenwel
Evenwel
welk alleen
alleen in
in het
begrijpt
hij, dat
d."!t de
deempirisch
e-mpirischonderscheidbare
onderscheidbare geest,
geest, wat
wat het
hetook
ook
begrijpt hij,
zijn
moge, praktisch
moeite waard
waard is. Wat
Wat hem
hem van
van den
den
zijn moge,
praktisch zeer
zeer de
de moeite
platten
Materialist onderscheidt
onderscheidt is,
datdedelaatste
laatstealle
allegeestelijke
geestelijke
platten Materialist
is dat
dingen en zielstoestanden
zie1stoestandell als
:).1s bijkomstigheden
bijkomstighedenvan
vande
destof
stofbeschouwt,
beschouwt,
ntl niet geneigd
gcn~igd is, de stof
stof zoo principieel als nummer
nummer
terwijl de eerste nu
één te
te: beschouwen.
beschouwen. Hem
Hem zijn
zijn de
degrenzen
grenzenvan
vanbeide
beideniet
nietduidelijk.
duidelijk.
Dat hij
hij dd~stoffelijke
stoffelijkE'verschijnselen
verschijnselenalleen
alleen bestudeert
bestudeert isiseen
eenkwestie
kwestie
van
gemak. Krijg
Krijg den
dengeest
geesteens
eenstetepakken!
pakken!Hij
Hijisisnamelijk
namelijk vast
vast
van gemak.
overtuigd, dat
dat voor
voor de
destudie
studievan
vangeestelijke
geestelijkedingen
dingenprecies
preciesdezelfde
dezelfde
methode gevolgd
gevolgd behoort
behoort te
te worden,
worden, als
als bij
bij die
die der
dermaterie.
materie.Hoe
Hoezou
zou
het anders? Ze zijn niet te
te scheiden.
scheiden.
Men bemerkt, dat
dat deze
deze speciale
speciale Monist
Monist eigenlijk
eig~nlijk de
de eenig
eenig overovergeblevenedualistis.
nooJ~?ke1ijk tegen hem.
hem.
geblevene dualist is. Dit
Dit pleit
pleitechter
echter nog
nog niet noodzakelijk
De zwakheid
zwakheid van
Monisme is vooral
vooral daarin
daarin gelegen,
gelegen, dat het
het
van het Monisme
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met de dingen
dingen des
des geestes geen raad weet.
weet. Het
Het klinkt
klinktwel
welheel
heelgoed,
goed,
ze volgens
volgens dezelfde
t;!e~elfde methode
methode behandeld
behandeld behooren
behooren te
te
te zeggen,
zeggen, dat
dat ze
worden, en
en dat „we
worden,
"we daar
daar nog
nog niet
niet ver
ver genoeg
genoeg voor
voor zijn", maar
maar het
het
komt
neer, dat
dat op
op dat
dat gebied
gebied door
door den
den Monist
Monist niets
niets
komt er dan toch op neer,
verricht wordt, en
en dat
dat isis voor
voor den
den echten
echtenrealist,
realist, die
diehij
hijis,
is,toch
tochwel
wel
hinderlijk.
zeggen dat een
een Monist
Monist een
een materialist
materialist isis met
met
hinderlijk. Men kan zeggen
do~t zijn best
btst om
om te
te repareeren;
repareerenj het
hetlaat
laat
een
slecht geweten.
geweten. Hij
een slecht
Hij doet
Mat~rialist
geeshem geen
geen rust. Anders dan de Mater
' ialist poogt
poogt hij
hij al, wat op geesandel'CD bereikt
bereikt is,
is,zooveel
zooved mogelijk
mogelijk op
op te
te verwerverwertelijk gebied door andelen
ken. Hem
Hemontsiert
nietde
deeeeemgsZ11lS
ontsiert niet
nigszíns plonwr,plompe,-houding
houding van
van den
den Manubijvoorbeeld
bijvoorbeelddedemoraal,
moraal,en
enhet
hetschoone;
schoone;
terialist.
heb jejenu
terialist. Daar heb
dOi?n,en
enniet
nietzóó
zóó maar,
maar, doch
doch juist
juist
daar'
dien je,
je,vindt
vindthij,
hij,ook
ookaan
aantetedoen,
dam dien
als Monist; ja, 't't is
is moeielijk.
moeielijk. Preeken wij
wij er maar
maar eens
eens over.
over. 1)
Het vreeselijkste,
vreeselijkste, wat
Monist toegevoegd
toegevoegd kan
kan worden,
worden, dat
dat
wat den Monist
moet
hem toevoegen:
toevoegen: hij is
is een
een dogrnaticus.
dogmaticus. Zijn
Zijn dogma
dogma is:
is:
moet men hem
geest
stof over
over één
één kam.
kam. Waarom
Waarom dat?
dat? Het
Het empirisch geestelijk
geest en stof
leven lijkt
lijkt niets
niets op dat
leven
dat der
der levenlooze
levenlooze natuur,
natuur, zelfs
zelfs weinig
weinig op
op dat
dat
van het lichaam. En hij, de
de empiricus
empiricus hij
hij uitnemendheid,
uitnemendheid, slaat
slaat daar
daar
geen aacht
cht op!
Men mag er hem
hem niet
niet hard
hard over
over vallen.
vallen. Hij
Hij isis een
een kind
kindvan
vanzijn
zijn
tijd; anders willig
willig genoeg. In
In een
een anderen
anderentijd
tijdzou
zouhij
hijanders
andersgeweest
geweest
zijn.
een vrijmoedige
vrijmoedige wijziging
wijziging van
Heine zou
zou men
men kunnen
kunnen
zijn. Met een
van Heine
zeggen:
"An
Jean Jacques
Jacques Rousseau,
Rousseau,
„An Allem hat Schuld Jean
Voltaire,
Voltaire, und die
die Gelatine."
Gelatine."
Met het
naar dedemicroscopische
microscopischepraeparaten
praeparaten
het laatste
laatste wordt
wordt dan naar
verwezen,
zóóved gaven,
wd schijnen met geven
geven niet
niet op
op
verwezen, die
die z66veel
gaven, dat
dat ze wel
even~
te zullen houden. Ook
Ook voor
voor den
den geestelijken
geestelijken kant,
kant, die
die immers
immers evenzeer bestaat!
bestaat!
is de
de voorloopig
voorloopig onmisbare
onmisbare vorm,
vorm, waarin
waarin de
de bebeHet Monisme
Monisme is
zinning
vele natuurwetenschapsmenschen
natuurwetenschapsmensehen en hun
hunvolgelingen
volgelingen
zinning van vele
een tehuis vindt, tot
tot er
ereen
een beter
beterkomt.
komt.Als
Alskracht
krachtvoor
voorde
detoekomst
toekomst
is het te nietszeggend
nietszeggend om
om van
van belang
belang te
te zijn.
zijn.
Iiirt HISTORISCH
HET
MATERIALISME
HISTORISCH MATERIALISME

Als
surcursale V<J,n
het Monisme kan
het
Als een eigenaardige
eigenaardige surcursale
van het
kan men het
beschouwen. Het is
is echter
dat niet
niet
Historisch
Historisch !viateriaE::.me
Materiarne beschouwen.
echter beter, dat
1 ) Men weet, dat Haeckel monistische
1)
monistische zondagspreeken
zondagspreeken heeft
heeftgeschreven.
ieschreven.
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te doen. De beide
beide richtingen
richtingen ontmoeten
ontmoetenelkaar
elkaarmin
minof
ofmeer
meertoevallig.
toevallig.
beginselen
zijn
dezclfde,
hun
praktijk
zeer
verschillend.
Hun
beginselen
zijn
dezelfde,
maar
praktijk
zeer
verschillend.
HUD
Di: sociaal-economische
Masociaal-economischeinvloeden,
in-vloeden,die
dievolgens
volgensden
den Historisch Maop
terialist
terialist den
den geestdijke
geestelijke bovenbouw
bovenbouw voortbrengen,
voortbrengen, w~rken
werken toch op
een
zóó aparte
;::parte wijze,
wijze, dat de
de Monist,
Monist, met
metzijn
zijngelpof
gel~ofaan
aandezelfde
dezelfde
een zóó
methode, er zich niet heel
heel prettig
prettig bij
bij bevindt.
bevindt.
Gewoonlijk
niet, daar
daar zeze
Gewoonlijk ontmoeten
ontmoe tende
de heeren
heeren elkander
elkander echter
echter niet,
een verschillend arbeidsveld hebben.
hebben.
gelukkiger dan zijn compagnon.
De Historisch-Materialist is
iS';r-d gelukkiger
compagnon.
moet, ht
h::theele
heekmaterialisme
materialisme over
over boord
boord
Hij
kan, als
als hij wil, of 't moet,
Hij kan,
gooien,
d2n nog
nog precies
precies wat
wat hij
hij was.
was. Wil
Wilmen
menaannemen,
aannemeri,
gooien, en blijft don
dat de
de geestelijke
geestelijke bovenbouw
bovenbouw door
door den
deneconomischen
economischen onderbouw
onderbouw
slechts gevormd
gevormd wordt,
wordt, niet voortgebracht,
slechts
voortgè'bracht, het is hem
hem wéi.
wèl. Er
Er ververandert overigens
overigens nicts
niets door.
door.1Hij
kan het met
met iedereen
iedereen vinden.
vinden.
-Jij kan
En dan dc
de resultaten!
resultaten! Wat
Wat heeft
heeft de
deMonist
Monisteigenlijk
eigenlijkvoortgebracht,
voortgebracht,
dat hij niet
niet had
had gewrocht,
gewrocht, als
als hij
hij eens
eensgeen
geenMonist
Monistgeweest
geweestware?
ware?
H~t
Historisch-Materialisme daarentegen
daarentegen bracht
bracht een
eenomwenteling
omwenteling
Het Historisch-Materialisme
in de
de historische
historische wetenschappen,
wetenschappen, zooals
zooals sinds een
een eeuw
eeuw niet
niet gezien
gezien
is. Zijn methode
methode is
is eenvoudig
eenvoudig onafwijsbaar.
onafwijsbaar. Men kan haar
haar wel
wel nenegeeren,
ruimte.
gecren, zeker,
zeker, maar
maar dan babbelt men ook in de ruimte.
De beteekenis
beteekenis dier leer voor de cultuur
cultuur der
dertoekomst
toekomstisisdan
danook
ook
enorm.
Hinderlijk is
naam, die even lastig
lastig bindt, als
als de
de
enorm. Hinderlijk
is alleen
alleen de
de naam,
leer vrij is.
zij als
als afafGelukkig
geldigheid der
methode zoo
zoo groot,
groot, dat zij
Gelukkig isis de
de geldigheid
der methode
zonderlijke
opvatting
weldra
niet
meer
onderscheiden
zal
be:hoevell
zonderlijke
weldra niet meer onderscheiden zal be hoeven
zij niet.
niet.
te worden. Een
Een levensbeschouwing
levensbeschouwing is zij
F. FISCHER.
(Wordt
vervolgd).
DR. H. F~
FISCHER.
(Wordt vervolgd).

LEVENSWOORDEN
WOORDENBOEK
door
Dr. M.
M. H.

J. SCHOElITMA!I:ERS.
SCHOENMAEKERS.

Aandrift.
is een
Aandrift IS
een aequivalent
aequivalent van
van drift
de beteekenis
beteekenis van
van
I. Aandrift
drift in
in de
fundamenteele impuls.
impuls. De
De "aandrift
„aandrift"tt staat
Trieb = fundamenteele
Trieb
staat tot
tot de
de „neiging"
"neiging"
als
richtinglooze tot
de neiging
neiging „richt"
"richt't zich
zich de
de
als het richtinglooze
tot het
het gerichte.
gerichte. In de
aandrift door den
den „aanleg"
"aanlegt>heen,
heen,die
diedan
dande
deovergang
overgangisisvan
vanaandrift
aandrift
naar neiging.
naar
neiging. Aandrift
Aandrift is
is oorspronkelijk,
oorspronkelijk, neiging
neiging is
is „verworven".
"verworven".
Het
woord „drift"
"drift u isisgebruikelijker
gebruikelijker dan
dan „aandrift".
"aandrift't. We
Wemoeten
moeten
Het woord
soms het woord „aandrift"
soms
"aandrift tt gebruiken,
gebruiken, omdat
omdat „drift"
"drift"dubbelzinnig
dubbelzinnig
is: dit
dit kan
kan immers
immers ook
ook „kwaadheid"
1tkwa~_dheiduof
of„opwinding"
"opwinding ubeteekenen.
beteekenen.
In samenstellingen
samenstellingen als
natuurdrift, geestdrift,
geestdrift, heeft
heeft het
het altijd
altijd de
de
als natuurdrift,
beteekcnis van
Duitsche Trie.b.
beteekenis
van 'ttt Duitsche
Trieb.
Er zijn twee soorten van aandriften in
in den
den mensch:
mensch: bestaansdriften
bestaansdriften
en levensdriften.
eerste zijn
zijn gecentraliseerd
gecentraliseerd in de
de drift-tot-zelfdrift-tot-zelflevensdriften. De eerste
en verwerkelijken
verwerkelijken zich
zich tot
tot „aandoeningen".
1taé1ndoening~nu.De
Detweede
tweedezijn
zijn
behoud en
gecentralizeerd
het tegengestelde
tegengestelde van
van de
de drift-tot-zelfbehoud,
drift-tot-zelfbehoud, zij
z;ij
gecentralizeerd in het
zijn gecentralizeerd in de
de drift-tot-offering
drift-tot-offeringen
enverwerkelijken
verwerkelijkenzich
zichtot
tot
"ontroeringen
u (zie
(zie Aandoening).
Aandoening). Al
Al wat
wat bestaat
zich
„ontroeringen"
bestaat handhaaft zich
en vergaat alleen onder protest
protest 'van zijn
zijn bestaansdrift,
bestaansdrift, maar
maar leven
is lieven
lieven en lieven
lieven is
is offering.
offering. Offering
Offering zeg
zeg ik
ik en
en niet
niet6poffering.
opoffering.
We offeren ons op
op ten bate
bate van
van een
een ander individu
indlvidu en zoo in de opoffering (verkapte)
(verk:1pte) zèlfhandhaving:
zèlfhandhaving: zij
zij handhaaft
handhaaft immers
immers „het"
"heft
individuee1e
<11thans indirect,
indirect, eigen
individualiteit. Wie
individueeleen
en dus,
dus, olthans
eigen individualiteit.
zich
"offert't, doet
doet dit
dit niet ..voor"
... voor" of
of „ten
"ten bate
bate van"
van" welk
welk
zich echter
echter „offert",
individu
ook. Wie
Wie zich
zich offert,
offert) geeft
g:::<;:ft zich
zich wig,
wèg, verliest zichzelven
zichzelven
individu ook.
aan een
een denkbeeld
denkb~elcl 0i
fantasiebeeld, dat alle
alle individu
individu en
en alle
alle somof fantasiebeeld,
som
van-individuen
te buiten
buitengaat,
gaat,b.v.
b.v.het
hetvaderland,
vaderland,de
dernenschheid.
menschheid.
van-individuen te
-
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't Is
Is wel
wel mogelijk,
mogelijk, dat dit
dit denkdenk- of
offantasiebeeld
fantasiebeeld ten
ten nauwste
nauwste ververband
met een
een bepaald
bepaald mensch,
mE;nsch, maar
maar dan
dan heeft
heeft die
diemensch
mensch
band houdt met
toch
geen andere dan
dan representatieve waarde.
soldaten van NaNatoch geen
waarde. De
De soldaten
poleon
offerden zich
zich Diet
niet op
op aan
aan Napoleon,
Napoleon, maar
maar zij
:dj offerden
offerden
poleon b.v.
b.v. offerden
zich
aan de
de glorie,
giorie, waarvan
waarvan hij
hij de
devertegenwoordiger
vertegenwoordiger was.
was, Die
Die
zich aan
glorie —
- zij
zij was
was al
al even
even weinig
weinig „individu"
"individu"als
alsde
deveertig
veertigeeuwen,
eeuwen,
waarvan
haut de
de ces
ces
waarvan Napoleon
Napoleon in
in Egypte
Egypte sprak
sprak toen
toen hij
hij zeide: "Du
„Du haut
pyramides
pyramides quarante
quarante siècles
siècles vous
vous contempient",
contemplent". Dit denkdenk- of
offanfantasiebeeld moge
mogeook
ookeen
eenfictie
fictiezijn,
zijn,de
de offering
offering isis er niet
tasiebeeld
niet minder
minder
offeringom,
om, ze
ze wordt
wordt door
door 't't fictieve
offering
fictieve van
van wat
wat haar
haar inspireert
inspireert
niet
minstgedegradeerd
gedegradeerd tot
totopoffering.
opoffering.
niet in 't't minst

Il.
Leven, in
in tegenstelling
tegenstelling tot
tot bestaan-alliin,
bestaan-allèèn,isislieven,
lieven, en
enlieven
lieven
II. Leven,
is
offering. Alle
Alle levensdrift
levensdrift is
is liefdedrift,
liefdedrift, liefdedrift
liefdedrift in
in strikten
striktenzin,
zin,
is offering.
erotische liefdedrift. Reeds in de
de allergewoonste
allergewoonste maar
maar echte
echte verliefdverliefdheid
zoeken we
tegendeel van ons
ons geslacht
geslacht om
om ons
ons te
te offeren,
offeren,
heid zoeken
we het tegendeel
om
wèg te gaan
gaan in
in een
eendenkdenk-ofoffantasiebeeld.
fantasiebeeld. Geen
Geenminnenden
minnenden
om wèg
hebben zich
zich ooit
ooit voor
voor elkaar
elkaar 6pgeofferd,
ópgeofferd, maar
maarAlle
àlle minnenden
minnenden gaan
gaan
het
"natuurgegeven" verre
verre te
te buiten
buit("n om
omzichzelf
zichzelf tete„verliezen".
"verliezen",
het „natuurgegeven"
Alle
direct of
ofindirect.
indirect.Iedere
Iederewaarachtige
wa;;t,rachtige
Alle levensdrift
levensdrift is liefdedrift, direct
tt b.v. is
„vereering"
"vereering
is een
eentranspositie
transpositie van
van erotiek,
erotiek, die
die zich
zich niet
niet op
op
,,gewone" wijze
"gewone"
wijze bevredigen
bevredigen kan.
kan. De
Deininvergeefsche
vergeefscheverwachting
verwachting
hunkerende
baart heiligen
heiligen en
en vlecht
vlechthaar
haal'aureole
aureoleook
ookom
om't't
hunkerende erotiek baart
hoofd
Napoleon. En vriendschap
vriendschap dan?
dan? Vriendschap,
Vriendschap, die
die noch
noch
hoofd van
van Napoleon.
direct
indirect erotisch
erotisch is,
is, blijkt
blijkt alalspoedig
spoedig een
eenvriendschapvriendschapdirect noch indirect
uit-bestaansdrift, een beiangengemeenschap
belangengemeenschap dus, en
en gèèn vriendschap.
vriendschap.
Waarbij echter
merken valt,
valt, dat
dat indirecte
indirecte erotiek
erotiek veel
veel vaker
vaker
Waarbij
echter op te merken
de
vriendschap
wijdt,
dan
men
gewoonlijk
meent.
Er
is
b.v.
veel
de vriendschap wijdt, dan men gewoonlijk meent. Er is b.v. veel
mooie vriendsch<lp
die in
in de
de
vriendschap, echte mooie
vriendschap tusschen menschen, die
verste
verste verte
verte niet
niet op
op elkaar
elkaar „verliefd"
"verliefd" zijn,
zijn,maar
maarelkander
elkander vinden
vinden
als "lotgenooten"
in tragische
tragische erotiek.
erotiek. Dat
Dat hoeven
hoeven ze
ze niet
niet te
teerkenerkenals
„lotgenooten" in
nen, wellicht
wellicht zullen ze
ze 't'tininongeveinsde
ongeveinsdeoprechtheid
oprechtheidluidlachend
luidlachend
nen,
ontkennen. Maar
"in de
dl: sfeer
sfeer war
waaralles
alles\kerkelijk
v.trkelijk gebeurt"
gebeurt"
ontkennen.
Maar toch
toch „in
(Maeterlinck) weten ze 't't wèl.
wèl. 't'tIsIsook
ookheelemaal
hee!emaalzoo
zooverwonderlijk
verwonderlijk
(Maeterlinck)
niet. Wie
Wie onzer
onzer belceft
beleeft in
in zijn
zijndiepste
diepstebinnen
binnengëén
géénliefdesmart!
liefdesmart!
niet.
mens eh isis een
eenliefd.etragedie,
liefdetragdie, fe66
zóó innig
ieder ververIeder mensch
innig waar,
waar, dat in ieder
trouwelij
k
trotlwdijl, SalileTiliiii de 1n;1!sch.::n
s8.!lh'iJzijn
dkaar :-,1:;
rr.,. - r.,..,ch,-.:rs ,..lbar
ri liliefdetragedies
, fcl.ctragedies herkennen,
herkennen,
h~d vaag
toch hed
hcd werkdijk.
werhlijk.
heel
vaag w,>lJicht
wdlicht maar
man toch
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III.
.s ook
Hl.Alle
Allelevensdrift
levensdriftisis van
van erotischen
erotischen aard.
aard. DDus
ookde
dedenkdrift?
denkdrift?
Is er
er wel derikdrift?
denkdrift?
tweeërlel ver.band
ver band mogelijk
mogelijk van
van Icvensdrift
lcvcnsó'ift en
enintellect.
intdkct.
Er isis tweeërlei
1°.
„in dimst"
IO. Het wrsta,nd
v:rstand "in
dknst"van
vande
delevensdrift,
leven.:;drift, in
in climstbetrekdi~~nstbetrek
king. Ik oncLestreep
o!1d;;r~tl"e('p nu "b::tn:;kking",
omdat hier
hic:r van
van een wrhouding
vc:houdl11g
,,bctrekking", omdat
king.
strikten zifl
zij geen sprake
sprak.;: k<in zijn. Verhouding
Vt'rhouding is uitclraard
uit-::nard "intiem"
„intiem"
in strikten
en slut
slu;t dü
dl~"alle
alle„bedienen"
"bedienen" uit,
uit. Het
I-kt verstand
verst:md als
als knecht
km:cht van
van de
de
en
leven:.drift, wijst
wijst aan
2Qn hoe
hoe die
die drift
driftzich
zichmin-of-meer
min-of-meer bevredigen
bevredigen kan,
kan,
levenArift,
het plaatst w::gwij7.;:::l's, behoedt
behoedt voor
voorrno,:-ilijkhcden
mOéilijkhcden en
en gevaren,
gevaren,hetplaswc-gijzor,
dat de
de drift
dnft „genieten"
"genieten" scan
kan ook
ookzonder
zonderdiep
dieplevensrecht.
levensrecht. Alle
zorgt dat
"ontucht" b.v.
b.v. isistetewijten
wijten aan
aan „dienend"
"dienend"verstand.
verstand.Wie
I1/ie de
deontucht
ontucht
,,ontucht"
':.:;iet
als ecn
ei'n uiting
uiting van
van „het
nhet beest
beest in
in den
den mcnsch",
menseh", weet
weet niet
niet wat
wat hij
hij
ziet als
zegt. De
De: dieren
dieren zijn
zijn als
als zoodanig
zoodanig vrijwel
vrijwr:1 kuisch.
kuisch. Ontucht
Ontucht is ... ,.
zegt.
want het
het mènschclijk
mènschdijk verstand
v·:::rstand alken
alken zoekt
zoektlistig
listig naar
naar
menschdijk, want
om onze
onze drift
driftwedernatuurrechtelijk
wedernatuurrechtelijktetebevredigen,
bevrtdigen,Voor
Voor
middelen, om
2;oover ik
worden uit
uitnavolgin
navolgingszoover
ik weet,
weet,kunnen
kunnendieren
dierenalleen
alleenontuchtig
ontuchtig worden
gsGa naar de apen, dienend
dienend verstand,
v..:rstand, en .... ecce
eccc homo!
instinct. Ga
2°. Het verstand inin verhouding tot de
de levensdrift.
levensdrift. Dan
Dàn is
is de
de drift
drift
e.
mannelijke, het bevruchtende,
bevruchtende, het
het levenwekkende,
levenwekkende, en
en het
hetververhet mannelijke,
stand het
het vrouwelijke,
vrouwelijke, bevruchtwordend,
bevruchtwordend, levenontvangend,
levenontvangend: leven1evenDie verhouding
verhouding isis volkomen
volkomen analoog
analoog aan
aan de
deman-vrouwman-vrouwbarend. Die
verhouding, die we zien
zifn kunnen voor
voor oogen
oogen en voor
voor handen,
handen, zoodra
zoodra
vrouw vrouw. Drift
Drift isis mannelijk
mannelijk en
en verstand
verstand
een
een man man is en een vrouw
is vrouwelijk.
vrouwelijk. 't Is een gemcenplaats,
gemçenplaats, dat de
de man
man overwegend
overwfgznd vetverstand is
is en
ende
devrouw
vrouwoverwcge'nd
overw::gend gevoel.
gevod. Dit
Dit kan
kan wel
wd juist
juist zijn,
zijn,
de vrouw
vrouw lIopzichzelj".
„opzichzelf".
zoolang we den
"opzichzelf" vergelijken met de
denman
man„opzichzer
mannelijkheid en vrouweMaar zoo beschouwd is
werkelzjke manndijkhf"id
is er van werkelijke
lijkheid eigenlijk geen sprake.
sprak€:. Werkelijke
Werkdijke mannelijkhcid
mannelijkheid en vrouwevrouweis.
Waar
een
een
lijkheid
alleen claar,
dààr, waar
waar man-vrouw-verhouding
man vrouw verhouding is.
lijkheid zijn alleen
man
in liefde
liefde met
:met het
hetvrouwelijke,
vrouwdijkelen
waar een
een vrouw
vrouw
man man
man wordt in
en waar
vrouw
liefde met het
het mannelijke.
mannelijke. Maar
Maar dan
dàn is
is ook
ook wis
wis en
en
vrouw wordt
wordt in liefde
zeker
naïeve drift in
verhouding tot de vrouw,
vrouw, en de
de vrouw
in verhouding
zeker de man naieve
verstand, overleggend verstand, in verhouding tot den man.
vol.
In
verstand volgedraagt zich
zich het verstand
drift ve,..savid verhouding gedraagt
In de drift-v'Cl';:-::ll1.d-verhouding
vrouw die
die1,i,lidbcctt.
T?genstribbe1en, critizeeren,
critizceren,
komen
als de
4heeft. Tegenstribbelen,
de vrouw
komen als
toch
luisteren,
even even
een loai"
omlevensspanning
de levensspanningte
te
tochwel
wel
luisteren,
een:'!::,:keu
om de
doen
maar eindelijk:
eindelijk: volledige,
volledige, argeargedoen stijgen,
stijgen, alles
alles "inleidende"
„inleidencle" :l~C.
hc. maar
100ze
aan !evens1eVE"nsboozeovergav-e.
overgave. In
In de !.1iteindelijk,
1.1teindelijkc-n.·,~rgave
nvrgave van
van verstand
verstand aan
geen ;tstand"
„stand" meer
drift
vCllttand (dat nu ~een
meer houdt)
houdt) veredeld
veredeld
drift wordt het vel4tand
-

-

-

-

-

-
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eigen aard
aardteteverliezen.
verliezen. Het
Hetmag
magdan
danook
ookeen
eenedeler
edelernaam
naam
zonder eigen
dragen en „rede"
"rede" heeten.
heeten. „Ais
"Als een
ecnzui7ergestemde
zui~'ergestemde harp
harp isis nu
nudede
dragen
rede. Haar
Haar begrippen
begrippen zijn
zijnstrakke
str"kkesnaren,
maren;sonoorklinkend
sonoor klinkend van
van
rede.
z;>kerheid .... "enendedelevensdrift
levensdriftbespeelt
bespeelfhaar
haar(Christosophie.
(Christosophie.bl.
bI.Io5).
IO)}.
vkerheid...."
Alle waarlijk
waarlijk groote
groote gedachten
gedachten zijn
zijn geboren
geboren uit
uit die
die paring
paring van
van
Alle
Ie.vensdrift en rede.
rede. En
En in
indiè
dièverhouding
verhoudingisisleverisdrift
leve ris drift Ankdrift.
dt:nkdrift.
levensdrift
alleen bfgrepen
wordendoor
door
Groote gedachten kunnen daarom ook alleen
bgrepen worden
de liefde
liefde tot
tot levensdrift
levensdrift bij
bij ervaring
ervaring kent.
kent. Het
Hetinineen intellect, dat de
tellect der meeste
meeste menschen
menSChCl! is verstard
verstar,d en
enblijft
blijftbijna-uitsluitend
bijna-uitsluitend
tellect
verstand in dienstbetrekking.
dienstbetrekkirzg. En
En omdat
omdat het
hetdienende
dienendeverstand
verstand
verstand
wel in de
de verte
verte de
de heerlijkheid
heerlijkheidvan
nnde
deliefdeovergave
liefdeovergave vermoedt
vermoedt
toch wel
ze zelf
z;elf te kunnen
kunnen verwerkelijken,
verwerkelijken, is
het .... jaloersch.
jaloers eh. Dit
Dit isis
is limn.
zonder ze
diepste reden
reden waarom
waarom groote
groote gedachten
gedachten niet
niet alleen
alleen weinig
weinig bebede diepste
grepen worden
worden maar
maar ook
ook ignobel
ignobe1 vervolgd.
vervolgd. Geen
Geen erger
erger liefdenijd
liddenijd
grepen
dan die van het verstand dat maar altijd ndiencn" blijft.
danievhtrs malijd„en"bft.

IV. Een
Een mensch,
mensch t in wien
wien de
de liefdeeenheid
liefdeeenheid van
van levensdrift
levensdrift en
en rede
rede
Iv.
wèrkelijkhdd is,is,
vindt
denken
wèrkelijkl-L-:id
vindtbevrediging
bevredigingvan
vanerotischen
erotischen aard
aard in zijn denken
ûlf; dat over
over de
de wereld
wereld gaat.
gaat. Gevolg:
Gevolg: de
degewichtigheid,
gewichtigheid, die
die het
het
zélf,
gewone gPslachtsleven
g~slachts1even voor
heeft; verdwijnt
verdwijntvoor
voor
gewone
voor andere
andere menschen heeft,
hem
geheel. Zijn
Zijn denken
denkGn ziet
ziet alle
allewerelddingen
werdddingen als
alsveelkleurige
veelkleurige
hem geheel.
daden van ééne
ééne eeuwigheid,
eeuwigheid, één levensdrift,
levensdrift, zoo
2;00 is alles
alles voor
voor hem
hem
daden
even gewichtig en als
als alles
alles even
even gewichtig
gewichtig wordt,
wordt, isisniets
nietsgewichtigs
gewichtigs
meer.
Kunstmatigezelfbeheersehmg
.zdfbeheerschingisis hem
hemeven
evenvreemd
vreemd als
als kunstkunst=ex. Kunstmatige
matige
hij geheel
ge hed vervuld is van
van levensdrift
levensdrift en
en
matige prikkeling.
prikkeling. Omdat
Omdat hij
n
rede, heeft
tz glimlachen
glimlachen om
om wat
wat andere
anderen
decamaronisch to
heeft hij
hij het
ha recht decamilronisch
een zegen noemen
nO(;1n<:~n of
of een
een vloek.
vlork. Overigens,
Overigens, de
hUl1,or van het
hft gege-enzg
de humor
slachtslewn
gfen menschelijk
menschc1ijk mensch geheel en al vreemd
vreemd omdat
omdat
slachtsleven is
is geen
wij
allen, zij
zij 't ,ook
zwakken kiemaanleg,
kiemaanleg, iets
grootmenook in zwakken
iets van
van de grootmenwij alien,
schelijke
lidde var
v::.cn levtnsdrift
le;vdlsdrift en
en recto
rede in
in ons
ons hebben.
hcbbm. Niemand
Niemand
schelijke liefde
gaat volmaakt
in bestaansdrift
bestaansdrift en
endienende
dienendeverstandelijkheid
verstandelijkheid
op in
volmaakt op
alléén.
Ada.
Aanhooren.
Ook het
beluisteren. Ook
Een
mooi synoniemenpaar:
syncniemenpaar: aan/woren
aanhooren en beluisteren.
Een mooi
ongeo:fend
taalgevoel erke,)i
erkc.!I'- enmiddellijk,
cHmiddellijk, dat
dat „beluisteren"
"beluisteren" of
of
ongewiend taalgevoel
"luisteren
naar" een
een dieperen
diepeten z!n.
Zii' !lceft
Wezeggen
zeggen
„luistercn naar"
heeft dan
dan ;;aanhooren".
„aanhooren". We
juister,
dat dat
v.;<:· n32!,'
d'nk'~J
d,niwe
dat un
we vn
denker
juister,
we ec!:
naar
een,.h.1istc,:n",
±nkci dat
denker
,',~,H1hoo~'V'l1 H. E:?'Tl
v{::rh;l~d. dal'
on:; niet
nl€ ton.gchvongzn
ongf:dwçm~:èr, int;.'resseert,
intaesseert t
E?n verhaal„
dat ons
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hooren we aan, zonder
tonder eigenlijk te luisteren. We
We luisteren
luisteren met
met „aan"aandacht", we
we hooren
hooren aan
aan met
metmin-of-meer
min-of-meergedwongen,
gedwongen,opzettelijke
opzettelijke
t>oplettendheid
„oplettendheid"tt (zie
(zie Aandacht).
Aandacht). Het
Het aanhooren
aanhooren vooronderstelt
vooronderstdt }rt.
h~t
J,praten".
Een prater
prater hooren
hooren we
we aan,
maar we
we kunnen
„praten". Een
ian, maar
kunnen niet
niet naar
naar een
en
prater als zoodanig
luisteren,
zoodanig echt
echt "luisteren",
„luisteren". Als we
we naar een prater luisteren,
luisteren
WfJr. naar
,;door zijn
zijn praten
prat.:.nheen".
heen",
luisteren 1,vq
naarwat
wat hij
hij ons
ons openbaart „door
Het Inister'en
lttisteren vooronderstelt
vooronderstelt het
het „zeggen".
"zeggen". Een
Een dichter
dichter ,zegt"
"zegt"
verzen en wij luisteren naar hem, àls ten minste onze geesteshoudingverznwijlustahem,nistozgehudn
ons
~ot luisteren
luisteren in
in staat
staat stelt.
stelt. Wie
Wie een
eendichter
dichteralleen
alleen„aanhoort",
lIaanhoort",
ons tot
ste!t
zijn bewustzijn
bewustzijn niet
woord tdichter"
dichter"
stelt zijn
niet voor
voor hem
hem open,
open. Het
Het woord
h:· ngt waarschijnlijk samen met het
het Latijnsche
Latijnsche dicere dat inderdaad
inderdaad
„zegt" (d
"zeggen"
Alwie "zegt"
(d.i.i.van
vaninnerlijkheid
innerlijkheiduit
uitspreekt)
spreekt)
„zeggen" beteekent. Alwie
en wel
wel zóó,
z66, dat
datzijn
zijnuiterlijke
uiterlijkeverwoording
verwoordingofofverklanking
vrrklanking of
ofververIijning
ervaring) isis dichter
limningzuiver
zuivercorrespondeert
correspondeert met
met zijn innerlijke ervaring)
diçht~r
-— met of zonder
zonder „verzen".
"verzen",
In een
een cultuurlooze
cultuurlooze tijd
tijd als
als de
de onze
onze zijn
zijnzeggen
zeggen en
enluisteren
luisteren bij
bij
de meeste menschen zoek: er wordt d~n wèl ontzaglijk veel gepr~atdemstnchzok:erwdtaèlnzgijkveprat
en aangehoord.
,,Aber da
da unten
unten da
en
aangehoord. -— "Aber
da redet
redetalles,
alles, da
dawird
wirdalles
alles
überhört.
Man mag
mag seine
seine Weisheit
Weisheit nit
ffiitGlocken
Glocken einiduten,
einläuten, die
die
tiberh&t. Man
Krämer
auf dem
demMarkte
Marktewerden
werdensic
siemit
mitPfennigen
Pfennigenilberklingeln!"
überklingeln!"
Kramer auf
(Nietzsche:
Die Heimkehr)..
Hrimkehr) •. ,
(Nietzsche: Also
Also sprach
sprach.Zarathustra.
Zarathustra. III.
III. Die
Iedere cultuurperiode erkent,
erkent, dat
dat een
ecngezonde
gezondesamenleving
samenleving menmenschen noodig heeft die
die van
van alien
allen gewoon-pr~ctischenJ
"productieven H
gewoon-practischen, „productieven"
arbeid
gedispenseerd omdat zij geroepen
geroepen zijn
zijn zich
zich heel
heel en
en
arbeid worden gedispenseerd
al te wijden aan zuiver zeggen en
mediteerende
en zuiver luisteren. Deze mediteerende
en contempleerende
contempleerende menschen
kloosterachtig leven,
leven,
menschen leiden
leiden dan een kloosterachtig
dat algemeen-maatschappelijk
algemeen-maatschappelijk(en
(endus
dusniet
nietalleen
alleendoor
dooreen
eenafzonderlijk
afzonderlijk
kerkgenootschap) erkend wordt
wordtals
alscentraliteit
centraliteitvan
vansociaal
sociaalgedachtengedachtenleven, als centralisatie van sociale
sociale "aandacht",
„aandacht".
Als
radicale maatschappelijke
maatschappelijke hervorming
hervorming inderdaad
inderdaad streeft
streeft
Als een radicale
naar
nieuwen cultuurtijd
cultuurtijd en inderdaad
inderdaad wil
wil „beginnen
"beginnen met
met het
het
naar een nieuwen
begin", moet
moet zij
zij de
de menschen
menschen die
die blijk
blijk geven
geven van
van ernstige
ernstige meditameditatie- en
hunroeping
roepingtetevolgen,
volgen,
en contemplatieroeping,
contemplatieroeping, de
de macht geven hun
ongehinderd
practische eischen
eischen van
he-t bestaan. Het
Het editechtongehinderd door
door dt::
de practische
van het
sociale
sociale werk,
werk, dat deze metl.schen
rnetschen ook
ook onmiddellijk
onmiddellijk kunnen
kunnenverrichten,
verrichten,
„productieven" arbeid
arbeid om,
om, lIgt
ligt voor
voor de
de hand.
hand. Zij zouden
buiten Allen
állen "productieven"
zouden
"communiteiten"
natuur en daar
daar de
de
„communiteiten" kunnen
kunnenvormen
vormeninin de
de vrije
vrije natuur
psychisch-vermoeiden (die
(die in een
een cl!;tuuriooze
Cl;;tûurlooze periode
periode zoo
zoo ontzetontzetpsychisch-vermoeiden
tend lijden!)
tend
lijden!) tijddjk
ujdd.ijkopnemen
opnemen.34,0.
O~:1 hun
hundederust
rusttetegeven
gevendie
dieeen
een
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zenuwziekte, en
en erger,
zenuwziekte,
erger, voorkomt.
voorkomt. „Aandacht"
"Aandacht" isisniet
nietalleen
alleenzèlf
zèlf
rustig, maar straalt ook
ook rust
rust uit.
uit.

Aanschouwen.
Te onderscheiden
~oodanig is
is
onderscheiden van waarnemen.
waarnemen. Waarnemen
Waarnemen als
als zoodanig
maar „constateeren".
maar
"constateeren". Aanschouwen
Aanschouwen echter
echter is
is beeldend""
waarnemen.
beeldend-waarnemen.
Het beeldinglooze
waarnemenheeft
heefttot
tot voorwerp
voorwerp het
het „feit",
Het
beeldinglooze waarnemen
"feit", de
de
beeldende
aanschouwing heeft
voorwerp het
het
beeldende waarneming
waarneming of
of aanschouwing
heeft tot voorwerp
,.,gebaar",
d. i.i. een
eenuiterlijke
uiterlijke verschijning
verschijning als
al~ zuivere
zuivere „openbaring"
"openbaring"
„gebaar", d.
van een innerlijk leven.
leven.
Het waarnemen
Het
waamemen is een
een z.intuigelijke
werking door
door
zintuigeliike werking,
werking, een
een werking
middel van
van onze
middel
onze aparte zintuigen,
zintuigen, onze
onze aparte
aparte zins„instrumenten"
z;ins"instrumentell"
als
zoodanig, die
nog kunnen
kunnen versterken
versterken met
met gefabriceerde
gefabriceerde ininals zoodanig,
die we nog
strumenten
b. v.
v. een
eenmicroscoop.
microscoop. Het
Hetaanschouwen
aanschouwenisisniet
nietspecific.s
specifiek
strumenten b.
zintuigelijk, maar
maar wel
z.intuigelijk,
wel zinnelijk.
aanschouwen is een
een werking
werking
zinnelijk. Het aanschouwen
van de ééne
ééne zinnelijkheid
zinnelijkheid die
die in-achter
in-achteronze
~nzeafzonderlijke
afzonderlijke zintuigen
zintuigen
leeft en waarin
leeft
waarin onze
onze emoties
emoties wortelen.
wortelen. Bij
Bij de
de aanschouwing
aanschouwing wordt
wordt
de zintuigelijke
waking niet
de
z.intuigelijke werking
niet zonder
zonder meer
meer „opgeheven"
"opgeheven" maar
maar „ver"verheven": de zintuigen
heven":
:z;intuigtr. worden
worden dan minder
minder ,,instrument"
"instrument" en
enmeer
meer
deelgenoot van het
het ernotioneele
emotioneele leven
leven zèlf.
zèlf.
Voorbeeld:
zintuigelijk een
bloem waar,
waar,
Voorbeeld• Ef.n
Een botanicus
botanicus neemt
neemt zintuigelijk
een bloem
en zijn
is als
als een
en
ûjn microscoop
microscoop is
een „voortzetting"
"voortzetting" van
van zijn
zijn oog,
oog, zijn
zijn gegez.ichtsinstrument.
kunstenaar zal
zal diezelfde
diezelfde bloem
bloem zinnelijk
zinnelijk
zichtsinstrument. Een
Een kunstenaar
aanschouwen: haar
haar kleur, haar
aanschouwen:
haar lijn,
lijn, haar
haar vorm
vorm isishem
hemeen
eenuiterlijke
uiterlijke
openbaring
van innerlijk
innerlijk bloemleven.
bloemleven. Ook
Ook hij
hij heeft
heeft zijn
zijn oogen
oogen
openbaring van
noodig, maar
niet hun
hun instrumentaliteit
instrumentaliteit versterken
versterken met
met een
een
noodig,
maar hij
hij zal niet
enworden
worden
microscoop. Zijn oogen leven
leven mee
mee met zijn temperament,
temperament, en
min-of-meer gedeïnstrumentalizeerd.
gedeïnstrumentalizeerd.
daardoor min-of-meer
De
„precizeerende" als
D~ zintuigelijke
.zintuigelijke waarnerning,
waarnem~ng, "precizeerende"
als zij
.zij is,
is, houdt
houdtde
de
zintuigen zooveel
zooveel mogelijk
aparte functies
functies gescheiden.
gescheiden. Bij
Bij
mogelijk in
in hun aparte
min-of-meer in
in elkaar,
elkaar,
de zinnelijke aanschouwing vloeien de zinnen min-of-meer
saamgesmolten door
l1ééne zinnelijkheid,
.zinnelijkheid, die
die ininachter
achteronze
onzeafafsaamgesmolten
door die
die ,ééne
zonderlijke zintuigen
waarin onze
onze emoties
emoties wortelen".
wortelen". De
De
zonderlijke
zintuigen leeft
leeft en waarin
kunstenaar zal
zal bijv.
bijv. een
eengeluid
geluidook
ookals
alslijnbeweeg
lijnbeweegmin-of-meer
min-of-meer
kunstenaar
"zien",
en een
een voor
voor ieder
ieder zichtbare
z;ichtbare mooie
mooie lijn zal hem min-of-meer
min-of-meer'
„zien", en
"muzikaal"
aandoen. Toch
Tochligt
ligtgewoonlijk
gewoonlijkbij
bijdedezinnelijke
.zinnelijke aanaan,,muzikaal" aandoen.
schouwing
een accent
schouwing een
accent op
op één
éénder
derzinnen,
zinnen,waardoor
waardoorwe
wekunnen
kunnen
van gezichtsaanschoeming,
gezichtsaanschCl\.4wing, gehoor-,
gehool'-. smaak-,
Im;\ak-, reuk-,
reuk-, tastspreken van
aanschouwing.
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Bij
naar-buiten-gekeerde waarneming
waarneming hoort
hoort als
als tegendeel
tegendeel het
het
Bij de naar-buiten-gekeerde
naar-binnen-gekeerd feitelijklzeidsbesef,
naar-binnen-gekeerde
feitelijkheidsbesef, het gevoel
gevoel van
van volkomen
volkomen
passief-zijn
opzichte van
vangegraven
gegeven feiten,
feiten, het
hetgevoel,
gevoel,niets
nietsaan
aan
passief-zijn ten opzichte
die feiten af
af of
of toe,
toè te .doen,
observecren „zooals
"zooals ze
ze zijn".
zijn".
.doen, de
de feiten
feiten te observecren
Dit fzite1i;k~eî.dsbesef
fe:telijkheLdsbesefculmineert
culmineert in
in de
D~t
de preciese
preciesewaarneming
waarnemingder
der
moderne natuurwetenschap.
natuurwetenschap.
Bij
de naar-buiten-gekeerde
naar-buiten-gekeerde aanschouwing
aanschouwing hoort
hoortals
alstegen
tegendeel
Bij de
deel
de naar-binnen-gekeerde
naar-binnen-gekeerde ervaring.
ervaring. Het
jammer, dat
dat dit
dit woord
woord
Hot isis jamrncr,
hoe langer hoe meer
meer gebruikt wordt in den
den zin
zin van
van 't't Duitsche
Duitsche Erdat, goed
waarneming beteekent.
goed vertaald
vertaald, Uiuarneming
zegt
ffahrung,
ahrung, dat,
bet eekcnt. Waarom zegt
men
toch
ervaringswetellschlp
(Erfahrungswissenschaft)
,in
plélats
men toch ervaringswetenschap (Erfahrungswisserzschaft) in plaats
van
waarnemingswetenschap! Het Nederlandsche
N.:derlandsche woord
woord ervaring
van waarnemingswetenschap!
zegt
gevoel van inkeer tot onze
onze diepste
rufpste innerlijkheid.
innC'rIijkheid. We
We „er"erzegt het gevoel
varen
ons binnenste
binnenste binnen,
binnen,waarvan
waarvanons
onsindividu
individuzelf
zelfeen
eenveruiterveruitervaren"H ons
lijking
de „ervaring"
"ervaring"dompelen
dompelen we
we zoo
zoo diep
diep mogelijk
mogelijk in
in ons
ons
lijking is.
is. In de
innigste
de uiterlijke
uiterlijke verschijning buiten
buiten ons
ons in
in te
te nauwer
nauwer
innigste zijn om de
contact
zien met
met haar
hààrinnerlijkheid.
innerlijkheid. De ervaring culmineert
culmineert in
contact te zien
het religieuze
religieuze ,ftgdoofH,
zekerheid, dat,
dat, hij
hij zui'ere
zuivereinkeering
inkeering
{geloof", de
de zekerheid,
tot ons
ons zelf,
zelf. we
we ook
ook inkeeren
inkeeren naar
naarden
denéénen,
éénen,volstrekt-innerlijken
volstrekt-innerlijken
Wereldwil
we ons
ons dus
dus door
door die
dieinkeering
inkeering aan
aan God-zelf
God-zelf
Wereldwil (God),
(God), en
en we
„overgeven."
*) Ieder
"overgev~n." *)
Ieder „begrijpen"
"begrijpen" in
instrikten
striktenzin
zinisisin-wezen
in-wezen nel't,ervaren". We
We begrijpen
begrijpen niet
nietde
deuiterlijke,
uiterlijke,objectieve
objectievenatuurgegevens:
natuurgegevens:
die
hoorenwe,
we,tasten
tàstenwe.
we.We
We begrijpen wat onzichtbaar,
on-onzichtbaar, on
die zien
zienW2,
, hooien
hoorbaar,
wat niet als
als object
object ,,bestaat",
"bestaat", maar
maar in
inde
de
hoorbaar, ontastbaar
ontastbaar is,
is, wat
uiterlijke objecten
b.v.een
eenmathematische
mathematischeformule.
formt!1e.
objecten innerlijk
innerlijk "geldt",
„geldt", b.v.
Begrijpen isis"scherp,t
de levenskracht
levenskracht der
der ervaring
ervaring
„scherp" ervaren. Wanneer de
*)
I. Ondervinding
Ondervinding wordt
dikwijls foutief
foutief gebruikt
gebruikt in
in den
den zin
zin vanervaring.
wordt dikwijf
*) x.
Foutief, want „ervaring"
"ervaring" isisingekeerd,
ingekeerd,„ondervinding"
"ondervinding"isisnaar-buiten-gekeerd
naar-buiten-gekeerd
en is dus heel iets anders dan
dan het
het Duitsch_
Duitsche Empfindung (= ervaring).
2. We adjectiveeren het
het werkwoord
werkwoord aanschouwen,
aanschouwen, als
als we
we dit
ditten
tenminste
minsteininvolle
volle
kracht willen
willen laten,
laten,tot
totaanschouwbaar,
aanschouwbaar,niet
niettot
totaanschouwelijk.
aanschouwelijk.Schoonheid
Schoonheidisis
aanschouwbaar
niet aanschouwelijk.
aanschouwelijk. Aanschouwelijk
Aanschouwelijk is iedere waarneembaarheid,
aanschouwbaar,, niet
waarneembaarheid,
t elijk is
waarbij
hoofdzaa~ 0p2;et
v. ten
ten behoeve
behoeve van
van
waarbij de
de hoofdzaak
opzettelijk
is naar
naar voren
voren gebracht b. v.
aansChOUwi'Lijk heeft zijn
zijn ontstaan
ontstaan
"aanschouwelijk
onderwijs". Hl:t
adjectief aanschouwetijk
„aanschouwelijk onderwijs".
Het adjectief
niet scherp
aoeg <.onderscheiden
onderscheiden van waaren voortbestaan te danken
danken aan
aan eén
eéh !liet
zcht>rp ge
g~'10eg
waarnemen en aanschouwen.
aanschouwen. Zoo
Zoo erg
ergisisdat
dat niet,
toch geen
geen
nier, ol11d<i;: .,aanschouwelijk"
,,aanschouwelijk" toch
levenswoord is. Maar wel erg is 't,
't,dat
datde
deaanscn
aanzcn');lwelijkheid
de
; iwelijkheid in onzen tijd de
aanschouwbare
overwoekert. Prent=
Pren6~:lmanie,
bioscooprage! ik
Ikheb
heb
aanschouwbare schoonheid overwoekert.
smanie, bioscooprage!
mensch mag
mag niet vergeten,
niets tegen
onderwijs"maar
raaf de
niets
tegen „aanschouwelijk
"aanschouweliik onderwijs"
de mensch
vergeten,
tegenstellingen zijn.
zijn.
dat aanschouwelijkheid en
en aaanschouwbaarheid
anschouwbaarheid tezenstellinzen
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culmineert in de
de zekerheid
zekerheid van
van religious
religieus geloof
geloof en
en tevens
tevens zich
zichververscherpt tot zuiver
zuiver begrip,
begrip, is
is de
de hoogst
hoogst denkbare
denkbare volkomenheid
volkomenheid der
der
ervaring bereikt.
De ervaring
ervaring is
is verre
verre van
vanhet
hetgevoel
gevoelvan
vanvolkomen
volkomenpassief-zijn,
passief-zijn,
kenmerkt.De
Deervaring
ervaringtreedt
treedt naar buiten
dat het feitelijkheidsbesef
feitelijkheidsbesef kenmerkt.
buiten
in de
de aanschouwing
aanschouwing en werkt
werkt in
in de
deaanschouwing
aam:chouwing dóór
dóór 'pan'
}laar het
het
aanschouwde
haar. Inderdaad
Inderdaadculmincert
culmineertdedeaanschouwing
aanschouwing
aanschouwde buiten
buiten haar.
aanschouwt, werkelijk
in de schepping, die altijd herschepping
herschepping is.
is. Wie
Wie aanschóuwt,
aanschouwt, "van
„van a:mschijn
aanschijn tot
to aanschijn"
aanschijn" aanschouwt,
2anschouwt, herschept
herschept
aanschouwt,
hijaanschouwt.
aanschouwt. Een
Eenporti.en
portl-et!-:ch{lder
herschept zijn
zijn
ook
wàt hij
, cliilder b.v.
b.v. herschept
ook wat
model
doek, omdat
omdat hij
hij en
en in
in zooverre
zooverre hij
hij zijn
zijn model
model „van
"van aanaa11model op 't doek,
schijn
tot aanschijn"
aanschijn" ziet.
ziet.Een
Eenvolkomen
volkomen aanschouwing
aanschouwing zou
het
schiin tot
zou het
zijzou
zouerergeen
geenwerkelijkw~rkelijk-'
aanschouwde
d.i.i.zij
aanschouwde volkomen
volkomenherscheppen,
herscheppn, d,
heid „te
"te meer"
meer"van
vanmaken,
maken,maar
maal'zoo
zoosterk
sterknaar
naarbuiten
buitentreden
tredennaaI.
naa::
zed, dat deze
de aanschouwdc
aanschouwde werkelijkheid
werkdijkhdd zèlf,
dezf' zèlf
zèlfherschapen
herschapen werd
werd
tot hooger aanschouwbaarheid,
toot
aanschouwbaal'heid, hooger schoonneid.
schoonheid. „Aanschouwing"
"Aanschouwing"
en „schoonhcid"
"schoonheid" zijn
zijn zusterwoorden.
zusterwoord(n. Een
E::n volkomen
volkomen kunstenaar zou
zou
noch
dichten, noch
noch schilderen,
schilderm, noch
noch boetseeren,
boetseeren, maar
maal' hij
hij zou
zoude
de
noch dichten,
en haar
haar schooner
schooner
wereld
met zijn
zijn aanschouwing
aanschouwing doordringen
doordringen en
wereld zèlf met
en schooner
schooner doen
doen worden.
worden.
Aanschijn.
Lees eerst Aanschouwen.
Aanschouwen.
I. Aanschijn
Aanschijn in
in strikten
strikten zin
zin isiseen
eenaangezicht,
aangc2;icht,voor
voorzooverre
zooverre het
het
met_een zèlf
zèlf aanschouwingsdaad
aanschouwingsdaad is. Een
Een aanaano.3nschouwd
en meteen
aanschouwd wordt en
schijn
niet waar
WJar te
ti:: nemen,
nemen, maar
maal' wel
wel te
te:: aanschouNven.
aanschouwen. En 't is
schijn is
is niet
aanschouwd wordt:
moetook
ookaanaannog geen
geen aanschijn
aanschijn als
als 't alleen aanschouwd
wàrdt: 't't moet
schouwende
en liefst
liefstzijn
zijnaanschouwer-zeif
aanschouwer-zelfaanschouwen.
aanschouwen.
schouwende zijn,
zijn, en
"Van
aanschijn".
„Van aanschijn tot aanschijn".
Onderscheid: gelaat,
gelaat, aanschijn,
aanschijn, aangezicht.
aangezicht.
Bij 't woord
Bij
woord gelaat denken
de verhouding
verhouding van
van de
de
denken we
we direct aan de
gezichtsdee1en
spreken we
we van
van „gelaatstrekken,"
"gelaatstrekken/'
gezichtsdeelen onderling. Daarom spreken
niet
"aanschi;nstrekken". Bij
Bij 't't woord
woord gelaat denken
we niet
niet
niet van „aanschijnstrekken".
denken we
direct
de verhouding
verhoudin& van
van aanschouwer
aanschouwer tot
totaanschouwde.
aanschouwde. Niet
Niet
direct aan de
wel indirect.
indirect.Een
Eeugelaat
gdaatisisook
ookAlweer
álweer geen
geen gelaat
gelaat tenzij
tenzij
direct, maar
maar wel
't aanschouwd
aanschouwd wordt als een nezield
oe7,ie1d gebaar.
hoeft niet
niet zèlf
zèlf
gebaar. Maar
Maar 't't hoeft
te aanschouwen
aanschouwen om
gelaa~ tete zijn.
"bezield tt zijn
zijn
om een gelarn:
zijn. Wel
Wel moet
moet 't „bezield"
g'laat wordt
wordt een
een gelaat
gelaat door
door spontane,
spontane,
door eigen innerlijk leven. Een g-laat
(,,gelaten") overgave
("ie1atentt)
overi3ve aan
aan eigen
eigen inn!'!rlijke
innrlijke be2;ielitl~.
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Het woord aangezicht is neutraal, 't't kan
kan gebruikt
gebruikt worden
worde,n in
in plaats
plaats
van
gelaat en in
in plaats
plaats van
van aanschijn,
aanschijn, maar
maar '1:
veel minder
minder
van gelaat
't is
is dan veel
"treffend".
Nog minder
minder plastisch
plasrisch is
„treffend". Nog
is het
hetwoord
woord gezicht, dat alleen
alleen
een bepaald lichaamsdeel aanduidt zonder
zonder meer.
meer.
Niemand zat
za! zeggen: „van
"van gezicht
gezicht tot
tot gezicht".
gezicht".„Van
"Vanaangezicht
aangezicht
tot aangézicht"
gaat
wel,
maar
is
zeker
minder
„raak"
aangézichtH gaat wel, maar
zeker minder "raak" dan
dan „van
"van
aanschijn tot aanschijn".
aanschijn
~anschijn".
Het meervoud van „gelaat"
"gelaat" is
is niet
niet gebruikelijk,
gebruikelijk, omdat dit
dit woord
woord
den nadruk legt
legt op
op de
de verhouding
verhouding der
dergelaatstrekken
gelaatstrekken onderling,
onderling, en
en
die verhouding
verhoudingzich
zich
verw.::rh 12;lH
één gelaat.
gelaat. Het
Het meervoud
meervoud van
van
; 1“ In
verwe.rk,..1.:
n één
"aanschijn"
wordt door
door het
hettaalgevoel
taalgevoel nog
nogsterker
sterkergewraakt.
gewraakt. Twee
Twee
„aanschijn" wordt
aangezichten, waarvan
waarvan elk
elk in
in verhouding
verhouding tot het andere
aangezichten,
andere „aanschijn"
"aanschijn"
'heeten mag,
mag,"gaan
„gaanininelkaar
elkaarC1J?",
or, ze
'heeten
ze zijn
zijn samen een
uitgeeen sterk uitgesproken
éénheid. Daarom
Daarom verbiedt
verbiedt ons
ons taalgevoel
taalgevoel te
sproken éénheid.
te spreken
spreken van
van
„aanschijnen".
"aanschijnen".
II. Het
Het„masker"
"masker"van
vanden
denantieken
antiekentooneelspeler
tooneelspelerwas
was geen
geen „aanlIaanschijn", maar
maar wel
wel degelijk
degelijk een
een „gelaat".
"gelaat".Geen
Geenaanschijn,
aanschijn,omdat
omdat het
h(;t
maar wel
wel een
een gelaat,
gelaat, omdat het
gezicht
niet aanschouwde,'
aanschouwde,' maar
het een
een aan.
aangezicht
van
een bovenaardsch
bovenaardsch wezen
wezen aanschouwbaar
aanschouwbaar voorstefde.
voorsteide. Dat de
de
van een
antieke
tooneelspe1er heelemAA1
hee1emààl niet
eigen kop",
kop", speelde,
speelde,
antieke tooneelspeler
niet"met
„met eigen
wordt
gewoonlijk hierdoor
hij niet
niet een
eenindividueel
individueel
wordt gewoonlijk
hierdoor verklaard,
verklaard, dat
dat hij
mensch
op
mensch wilde
wilde uitbeelden,
uitbeelden, maar
maar een
een bovenaardsch
bovenaardsch wezen,
wezen,dat
dat op
aarde
kan verschijnen
verschijnen als
als bovenindividueele
bovenindividueele impuls
impuls in
invele
vele
aarde alleen kan
individuën.
Die verklaring
verklaring lijkt me
me wel
wel juist.
juist. Maar
Maar niet
niet volledig.
volledig.
individuen. Die
Zij zegt immers niets
niets van
van het
het wezenlijk
wezenlijk fatale karakter
der antieke
antieke
karakter der
tragedie.
antieke tragedie
tragedie was
was de
de uitbeelding
uitbeddillg van
van het
het Noodlot,
tragedie. De antieke
Noodlot,‘
het blinde Noodlot,
Noodlot, dat wel
wel aanschouwbaar
aanschouwbaar is in
in de
demenschelijke
mcnschelijke
lotgevallen,
zelf niet
niet aanschouwen
aanschouwen kan.
kan. Het
HetNoodlot
Noodlotder
der
lotgevallen, maar
maar dat zelf
Ouden
had wel
weleen
eengelaat,
gelaat,
maar
geen
aanschijn
dààl'ompast
past
Ouden had
maar
geen
aanschijn
enen
clAárom
het antieke masker
masker zoo
zoo wezenlijk
wezenlijk bij
bij het
hetantieke
antieketooneel.
tooneel.IkIkzeg
zegniet,
niet,
dat de Ouden
Ouden om
om die
die reden
reden het
hetmasker
masker Opzettelijk
opzettelijk gebruikten. Maat,
Mair,
althans onderbewust, hebben
hebben zij
gezegd,
zij in
in 't mask, taanschouwbaar
aanschouwbaar gezegd,
dat hun blinde Noodlp
Noodlot,t. wel een gelaat had elaar
~llaar geen
geen aanschijn.
aanschijn.
't Is dus
dus geen
geen achteruitg.achtex:uitgal1g
<llléén, als
als net
net moderne
moderne tooneel
tooneel het
het
tag alléén,
masker
wil. Wie
Wie de
de volledige
antieke
bcteekenis van
van het
het antieke
masker niet meer wil.
volledige bcteekenis
masker
moet ook
ook inzien,
inzien, dat 't niet meer bij het
het moderne
moderne
masker begrijpt, moet
toonee1
omdat de
de moderne
meer het
het blinde Noodtooneel past, omdat
moderne mee<:.;h
meraeh niet meer
lot aanvaardt, nuur
maar viral
wel het Noodlot,
~oodlot, dat bewust
bewUit wordt in mènscheli;k
ménschelijk
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hart
en mènschelijken
mènschelijken geest.
geest. Dit
Dit is voorloopig
hart en
voorloopig een achteruitgang
„verhevenheid", maar een
in "verhevenheid",
vóóruitgang toch
toch ook, een streven
een vóóruitgang
naar de verwerkelijking van de Emanuel-gedachte: God in ons.

III. Het
moderne masker isis het tegenovergestelde
lIl.
Het moderne
tegenovergestelde van
van "aanschijn"
„aanschijn"
„gelaat". Er
wel moderne
moderne maskers,
maskers, die
die op
opeen
eenaangezicht
aangezicht
en "gelaat".
Er zijn
zijn nog
nog wel
„lijken",
maar
die
zijn
nog
nawerkingen
van
het
"lijken", maar die zijn nog nawerkingen van het oude masker.
masker. Het
moderne
zuiversten vorm, niets
niets anders
anders dan
dan een
een
moderne masker
masker is,
is, in zijn zuiversten
gezichtsbedekking zonder de minste
gezichtsbedekking
mi:1ste uitdrukking,
uitdrukking,een
eenzijden
zijdenkleedje.
kleedje.
Natuurlijk is,
is, van
Natuurlijk
van kunstenaar.
kunstenaar. -el?unt
'j:>untgezien,
gezien, het
hetmoderne
moderne
masker
vergelijking met
antieke. Maar
Maar toch
toch·kan
kàn het
het
masker niets
niets in vergelijking
met het antieke.
zij'n van
van een
een diepte,
diepte, die
diede
deantic
antÏt:ken
moderne masker een
een symbool
symbool zijn
ken
niet vermoedden.
Ons natuurlijk
is bijna
bijna altijd
altijd een
een modern
modern masker.
masker. Een
Ecn
Ons
natuurlijk gezicht
gezicht is
aanschijn, een
een gelaat
gelaat "van
„van vleesch
aanschijn,
vleesch en bloed"
bloed" isis uiterst
uiterstzeldzaam.
zeldzaam.
Het moderne
moderne masker
masker nu
nu kan
kàn de
debekentenis
bekentenissymbolizeeren
symbohz;eeren van het
het
cpgemaskerde
gemaskerde
maskerachtige
heb cp
maskerachtigevan
van ons
ons natuurlijk
natuurlijk gezicht.
gezicht. Ik heb
bals meer dan eens menschen ontmoet, die
die —
- niet
niet in
in woorden
woorden maar
maar
weelkaar
elkaarons
ons
in zeer
zeer subtiele gebaren
gebaren —
- tot
tot elkaar
elkaar zeiden:
zeiden: „Later
"Laterwe
gezicht
toonen, onze
onze ziel
ziel speelt
speelt daar toch
toch niet
niet in.
in. Ons
Ons
gezicht maar
maar niet
niet toonen,
haast niet
nietmeer
meer
gezicht
zooveel moeten
gezicht heeft
heeft al
al zooveel
moeten huichelen,
huichelen, dat
dat 't't haast
kan. Laten
waar zijn kàn.
Latenwij
wij 't maar bedekken, dan hindert
hindert 't ons minder
in ons gebaar —
- onze
onze bewegingen
bewegingen kunnen
kunnen dan
danten
tenminste
minsteeenigszins
eenigszins
argeloos-eerlijk zijn."
mooiste „biechten",
"biechten", die
die ikikooit
ooit
argeloos-eerlijk
zijn." Dit
Dit zijn
zijn de mooiste
zag.
Een
mensch
is
beneden
de
kin
veel
eerlijker
dan
daarboven.
zag.
mensch is beneden de kin veel eerlijker dan daarboven.
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15. X.
X. Forbes
ForbesRobertson
Robertson „Shakespeare
"Shakespeare VoorVoordrachten:- Ho11,
Holl. Schouwburg.
Schouwburg.
drachten."
G. B.
B.Shaw
Shawheeft
heeftkort
kortgeleden
geledenverzekerd
verzekerd 1),
1), dat
dat indien
indien het
het oude
oude
Engelsche geslacht
geslacht acteurs
acteurs waarvan
waarvan Forbes
Robertson deel
deel uituitEngelsche
Forbes Robertson
Enge1sche tooneel
tooneel
waardig werk
maakte, waardig
werk had
had ta
te spel~n
spelen gekregen, het Engelsche
leiding zou
zou gegeven
gegeven hebbitit
hèbbMt áan
Europa:
de leiding
án Europa:
„As
"As itit was,
was, these
these artists
artists were
were kept
kept up
up to
tothe
themark
mark by
bythe
thecontinual
continua!
pass off
offliterary
literary scare-crows
scare-crows as
as heroes
heroes and
and heroines.
heroines. The
effort to pass
generation
wijch succeeded them....
generation whch
them .... acquired
acquired this
this art
art and
and acquired
acquired
nothing
nothin:g else (never
(nev~r having
having had the chance);
chance); so that
that you
you got
gotactors
actor5
of persuading
persuading you
you that
that
had an
an enchanting
enchanting power
power of
and actresses who had
<'end do the most
most wonderful
wonderful things
things when
when the
the moment
moment
could say
say ?rid
they could
came but
but...
came
•.• when you
you called
called on
on them
them not
notfor
for suggestion
suggestion but for exeexe..
knew better
better than
than to
to give
give themselves
themselves away
awayby
bytrying".
trying tt •
cution, they knew
Forbes Robertson
Robertson heeft
heeft gesproken
gesproken over zijn
zijn generatie
generatie die
die een
een
Forbes
toondedaardaarShakespeare-traditie
Shakespeare-traditie vanaf 'Garrick
'Garrick bewaarde,
bewaarde, hij
hij zelf toonde
van een gebaar
gebaar dat wel
wel soms
soms verouderd
verouderd aandeed;
aandeed; hij
hij toonde
toondeechter
echter
vooral
dit „verbeelden"
"verbeelden" dat
dat Shaw
Shawhem
hemten
tengoede
goede
vooral deze
deze "execution",
„execution", dit
schrijft. Tenslotte
Tenslottekomt
komtalle
alleverschil
verschiltusschen
tusschenbelangrijkenonbelangbelangrijk en onbelangrijk
verbeelding
rijk tooneel
tooneel hierop neer dat het belangrijke een kunst van verbeelding
is: d.
d. i.i.het
hetscheppen
scheppenvan
vaneen
eenwerkelijkheid
werkelijkheidenenhet
hetonbelangrijke
onbelangrijke
een kunstvaardige
kunstvaardige vovrstelling
werkelijkheid: een nabootsing,
nabootsing,
voorstelling van de werkelijkheid:
een
naturalisme in
slechten zin. Deze
Deze begrippen
begrippen zijn
zijn ook
ook in
in
een naturalisme
in den
den slechten
dit
verband verward
verward door eindeloos
eindeloos overover- en
enweer-gepraat
weer-gepraaten
en een
een
dit verband
tooneel moet
moet de
de illusie
illusie geven
geven
definitie
definitie voert
voert ditmaal
ditmaal tete ver.
ver. "Het
„Het tooneel
leus. Ze
Ze isis slechts
slechtsdan
danteteaanvaarden
aanvaarden
van
van de
de werkelijkheid" is de oude leus.
als
deze werkelijkheld
werkelijkheJd wezenlijk
is,is,alsal er
het
als deze
wezenlijkeen
eenschepping
schepping
er op het
Naboetsen, samenstellen,
herhalen is
is geen
gebeuri.~!, Naboct~;en,
samenstellen, herhalen
geen
tooneel
tooneel iets gebeurii:
gebeuren.
wanneer Forbes Robertson
Robcrtson zijn
zijn verhandeling
verhandeling over
over
gebeuren. Maar
Maar wanneer
Lear-fragment dan
dan vondt
vondt ge
Shakespeare
gaan !'1
een Lear-fragment
;. ,1 etn
Shakespeare overdoet
over doet gaan
1921.
of the Theatre,"
1)1 ) Voorrede
Theatre." Heinemann 1931,
W#)rid of
Grein's "The
„The W,)!ld
14 J.j. 1'. Grein's
Voorrede b:j
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hem eensklaps
eensklaps in de sfeer van die gestalte: er was
was verband
verband tusschen
tusschen
zijn verbeelding en in
uw verbeelding en ,,zijn
in zijn
.zijn verbeelding
verbeelding was
was Lear.
Lear.
Hij stelt uu Lear
Hij
Lear niet
niet voor
voor door
door een
eenstemval,
stemval, een
een gebaar,
gebaar, dat
dat een
een
Lear wellicht zou kunnen gemaakt
gemaakt hebben.
hebben. Hij
Hij isis een
eén zoo
'zoo waarachtig
waarachtig
mensch
hij Lear
Lear waarachtig
waarachtig gevoeld
gevoeld heeft:
heeft: hij
hij isiseen
eenzoo
zoowaarwaarmensch dat hij
achtig kunstenaar dat hij
hij ten
ten deele
deele Lear
Lear waarachtig
waarachtig is
is,hij
hijisiseen
eenzoo
zoo
waarachtig
verschijnt tusschen
tusschen uw
uw aanaanwaarachtigtooneelspeler
tooneelspelerdat
dat Lear
Lear verschijnt
dachtige
.zijn beheerschte
beheerschte verbeelding.
verbeelding. Maar
Maar Lear's
Lear's gestalte
gestalte isis
dachtige en zijn
achter hem, om hem;
hem; ze
ze stuwt
stuwt hem
hem tot
toteen
eenstemval,
stemval,tot
toteen
eengebaar,
gebaar,
dat Lear wellicht
wellicht nimmer
nimmer zou
zou gemaakt
gemaakt hebben,
hebben, maar
maardat,
dat,tusschen
tusschen
u en hem,
hem, Lear
Learis.
is.Hij
Hijkan
kanslechts
slechtszoover
zoovergestuwd
gestuwdworden,
worden,slechts
slechts_
a1,shij
hij van
van nature
nature rijk is, als
in zooverre
zooverre vorm aannemen
aannemen...
als hij
hij Lear
Lear
•,eb~ar
menschelijk bevatten
bevatten kan.
kan. D
ebaar daarbij ietwat veroudeal
me~schelijk
vero~~c~4.
'9:er
ijTn
schijnt, dat
deze mensch
SChijnt,
dat deze
mensch d
lf&n Jacquet
droeg; hebt gij
gij ~f
jacquet droeg;
niet vergeten?
'

q'::. ',,'

Traditie in de
de speelkunst
speelkunst is
is niet
nietalleen
alleen de
de;iverlevering
vverlevering van
van een
een
bepaalde
speelwijze en
bepaalde opvattingen, het
het isis veeleer,
veeleer, en
en op
op
bepaalde speelwijze
en bepaalde
.zijn
van bedoeling
bedoeling waaruit
waaruit deze
deze beiden
beiden voortkomen,
voortkomen,
zijn best de eenheid van
het is ook
ook —
- teri
t(!~ goede
goede en ten
ten kwade
kwade —
- de
de heading
hCJtlding die
die een
een speler
speler
als
zelf aanneemt
aanneemt tegenover
tegenover een
een stuk.
stuk. Voor
Voor velen
velenzal
zalForbes
Forbes
als van zelf
Robertson's
tegenover Shakespeare
Shakespeare soms
"beschaafd",
Robertson's houding tegenover
soms te „beschaafd",
te ingehouden zijn.
zijn. Dat
Datisiseen
eendeel
deelvan
vandeze
dezeVictoriaansche
Victoriaanschetraditie.
traditie.
Shakespeare
Shakespeare is
is ruiger.
Maar
hoeveel malen
malen neemt
neemt de
deHoliandsche
Hollandsche acteur
acteurtegenover
tegenover
Maar hoeveel
Shakespeare
houding aan, die hem
hem als
als van
van zelf
zelf eigen
eigen werd
werd
Shakespeare niet
niet de
de houding
uit de
de traditie
traditie van
vanhet
hetburgerlijke
burgerlijketooneelspel,
tooneelspel, dat
dathem
hemzoolang
zoolang
water en brood was.
was. Met
Met hoeveel
hoeveel moeite
moeite benadert
benadert men
men Strindberg,
Strindberg,
overgang
niet alleen
alleen
overgang tusschen
tusschen naturalisme
naturalisme en
en verbeelding.
verbeelding. Dat
Dat is niet
omdat
Shakespeare hooge
hooge menschelijke
mensche1ijke eischen
of omdat
omdat
omdat Shakespeare
eischen stelt,
stelt, of
Strindberg
bepaalde, anders
anders geaarde
geaarde natuur vertoont.
vertoont. Dat
Dat isis
Strindberg een
een bepaalde,
omdat —
omdat
- de
de uitzonderlijke
uitzonderlijke eer gelaten
gelaten aan
aan wie
wie eere
eere toekomt
toekomt —
voor
meerendeel de
de Nederlandsche
Nederlandsche acteur,
acteur, goed
goedNederlandsch
Nederlandsch
voor het meerendeel
geaard al vanzelf de traditie
traditie van
vanhet
hetnationale
natipnalezorgvuldige
zorgvuldigerealisme
realisme
erfde, en daarbij niet al ce
te vaak
koestertenenalaltetezelden
zelden
vaakhet
het hart
hart d~t'~e
date koestert
de hartstocht
hartstocht en
ende
debeh;ersching
beh.;erschingdiedieN,Tieien
v6eren tot
tot het
hetmonumentale.
monumentale.
Het is dwaas
dwaas het
het naturaLsme
naturalisme te
te veroordeelen.
veroordeelen. Het
Het isiseen
eenweg
wegtot
tot
herstel uit
uit vervalschte
vervalschte verbreiding.
ved:welding. Drang
Drang tot
tot stijl,
stijl, verval
verval tot
tot zinzinledigheid
herstel langs
lang~ naturalisme
naturalisme wisselen
wisselen elkander,
elkander, instandinstandledigheid en herstel
LXXXVI

43*

668

DRAMATISCHE
KRONIEK:
DRAMATISCHE KRONIEK

houdend af; sinds de oerouden
oerouden hun
hun roode
roode herten
hertenen
enhun
hungeometrische
geometrische
figuren griften in
jer holen.
holen. Maar
Maar nu
nuonze
onze periode
periode van
van
figuren
in de
de wanden
wanden zier
naturalisme
naturalisme wee~
weer achter
achter ons
on komt
komt te
te liggen
liggen en
en wij
wij op
op de
debrokkelige
brokkelige
puinhoopen
ingestorte bruggen
bruggen en
en te
te midden
middenvan
van
puinhoopen van Strindberg's ingestorte
velerlei
slechts die
die schrede
schredewaarlijk
waarlijk winst
winstdie
die
velerlei verwarring
verwarring staan, is slechts
verder gaat.
gaa~. Het is
is zeer
zeer wel
wel mogelijk
mogelijk het
het oudere
oudere stuk,
stuk, het
het oudere
oudere
verder
spel te waardeeren - en zelfs veel hooger te waardeeren - danspeltwardn—zfsvelhogrtwadn—
het jonge
jonge stuk en
en het
het jonge
jonge spel,
spel, en
en toch
tochvoor
vooralles
alles dit
ditteteeischen
eischen
en van belang
belang te
achten Het zal slechts
slechts k~en,
plotselingofoflanglangte achten
koen, plotseling
zaam:
„digging, year by year
"digging,
year
another."
In aa hill's
hill's hart,
hart, now
now one
one VIQ,
way, now another."

Représentations
°Nay "Amants."
„Amants." Représentations
"oltq,ay
Jeanne Provost.
Jeanne
Provost.

21. XI.:M..
XI. M
2I.

Jeanne Provost
Provost heett
hedt Claudine
zijsuggereert
suggereert uu
Jeanne
Claudine Rozay
Rozay te
te zijn:
zijn: zij
;neen
eenbepaalde
bepaaldeomstandigheid,
omstandigheid,werkelijk,
werkelijk,
een
bepaalde vrouw
vrouw ,n
een bepaalde
zooals
misschien wel
wel is. —
- Een
Eenvergelijking,
vergelijking, een
een toenadering
toenadering
zooals zij
zij misschien
wordt bemoeilijkt
bemoeilijkt door de afgronden tusschen
Shakespeare en
en Donnay,
Donna y,
tusschen Shakespeare
Forbes Robertson
Forbes
Robertson en Jeanne
Jeanne Provost.
Provost. Ook
Ook deze
deze actrice
actrice speelt
speelt uit
uit
eenduizend
duizendsoortgelijke
soortgelijke
een traditie: die
die van
vanhonderden
honderdenactrices
actricesinineen
stukken "so
you got—
got •••• actresses
actresses who
who had
had an
an enchanting
enchantingpower
power
„so that you
of persuading
could say and do
do the
the most
most wonderful
wonderful
persuading you
you that
that they could
but •••• when...."
when ...... Maar....
Maar •••• toen
toen de
de
things
when the moment
moment came,
came, but....
things when
suggestie,
verliefdheid, aan
het ItaliItalisuggestie, charmante
charmante nuanceering
nuanceering van
van verliefdheid,
aan het
aansche
plotseling in Donnay's
Donnay's vierde
vierde bedrijf
bedrijf gelegen
gelegen is,
is,
aansche meer
meer dat plotseling
plaats
smart van
van een
een afscheid
afscheid —
- wat
watsuggesuggeplaats moest maken voor de smart
zij uu toen?
toen?Wat
Watsuggereert
suggereertmen
menuumeest
meestininhonderd
honderdsoortsoortreerde
reerde zij
gelijke
immersniet
niettetesuggereeren:
suggereeren:zijzijisisslechts
slechtstete
gelijke gevallen?
gevallen? Smart
Smart isis immers
verbeelden.
verbeelding eischt
eischt iemand
iemand als
als Donnay
Donna yimmers
immers
verbeelden. Aan
Aan verbeelding
niets : dit tooneel
stierf er
er reeds
reeds aan,
aan,
niets:
tooneel leefde
leefde van nabootsing.
nabootsing. Het stierf
Is,er
er verband
verband tusschen
tusschen uw
uwverbeelding
verbeelding en
en
eenigen
geleden. Is
eenigen tijd
tijd geleden.
Jeanne
Provost
als
ClaudiJ;le
Rozay?
Gij
ziet
een
vrouw:
door
een
Jeanne Provost als Claudine Rozay?
een vrouw: door een
stemval,
een bepaalde
bepaalde vrouw,
vrouw, maar
maar deze
deze staat
staat
stemval, een
een gebaar
gebaar schi}rtt-zij
schijn zij een
el) Jeanne
JeanneProvost's
Provost'sacteeren:
acteeren:
eigenlijk
afspraak -tusschen u en
eigenlijk als
als bij
bij afspraak‘tusschen
gij
knap, niet
niet knap,
knap,knapper
knappP-falalnaar
naargelang
gelangvan
vanbepaalde
bepaalde
gij vindt het knap,
gij ,"an
hetoverige
overigeniet
nietreeds
reeds
nuance's, bepaalde
bepaalde bewegingen.
bewegingen. Hebt
Hebt gij
an het
veel vergeten?
vergeten?
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Afgescheiden
van dit verschil tusschen Jeanne
Mgescheiden yan
Jeanne Provost's
Provost's„sugges"suggesspel en
en Forbes
Forbes Robertson's
Robertson's „beeldend"
"beeldend"spel
spellijkt
lijkthet
hetonmogeonmogetief" spel
themoment
moment'comes"
comes"iets
ietstetesuggereeren.
sugg~reeren.Een
Eengrootere
grootere
lijk om, "when
when the
actrice zou
soortgelijke Donna
y-schim misschien
misschien kunnen
kunnen omomactrice
zou een soortgelijke
Donnarschim
scheppen
scheppen (mevr.
(mevr. Lobo in „Vlam")
tt Vlam") omdat
omdat zij
zij ze
ze kan
kanverrijken
verrijken met
met
persoonlijkheid. Of
deel
haar persoonlijkheid.
OfJeanne
JeanneProvost
Provostmeer
meerbezit
bezit dan
dan haar deel
van de vaardige
vaardige traditie
traditie was
was op
op een
een avond
avond moeilijk
moeilijk vast
vast tetestellen;
stellen;
schijnt wel
wel zeker.
zeker. Donnay?
Donnay?Merci!
Merci!
het tegendeel schijnt
7-IO. XL
XI. Gastspieltournée.
Gastspieltournée. Leopoldine
Leopoldine Konstantin.
Konstantin.

Vergelijking
tusschen LeopcIldine
Vergelijking tusschen
Leqtcldine Konstantin en Jeanne
Jeanne Provost
Provost
de hand:
hand: egtis
eOls verwantschap
verwantschap tusschen
tusschen den
den aard
aard van
van
ligt nader voor
voor de
het Fransche
Fransche boulevardspel
boulevardspcl ·eil
deze geboren
geboren Weensche
Weensche
dig. van deze
en .
Zij is technisch veel knapper dan
Zij
dan de
de Française
Française en
enzij
zij isisveel
veelminder
minder
belangrijk. Zij
eigenlijk alleen
voorbeeld van
van de
de
belangrijk.
Zij is eigenlijk
alleen van
van belam;
belang ;11~
1s voorbeeld
schittefendsten vorm.
onbelangrijke tooneelspeelkunst in haar schittuendsten
vorm.Jeanne
Jeanne
Provost
tenminste een
een actrice,
actrice, Leopoldine
Leopolctine Konstantin
Konstantin is
is een
een
Provost is
is tenminste
„ster". Zij
"ster".
Zij schittert.
schittert.Zij
Zijsuggereert
suggereertuuzelfs
zelfsgeen
geenbepaalde
bepaaldefiguur,
figuur,zij
zij
schittert slechts, zoodra
zoodra de rol
rol haar
haarmaar
maaraanleiding
aanleidinggeeft,
geeft,en
enzoo
zoo
mogelijk
rauwe werkelijkheid,
werkelijkheid, niet als
als sugsugmogelijk nog
nog meer.
meer. Zij
Zij speelt de rauwe
gestie,
fragmenten die
die zij
zij nabootst
nabootst en
enoverovergestie, niet als beeld, maar uit fragmenten
drijft en vooral
vooral dit
dit fragmentarische:
fragmentarische: dit
ditverbrokkelen
verbrokkelen van
van elke
elke rol
rol
in tallooze
tallooz;e kleine valsch schitterende scherven,
scherven, dit
ditvolkomen
volkomen gemis
gemis
aan
eenheid, en innerlijk
innerlijk verband,
verband, kenmerkt
kenmerkt haar. In
In „Fasching"
"Fa$ching"
aan eenheid,
speelt zij uu een
een brillante
brillantevrouw:
vrouw:als
alsoppervlakkige,
oppervlakkige,als
alsernstige,
ernstige,als
als
angstige,
hartstochtelijke. Zij
zichz;elf. Zij speelt
speelt de
de ververangstige, als
als hartstochtelijke.
Zij speelt zichzelf.
liefdheid,
de overgangen
overgangen van
van beide
beide onder
onder de
de
liefdheid, zij
zij speelt
speelt het verdriet, de
oppervlakte
het menschelijke
mensche1ijke dat
dat beiden
beidensamen
samen
oppervlakte speelt
speelt z;ij
zij nimmer, het
in een mensch
mens eh doet
doet zijn
z;ijn in
inen
enuit
uitelkander,
elkander,de
dedrang
drangdie
diedeze
dez;ebeiden
beiden
naar
boven doet komen
komen speelt
speelt zij
z;ij niet. De
De rol
rol vraagt
vraagt iets,
iets, zij
zij aapt
aapt
naar boven
iets
gij hoort
hoort stemval,
stemval, gij
gij ziet
z;ietgebaar,
gebaar, maar
maarstaat
staatdaarachter
daarachter
iets na, gij
iemand
acteeren? Alle dramatische accenten zijn hol
hol en
en leeg,
leeg, er
er
iemand te acteeren?
wordt zeer
z;eer veel van een rol
rol verwaarloosd
verwaarloosd ten
ten koste
koste van
van sensationeele
sensationeele
speelkansen:
figuur van den
den schrijver
schrijver wordt
wordt aan
aan scherven
scherven gegespeelkansen: de
de figuur
speeld
alleen de
de schei
schelven
die de
deschittering
schitteringkunnen
kunnenspiegelen
spiegelen
ven die
speeld en alleen
worden een
een voor
voor een
eenvoordeelig
voerdeeli g opgesteld
opgesteld achter
achter het
het voetlicht.
voetlicht.
De regie was wel z;oo vr~endelijk daartoe steeds mede te werken. Dergiwaslzovn.dejkartsmewkn.
En toch is
is hier
hier een
eenpersoonlijkheid:
persoonlijkheid: maar
maar deze
dez;e speelt
speelt ten
tenkoste
koste
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van uw
uw voorstellingsvermogen
voorstellingsvermogen een vervalschte
vervalschte wereld
wereld van
van bandebandelooze sensatie:
sensatie: ze
zeontneemt
ontneemt'aL1den
densamenhang
samenhang van
vanuw
uwindrukken:
indrukken:
gij krijgt
krijgt een
neiging om
te verzetten
verzetten en
en te
te zeggen:
zeggen: dit
dit isisniet
niet
gij
een neiging
om u te
waar.
Hier is dus
dus geen
geenenkele
enkeletraditie:
traditie:hier
hierisisde
de„persoonlijke
"persoonlijkevrijheid"
vrijheid"
niet anders
anders isis als
alshet
hetontgaan
ontgaanvan
vanelke
elkeverplichting,
verplichting,Caliban's
Caliban's
die niet
dronken: "Freedom,
heyday! heyday,
heyday, Freedom!
Freedom! Freedom,
Freedom,heyday,
heyday,
dronken:
„Freedom, heyday!
(,,0, brave monster!")
monster!")
Freedom!" („O,
Freedom!"
gerechtigheid gebiedt
gebiedt hier
hier het
het erkeniteri
erkenJttA van een
een talent
talent voor
voor
De gerechtigheid
het blijspel
blijspel dat
dat zich
zich echter
echter telkens
telkens tetebuiten
bUltengaat
gaataan
aanrauwe
rauweoveroverdrijvingen.
magnifique."
nck. "Le
„Le cocu magnifique:'
18. IX. F Cromm
Cromm~nck.
„Maison diJl
I Oeuvre."
"Maison
I OsltVre:' Stadsschouwburg.
Stadsschouwburg.

Lugne Poë,
Poë, beskT;ider
beSirljder van
van het
hettraditioneele
traditioneele Fransche
Fransche stuk,
stuk,
Lugne
heeft traditie.
traditie. Hij
HiJhee.':t~~(~'.t,
merkwaardig en
van zelf
zelfsprekend
sprekend
en toch als van
.t i. merkwaardig
een
ondergrondvan
van Fransche
Fnnsche speelwijze,
speelwijze, niet
niet den
den gezuiverden
gezuiverdeneenvoud
eenvoud
eenondergrond
van Copeau's
die te
van
Copeau's troep,
troep, m.iar
tn.lar vele
vele eigenaardigheden
eigenaardigheden die
te danken
danken
zijn aan
aan het
hetgrocte
grocte;3...,„adeel
;' ..tlldèel dat
de vroege
vroegeStrindberg,
Strindberg,
datIbsen,
Ibsen, en
en de
Russen en
en Duitschers
Duitschersininhet
hetrepertoire
repertoirevan
van„L'Oeuvre"
"VOeuvre"hebben.
hebben. Dit
Dit
spel
staat dichter
dichter bij
bij ons
onsNederlandsche,
Nederlandschc, dat
datonder
ondersoortgelijke
soortgelijke
spel staat
omstandigheden
begeleidt hij
hij zijn
zijn opvatting
opvatting
omstandighedcngroeide.
groeide.- — En
En zoo begeleidt
van
rol met
met alle
alle middelen
middelen van
van een
eenknappe
knappepsychologische
psychologische
van de rol
speelkunst, nuances van allerlei schakeering die de
de figuur
figuur verheldeverhelderen: die uw
ren:
uw belangstelling
belangstelling binden,
binden, die
die de
derol
rol„vertolken",
"vertolken",maar
maar
die niet in uw verbeelding een
een gestalte
gestalte vormen,
vormen, noch
noch een
een aandoening
aandoening
gaande
niet zijn
zijn Ibseniaansche
Ibseniaansche geschooldheid
geschooldheid die
die
gaande maken.
maken. Was
Was het niet
hem er toe dreef ter motiveering
motiveering van ziin
zijn opvatting
opvattingen
enter
termotiveering
motiveering
van
Bruno's geaardheid
geaardheid diens
diens pathologischen
pathologischen aanleg
aanleg zoo
zoovroeg
vroeg in
in
van Bruno's
het eerste bedrijf naar
naar voren
spelen, lang
lang voor
voor zijn
zijn jaloezie
jaloeziedoordoorvoren te spelen,
breekt, terwijl volgens den
den tekst
tekst een
een zekere
zekere geexalteerdheid
geexalteerdheid afdoende
afdoende
zou zijn. Hij wilde
wilde verantwoorden
verantwoorden en
en Crommelynck
Crommelynck maakt
maakt hem dat
dat
niet
gemakkplijk: hij
hij zpii,
z~lf.,veré:lntwoordt
Petrus'bereidwilligheid
bereidwilligheid
niet gemakkelijk:
verantwoordt Petrus'
niet,
noch Stella's
Stella'stoeisetfendheid,
toti~~endheid, noch
noch'haar
haaronveranderd-zijn
onveranderd-zijn
niet, noch
in
b~drijf
- tel'lzij
met enkele
woorden,
zekerniet
nietmet
met
in het
hetlaatste
laatste
bedrijf
met enkele
woorden,
zeker
zorgvuldige
voorbereidinletl. Deze
Deze Fransch-schrijFransch-schrijzorgvuldige psychologische
psychologische voorbereidinzen,
vende Vlaam is vrijer,
vrijer, hij
hij schrijft
schrijft meet
me,,:!'ttic
uic cte
de verbeelding
verbeelding dan
danzijn
zijn
meeste
taalgenooten: zijn
ontwikkeling kan
kan van
van belang
belang worden.
worden.
meeste taalgenooten:
zijn ontwikkeling

DRAMATISCHE KRONIEK
DRAMATISCHE
KRONIEK

671

Maar met
met psychologische
psychologische verantwoording
verantwoording bemoeit
bemoeit hij
hij zich
zichslechts
slechts
in zooverre dat
dat hij
hij een
eenzekeren
zekerenstand
standvan
vanzaken
zakengeeft
geefteneneen
eentooneel
tooneel
.. cteurkan
kanzezespelen,
spe1en,zoodat
later, een bedrijf
bedrijf later
later een
eenanderen:
anderen:dedeacteur
zoo dat
uw verbeelding
verbeelding geschiedt;
geschiedt; daarom
daarom ook
ook isis elk
elknieuwe
nieuwe
de overgang in uw
inzet hier van
van meer
meer belang,
belang, daarom
daarom—
- en
enom
omvele
velezwakheden
zwakhedendie'
die'
blijvèn
gelukte het
hetLugne
Lugne'Poë's
'Poë'sregie
regieniet
nietde
deware
waresfeer
sfeer
blijven bestaan
bestaan --- gelukte
te treffen
treffen en de
de ware
ware stijging.
stijging. Hij
Hij paste
paste zijn
zijn spel
spel toe
toe op
op een
eenniet
niet
zeer verwant
stuk: hij,
is Fransch,
hij, is
Fransch, internationaal;
internationaal; het stuk
stuk isis eer
eer
zeer
verwant stuk:
Vlaamsch. Het is eer
Vlaamsch.
eertTlaamsch
'Vlaamsch door
door zijn
zijn groteske
groteske overdadigheid
overdadigheid
. en
uitbundigheid rondom
zuiver meisjesfiguurtje,
meisjesfiguurtje, om zijn
zijn
en uitbundigheid
rondom een zuiver
onwaarschijnlijke
grove spot,
spot, zijn
zijn
onwaarschijnlijke bezetenheid~
bezetenheid, zijn
zijn accenten
accenten van
van grove
duisterheid,
zijnklucht,
klucht,die
diemenschemenscheduisterheid, zijn
zijn mombak~grimassen
mombaklgrimassen enenzijn
sinister'" grootsçJ;t
gespeeld te kunnen
kunnen worden
wordeQ
lijk
genoeg is
lijk genoeg
is om sinister
grootse i gespeeld
Eit siiitOtiiguur een
Maar dan
dan diende
diende men
mendede~.guur
eentragischer
tragischertweeling
tweeling
ze niet
nietop
op"te
vattenalsalseen
eencafé-chantant-grap,
café-chantant-grap,
fIguur
maken en
en ze
figuur te maken
te vatten
dan ware
ware erervan
vandedevaste
vastenavondbfzo(kin'~!
:t:. het laatste
laatste bedrijf
bedrijf
navondbe zoe kir : #:•
"whfr : ':k
camet> zou
zou
wat
helschers te
maken. Etc.
wat helschers
te maken.
Etc. En „wher
:i< moment
moment came"
men
speler en
eneen
eenspeelster
speelstermoeten
moetenhebben
hebbendiediedezen
dezenBruno
Bruno
men een speler
geven., even knap als Lugne Poë,
Poë, maar
maar ontroerender;
ontroerender;
een gestalte kon geven,
even
kiesch als
alsMme
MmeCamier,
Camier,
maar
aandoc·+jker.
beiden
even kiesch
maar
aandoe
r ? h h ker. Want
Want beiden
misten
de kracht:
kracht: hij
hijom
omonder
onderdezen
dezenzieken
ziekendwang
dwangeen
een
misten tenslotte de
groote verscheurdheid
verscheurdheid te
te spelen en
groote
en een
een groote
groote dwaasheid,
dwaasheid, zij
zij om
om
de neteligheden van deze rol weg
weg te spelen
spelen en
en er
er--- het
hetmoet
moetmogemogein de
de
lijk
- een
een gemartelde
gemartelde en
en zuivere
zuivere vrouwenfiguur
vrouwenfiguur voor
voor in
lijk zijn —
plaats te stellen; beiden
beiden speelden
speelden alweer
alweer uit
uit de
de naturalistische
naturalistische school:
school:
de
nuance's van de
de figuur:
figuur: niet
niet de
delevende
levende gestalte:
gestalte: en
en dat
datmen
men
de nuance's
in de
de naturalistische
naturalistische school,
school, met
met liefde
liefde een
een levende
levende gestalte,
gestalte, kan
kan
scheppen
niet alleen
alleen Nederlandsche
Nederlandsche acteurs
acteurs ons
onsleeren
leeren
scheppen hebben
hebben niet
zij ,ins
~)ns weinig
weinig zien.
zien.
zien. Deze maand
maand helaas
helaas lieten
lieten zij
.
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MAURICE BRILLANT, Le.~
Années d'Apprentissage
d'Apprentissage de
de
Les Années
Sylvain Briollet.
Sylvain
Briollet. ;;':,ris, Bloud
Gay, 1921.
1921.
Bloud et Gay,

Ziehier een clericaal
clericaal boek
boek in
inden
denechtera
echten zin van
...an net
boek over
over
het woord: een boek
inde
dekleinste
kleinstebijzonderbijzonderden clerus, geschreven
geschreven door
door iemand.
iemand. die
milieu tot
tot in
die dit milieu
heden kent en begrijpt.
begrijpt. Ofschoon
Ofschoon de
deFransche
Franscheliteratuur
literatuureen
eengroot
grootaantal
aantal kathokathobè~
lieke
onder de tot
tot die
die soort
soort bélieke schrijvers
schrijvers telt,
telt, gebeurt
gebeurt hef
hei zeer zelden dat men onder
hoorende boeken een
een verdienstelijk
verdienstelijk of
ofzelfs
.zelfs.leesbaar
leesbaar werk aantreft. Vooropgezet
Vooropgezjlt
psychel~~ht
zijn
daarvan,naar
naarikikmeen,
meen;
idealisme
aan
idealismeenengebrek
gebrek
aan
psychaloggkht zijn
daarvan,
oorzaken, om
om nit"t"te"preken
ni tte spreken van
vandie
dietypische
typischevreesachtigheid,
vreesachtigheid,
twee voornaamste oorzaken,
"la peur
peur des
des mots".
mots".
die Huysmans noemde: „la
4=r'§> ^n Briollet
De schrijver
schrijver van
van Les Années
Annéesd'Apprentissage
d'Apprentissag€^:i-,I .., 5.~'I.!;:tln
de
Briollet is,
is, in de
eerste plaats,
kliai- stylist. Bovendien
eerste
plaats, een fijnzinnig
fijnzinnig psycholoog
psycholoog en
eneer:
eet; J<.hai-'
Bovendien bezit
bezit
eer. zeer
zeer bijzonderen
bijzonderen humor.
humor. Hij
Hij
hij, naast eene groote
groote dosis
dosis gezond
gezond verstand,
verstand, eer
of
vergeet geen oogenblik
oogenblik dat de geestelijken, die
die hi;
hii. b?schrijft,
beschrijft, menschen zijn; of
gewolw merschen
mer.5chenzouden
zoudenkunnen
kunnen
liever, hij
aan dat zij anders dan gewone
hij denkt er niet aan
beminnelijk
zijn. Daarbij
Daarbij is hij een humanist,
humanist, en
en als
als dusdanig
dusdanig vrv~urZll:n
r urzlen van een beminnelijk
scepticisme.
Maurice Brillant noemt zijn boek een
een roman,
roman, maar
maar ten onrechte;
onrechte; het
het isisevenevenmin een roman als L'Oblat
L'Oblat of Les Opinions
Opinions de
de Jérome
JéromeCoignard.
Coignard. Het is
iseene
eene opeenvolging
van aangename,
aangename, min
minof
ofmeer
meermet
metelkaar
elkaarininverband
verbandstaande
staandetafereelen
taferee1en
eenvolging van
dit niet
niet
en gesprekken,
gesprekken, maar
maarook
ook niets
niets meer.
meer. En
En na
na lezing van het boek, heb ik dit
eens zoo erg
erg betreurd.
betreurd.
De persoon
persoon die hier zijne
zijne eigen geschiedenis
geschiedenis vertelt
vertelt is
is een
eenjong
jongseminarist
seminarist
die blijkbaar
blijkbaar niet
den geestelijken
geestelijken staat,
staat, en
en met
meteen
eengevoel
gevoelvan
van
niet geroepen
geroepen is tot den
zoodrukkende
drukkendeatmosfeer
atmosfeer van
vanhet
hetseminarie
seminarieverlaat.
verlaat.
bevrijding
voor hem
hem zoo
bevrijding de voor
Het is geenzins
geenzins de
de geschiedenis
geschiedenis van
vanden
denjonger.
jonger.. Renan.
Renan. Er
Er isisbij
bijdezen
dezenBriollet
Briollet
ve~trek,de
deonderworpen
onderworpen
geen spoor van opstand
opstand of
of twijfel,
twijfel, hij
hij blijft,
blijft,na
nazijn
zijnvertrek,
geloovige die hij
hij altijd
altijd is
is geweest.
geweest.Maar
Maarzooais
zooalsaltijd
altijdin
ineergelijke
dergelijkegevallen,
gevallen,heeft
heeft
hij
bezwaar om dadelijk
dadelijk weer
zijn intrek
intrek te nemen
nemen bij
bij zijne
zijne ouders,
ouders, in
in
hij eenig bezwaar
weer zijn
onve~achte terugkeer
terugkeer wel
wel eenige
eenigeopopde kleine provincieplaats,
provincieplaats, waar zulk een
een onverwachte
eer.tijdje
tijdjeWonen
wonen bij
bij zijn
zijn oom,
oom,den
denpastoor
pastoor
spraak zou verwekken. Daarom
Daarom kan
kan hij
hij een
van Guinoiseau.
Guinoiseau.
1S een
eenmerkwaardig
merkwaardig
Deze
pastoor,die
diede
decxger,lijke
€.gerJijke hoofdfiguur is van het boek,
boek, is
Deze pastoor,
,11; mei.
GriekSche beschaving
beschaving bestudeert
bestudeert en
en
man. Hij is een geleerde,
geleerde, cie
met liefde de Grieksche
Hij kunstliefhebber
Grieksche vazen
vazen verzamelt
verzamelt
oude inscripties
inscripties ontcijfert,
ontcijfert 1 eiPIJ
kunstliefhebber die Grieksche
en zelfs moderne schilderijs.schilderije: . bewondert;
bewondert; een filosoof
prinfilosoof die,
die, zijne
zijne religieuze prinabsolutewaarheden
waarheden gelooft;
gelooft; een
eenmensch
menschdie
die
ciepen
uitgezonderd, weirug
ciepen uitgezonderd,
weinig aai'\~~
. absolute

674

BUITENLANDSCHE LITERATI=
LITERATUU~
BUITENLANDSCHE

het aardsch
aardsch genot
genot niet
nietversmaadt,
versmaadt, de
dewaarde
waardekent
kentVail':
vaifeè'lt,go~den
wijnen
eneen
een
het
ieiitto4den wijn
zooniet
vergeeft,
goed gerecht
gerecht en
alle zwakheden
zwakheden '"",VI
goed
en alle
'vn tlet
het menschelijk
menschelijkliatt;
ht too
- niet vergeeft,
dan toch
toch begrijpt;terzucht
begrijpt, Berzuchtkent
kenthij
hiiniet;
niet;hij
hijisisgelukkig
gelukkiginindede pastory
pastOl'Y van
van het
het
dan
dorp en
en het
het kan
kan hem
hemweinig
weinigschelen
schelen—
- wat
watniet
nietmet
metal al
z;ijne":Collega's
kleine dorp
zijne
Collega's
'het geval is —
- of
ofhem
hemalaldan
danniet
nieteene
eeneschoone
schoonetoekomst
toekomststaat
staattetewácilten.
wachten.Hij
Hij
As een
een wijze.
wijze. Het
Het is bij
bij dezen geestelijke,
geestelijke, die
die hem
hem kwistig
kwistig de
de lessen
lessen z;ijne;:;wijsheid
zijne*ijsheid
tn
~aanden
tmzijner
zijnereivaring
ervaringvoorhoudt,
voorhoudt,dat
datSylvain
SylvainBriollet
Briolletgedurende
gedurendetalrijke
talrijkemaanden
verblijft, vooraleer
vooraleer zijne
zijne plaats
plaats in
in het
hetmaatschlppeliilv
maatschlppelijly,leven
hernemen.
verblijft,
leven tetehernemen.
en dan
danworden
worden c.
c' tange,
tange, maar
monologen van
van den
den
maar nooit
nooit verv~letiW
verveler* monologen
Nu en
pastoor door
door eene
eeneofofand,...!:(::
aná,":I; ;p',~!:nam~
die den
denschrijver
schrijver
pastoor
,1rrenameanecdote
anecdote onderbroken,
ondetbroken, die
.aoe goed
goed he
hÛ,ri
alle Owoonten,
g~woonten,eigenaardigheden
eigenaardigheden
gelegenheid geeft
geeft te
te to
te , ".. ". hoe
alle
de gelegenheid
zeden der
der clerici
clerici bekez.
bekt:;~'· ""JU. Maar hoofdzakelijk is het toch om
om de
de gedachten
gedachten
en zeden
gevoelens van
van den
den pastoor
pastoor van
van Guinoiseau
Guinoiseau tetedoen.
doen.
en gevoelens
Zooals men hooger
vertoont deze
deze pastoor
pastoor eene groote
gelijkenis
Zooals
hooger heeft,gez;ien,
heekgezien, vertoont
groote gelijkenis
Ahatol~'- France
Franèe voorkomenden
voorkomenden sceptischen
sceptischen
den in
inhaast
haastalle
alleromans
romansvan
vanAriato10
met den
bumanist.Alleen
Alleenheeft
heeftzijn
zijnscepticisnietgrenzen4Dit
scepticisnlE!lgrenZen. ,Ditbelet
beletechter
echterniet
nietdat
datinindit
dit
tumanist.
paradoxenvoo~4~.t,
voorik**,4*, ofschoon
hiaek beminnelijke
beminnelijke paradoxen
ofschoonzij
z;ijniet
nietworden
wordengeuit
geuit
btoek
geestelijke lippen, toch
toch eenigszitik.titiind
eenigsz;it'l!r Vrèlê1lldaandoen
aandoeninineen
een
werkdat
datbijna
bijna
door geestelijke
werk
uitsluitend pastoon
':;j,c;<!-oppen ten"tooneele
ne
ten • tooneelevoert.
voert. (Bijvoorbeeld:
(Bijvoorbeeld: lil!
„Il ne
uitsluitend
pastor s fl: t,i;.,:,ci-oppen
léf;?'r;;
d'honnêteté".) Het
Hetzou
zoumij
mijdan
dan
jamais.à la lé
ner une femme d'honnêteté".)
r ~,::;!y:;)"ner
faut jamais-à
onek,dat
datininde
dekatholieke
katholiekemilieu's
milieu'svan
vanFrankrijk
Frankrijk
ook niet
niet Verwonderen
vervvonderen ir"i:.",",. t\t:'onek,
ook
vz-tr andere
de minste
minste opspraak
opspraak verv
ver-';!!::{t,
geloovigen %r:
andere landen (wel te
te
,ekt, door de geloovigen
niet de
gelieven tetenemen)
nemen) op eenig protest
protest werd
werd ontontverstaan indien
verstaan
indienzij
zijerv<!tl
ervan){f."I::;.S
k r.s gelieven
haald. Wat alweer
alwee: bewirnbewi:~i:. de
,ht waarde
de waarde
menschelijkegevoelens,
gevoelens, zelfs
zelfs in
in
derder
menschelijke
metabsolute
absolutevr:-;
v:..""r'li:den,
betrekkelijk is.
is.
,, ,r!li:den, ook
ook maar zeer betrekkelijk
verband met

"3

]OSEPH
DE PESQUIDOUX, Chez Nous.
Now. Paris,
JOSEPH DE
Librairie
PIon, 1921.
Librairie Plon,
Aan degenen die
die meenen
meenendat
datde
deParijsche
Parijscheboulevard
boulevardhet
hethart
hartisisvan
vanFrankrijk;
Frankrijk;
z;ijn dat
dat de
de tooneelspelen
tooneelspelen van
vanBernstein
Bernsteinen
enBataille,
Bataille,
aan
overtuigd zijn
aan degenen
degenen die overtuigd
z;ijn van
van den
den
de romans
romans van
Ba.rbusse en Maurice Rostand een getrouw
getrouw beeld
beeld zijn
van Barbusse
Franschen
Fransche lewn;
'Indegenen
deg~nendie
diebeweren
bewerendat
datde
deverzen
verzen
Franschen geest
geest en
en het Fransche
leven; ..an
van Cocteau en zijne
zijne makkers de moderne
moderne Fransche
Fransche poëzie
poëzie vertegenwoordigen,
vertegenwoordigen,
Frankrijkwenschen
wenschen kennis
kennis te
te maken,
maken, zou
zou ik de lezing
evenals
lezing
evenals aan
aan hen die met Frankrijk
van
boek willen
willen aanbevelen.
aa:,bf.velen. Het
Het geeft
geeftgeen
geenvolledig
volledigbeeld
beeldvan
vanFrankrijk,
Frankrijk,
van dit boek
maar
van Armagnac.
Armagnac.
belangrijkgedeelte
gedeeltedaarvali.,
daarvan,n.1.
n.l. het
het land
land van
maar wel
wel van een belangrijk
Dit
omovertuigen
litlrte overtuigen
el' nog
verborgenFrankFrankDit is
is meer
meerdan
danvoldoende
voldoende
dat erdat
nog
een een
verborgen
dat vele
vele vreemcleiingeg
vreemdehngeu ymmd
)1li;mdis.is.Het
Hetisiszeker
zekernjet
nj.ethet
hetminst
minstbelangrijke.
belangrijke.
rijk
rijk is dat
Even
belangrijk als
ollUet;'Werp is de wijze
wijze waarop
waarop de
de schrijver
schrijver het
het heeft
heeft
Even belangrijk
als het
het onuerNerp
behandeld.
boek bestaaf
bestaat' uit
uit eene
eenereeks
reekstafere...len,
tafere~lef!, die
die allen
allen een
eenbepaald
bepaald
behandeld. Het boek
bedrijf
voorstellen, Het zijn dus beschrijvinbedrijf of gebruik der landelijke bevolking voorsteller.,
aan dit
dit woord
woord hecht.
hecht. De
z;in die
v<lJk aan
gen, maar
eng-literairen zin
die men vaik
maar niet
niet in den eng-literairen
beschrijving
literair genre
genre en
en sta:lt
opzichzelve.
zichzelve. Zij
Zij is
is slechts
slechts
ne op
stoat !\;e~
beschrijving isis hier geen literair
bereiken,n.l.
n.l. het
het diepste
een
om een
eenhooger
hoogeren
enbelangrijker
belangrijker ~lod
diepste
ood te bereiken,
een middel om
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wezen van het oude
onderw'~'P
betichtenenendedeliefde
liefdeIvan
IVanden
denlezer
lezertetewekken
wekkenvoor
voor
vèrp tete·belichten
1°gen verborgen schoonheid. Het
de in de
de eenvoudigste
eenvoudigste en
enmeest
meestailedaagsche
aUedaagschedI.F~'g'!n
Het
,eh die verborgen
feit dat
dat de
de.Aehrijver
~ehrijver· tot het diepste
diepste wezen
wezen isisdoorgedrongen
doorgedrongen -eh
verborgen
schoonheid
ontdekt behoedt
behoedt hem
hem voor
voorde
deobjectieve
objectieveweergave
weergavevolgens
volgens
schoonheid heeft ontdekt
het principe..vàn
principe<.ván de
kunst. Dit
Ditlaatste
laatstewordt
wordtalleen
alleengehuldigd
gehuldigddoor
door
de kunst
kunst om de kunst.
hen die slechts
sleahts oog
oog hebben
hebben voor
voor de
de uiterlijke
uiterlijke schoonheid
schoon11eid en
en blind
blind blijven
blijven voor
voor de
de
Deze wenschen
wenschen niet
niet rechtstreeks
rechtstreeks te
te ontroeren,
ontroeren, maar
maar dØr
doÖr weerweerbron der poëzie. Deze
spiegeling de ontroering
tg verwekken
die zij
En deze is
spiegeling
ontroering ~.
verwekken die
zij hebben
l:.ebbell ondergaan.
ondergaan. En
is
dat. waar een zoc
i; naamd objectief kunsteeds eenzijdig.
eenzijdig. Daardooikomt
Daardoollkomt 1".<'
zoc,j-;znaamd
kunr. ett dat,
stenaar eenige bladzijden noodig
noódig he`
hE;~.ft
om bij
bij den
den l~zp~
verwekontroering te verwekft om
lez : ;,c
e ;>ntroering
van Chez Nous
ken die hij zelf
zelf onderging,
onderging, de
deatt
atiteur
NoU!. 1"i' : '1Ïge
niet alleen
uige zinnen, niet
teur v;;h
r~sulta3t bereikt,
bereikt, Omua:
Omûa,' .;'\ ..liet
i !let
meestessentiëele,
essentiëele,
hetzelfde, maar
maar een vollediger resultaat
meest
de kern
kern in het licht
licht stelt.
stelt.
Wat bijzonder treft in de tafereelen van Joseph de Pesqilidoux
is de
de zeldzaamzeldzaamPesquidoux is
heid
de kortheid
kortheid der
der natuurbeschrij
natuurbeschrij~en:
eenpaar
päarbondige
bondige zinnen,
zinnen, die
die
heid en de
gen: een
den lezer dadelijk in de atmosfeer verplaath
~rplaa~:waarin
deschrijver
schrijverzijn
zijnonderwerp
onderwerp
twaarin de
heeft gezien.
heef~
gez~en. Geene
Geeneplastische
plastischeweetrMetsteiguiterlijke
wee~~~iter1ijkebijzonderheden,
bijzonderheden,geene
geene
détailleering,maar
maarstreven
strevennaar
naarhet
het~tfit:'tische
. t `gische beeld.
vTooral
beeld.EnEn
·',>oral eene
eene zeer
zeer
détadleenng,
r:c. , ' 07),..,:d' fstevoorvallen
voorvallen
bijzondere
gaveom
bijzondere gave
van
hethet
gevoel
r.±...
omdoor
doordedeintensiteit
intensiteit
van
gevoel
ó.'.. d'!·'·':".,,:h:;,;te
te dramatiseeren.
dramatiseeren. Daarvan
Daarvan geeft
geeft b.v.
b.v.de
debeschrijvir
beschrijvi:·;: ';;w dl! i?<:ht
bergi c:ht op de berggeit een zeer
zeer typisch
typisch voorbeeld.
voorbeeld. Het
Het stukje
stukje begint
begint TU.,
d:: b<:schrijving.·van
ill, d
b . schrijving van de
zeden
gewoonten van
van het dier
dier en
en van
van de
destree'
stree\, waar
~'l2.ar het
het verblijf
verblijf houdt;
houdt;
zeden en gewoonten
daarna
voorgesteld die op de
de ,-:,!rgge..t
I·,,!!'~ge{t jacht
een
jacht maken; een
daarna worden
wordenons
ons de
de lieden
lieden voorgesteld
tafereel
al hun
hun eerai
eer. r'.lrl
zijndeze
dezebladzijden
bladzijden
tafereel van
van die
die jacht
jacht besluit
besluit het
het stuk.
stuk. In al
r1 zijn
li teraire aaneen waar
waar meesterstuk
meesterstuk van compositie.
compositie. Nergens
Nergens vinden
vinder. 'ii.'
i:~:uge literaire
Iv ki enige
stellerij.
bezit deze
deze kunst
kunst een
eengrooter
grooteraantal
aantal hoedanigheden
hoedanigheden van
van blijblijstellerij. Nochtans bezit
vende waarde
waarde dan de meest
meest origineele
origineele producten
producten van
van sommige
sommige moderne
moderneschrijschrijvers, en in de
de eerste
eerste plaats
plaats die
die ernst,
ernst, die
die gewetensvolheid
gewetensvolheid die
die elk
elk eerlijk
eerlijk en
en opoprecht
schrijver nopen niets
niets anders
anders te
te schrijven
schrijven dan
dan wat
wathij
hijbelangrijk
belangrijk acht
achten
en
recht schrijver
in den vorm die zijn onderwerp eischt. De
De auteur
auteur van
van Chez Nous is alles behalve
een literateur of een estheet;
estheet; hij
hij is,
is, in
in den
denvollen
vollenzin
zinvan
vanhet
hetwoord,
woord,een
eenschrijver.
schrijver.

RAout.
Muse au
auCabaret.
Cabaret. Paris
RAOUL PONCHON, La Muse
Bibliothèque Charpentier
Charpentier 1921
19:U.
.

In dezen
dezen tijd
tijdvan
vanhypocrisie,
hypocrisie,geheel-onthouding,
geheel-onthouding,';.alk
v.)Jk;~tlbond,
nu
Inbond, enz.,
en nu
enz., en
gansche
g<.speend worden van de lafenis,
lafenis, die
die ten
ten
gansche landen, ja halve werelddeelen gespeend
slotte den
den mensch
mensch met
metzoo
zooeeaton.:g
eo!.lton~g een bestaan,.zc
bestaan''Z",u kunnen verzoenen, hoop
hoop
ik dat de lezers
lezers van
van dit
dit tijdschrift
tijdschrift het
het mij
mij met
niet ;"~e.!li
kwade duiden dat ik
ik
*oil. ten kwade
hier den
den lof
lofzing
zingvan
vaneen
eendichter
dichterdiedie
edelste';tlIel':aardschf'.
gavenbezingt:
bezingt:
dede
edelste
411m" aardsche gaven
^•a
de
"die „die
tranen die
BaC'ch",s die
schreit
.... "
,: .•, , schreit...."
.
dewijn,
wijn,
tranen
Bacch;;s
..... ,. .[', ;:,~~
i
~;. In de XIXe
XIXeeeuw
eeuwzijn,
zijn,naa
n:ta.•.' ik meent
het'. eerst dichters verschenen die
die
meen, voor het
~~er
nobele gave
gave afwijzend
afwijzerd beschikken,
beschikken, —
- en
en de
de dichtkunst
dichtkunst heeft
heeftererniets
niets
over deze nobele
bij gewonnen. Ofschoon
Ofschoonikikniet
metá.'J. priori
priori een
e~nlaudator
laudatortemporis
temporisact:i
acti ben,
ben,moet
moetikik
toch, op
op dit
ditgebied,
gebied,dedesuperiof'i:
superio~.:eit
dichtende voorouders
voorouders erkennen.
erkennen. De
De
eit oo'uer
izer dichtende
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mij hier toegemeten
mij
toegemetenruimte
wimt!.'zru
Zfl1=_.gig
;:.":',:! niet voldoende
vOldoeride zijn
zijn o~zelfs
ort zelfs eene zeer onvolledige
opgave te
te bevatte.:
bcv,lêt<:r: '!,;:~ Jli!:
Nederlandschegedichten (om
van
volledige opgave
,ihc Nedertaridsche..gedichten
(om niet van
de andere te
te spreken)
spreken) waari'.
w.1Jri,. ":t: ,.,,.ijn
ga'le wordt gehuldigd,
g~huldigd, vaak
v:lak
:vijn als
als goddelijke gave
op onsterfelijke
onsterfelijkewijze
wijzedoor
doorci:c`?
dichters
Startu,Brcder
Bredel'O,
enz.
Iers als Starter,
o, enz.
in den
den Franschen
Franschendichter
dichterRaoul
Raoul
Iets
van dit
dit schoonti
schoone enthousiasme
en!hcusiasme leeft
leeft in
Iets van
„La Muse
Muse au Cabaret"
Cabaret" (ik
dien vriendelijkvriendelijkPonchon, wiens bundel "La
(ik houd
houd van dien
opiechten titel)
opIechten
titel) een
een van
van de
de meest
meest overtuigde
overtuigde en
enovertuigende
overtuigende Bacchushulden
Bacchushuldenisis
in de
de moderne
moderneFran
literatuur.
Hij is r:ochtans
langlang
geen
jonge
man,
in
.. ::"'~ literatuur.
Hij is r:ochtans
geen
jonge
man,deze
deze
oude vriend van
van PaPa" • -,, r·,daine.
De dichter
dichtert.•
'.\!'J
laine. De
n Sqgesse
.Scgesse (die
(die ook
ook wel
wel op zijn tijd
de goede
goede druif
druifteteh....6
!-.....,;;c('.:
",:-r)
rr-":"ls,
geleden, met
met bebe,- :)s, een:
eci: «•:- t) sprak re
een dertig jaar geleden,
"lmm~r van de
de door
door Vanier
V:micr uitgegeven
uitgegeven „Hommes
"Hommes
wondering
overhem
hem• •' •...' • Timmer
wondering over
; t; naar
du
en wel
wel vv .. ,.. 1I:
aanleiding van
van in
;11 het
het hier
hi!!r besproken
besproken boek
boek
du jour" en
mar aanleiding
toebereidingder
derabsinth.
absinth.
voorkomend
voorkomendgedich~
gedicht..ererdedetoebereiding
Muse au Cabaret
Cabaret d;:gteekenen
tijd.
Een groot aantal
a:mtal gedichten uit
uit La Muse
dzgteekenen uit dien tijd.
Allen
thans nog
nog met
metbelangstelling,
belana,stelling, en
envelen
velenmet
metbewondering
bewonderinggelezen
gelezen
Allen kunnen thans
worden.
gevafmet
een kwart
kwart
worden. Dit is lang niet altijd
altijd het gevat
met gedichten
gedichten die
die meer
meer dln
dan een
eeuw geleden ontstonden.
_ile,jiedeidaagsche lezer,
lezer, zelfs
eeuw
ontstonden. Zofy
Zo~ .a~.:.bede!idaagsche
zelfs een
een beminnaar
beminnaar •
der fraaie letteren,
letterl'!1. nog
nog bestand
bestand zfIriftirght
zl}n~l':h de lezing van
VJn een in dien
dien tijd
tijd geschregeschreven
en tha•
tha'~
mlal gepubliceerde
gepubliceerde werk
werk van
van den
denzachtzinnigen
zachtzinnigen
ven en
s '. C •.•.. '.' ; .... "te
,:te maal
Leconte
de LisIe?
betreft.
Sully-Pru,Jt·(';·
,.; ! ': paraassiaan
Sully-Prui!- ^r..('.'.
parnassiaan
Leconte
de Lisle?
WatWat
mijmij
betreft.
n,':;i .... :;. ~-':, weerstaat
van Ponchon die
die proef.
proef. De
Deooroorik geloof
geloof he.
he rI:(:
weerstaat het werk van
zaak
heel eti..ivo^-i7;
eCHvo.;-:n !\'nchon
is een
een dichter;
dichter;v•at
v'at ~I!j ook
zeggen hebbe,
hebbe,
ook te zeggen
zaak is
is heel
o nchon is
natuurlij!';h~i(l. die meest
meest treffende eigeneigende poëzie
poëzie is
is zijne
zijne^-n::tULJrJ..',,·~
taal. Zijn
Zijn natuurlijl;heici,
iatuur!: , .ataal.
schap
..~ losbandige
natuurlijkheid
alle
geestelijkeregelen
regelen
schap dezer
dezerpoëZIe,
poëzie,isisg~~:'
losbandige
natuurlijkheid
diedie
alle
geestelijke
gehv"r~
lall:'aan
aande
detirannieke
tiranniekebevelen
bevelenvan
vaneen
eenwispelturig
wispelturigsentisentiverwerpt
verwerpt en gehok
lair:•
ment,
zooals dit met
met vele
vele moderne
moderne dichters
dichters het
het geval
geval is.
is. De
Deoude
oudebeproefde
beproefde
ment, zooals
Cabaret geen knelregelen der prosodie zijn
zijn voor
voor den
den schrijver
schrijvervan
van La Muse au Cabaret
Met andere
anderewoorden:
woorden:ererisisbij
bijhem
hemgeen
geentegenspraak
tegenspraaktusschen
tusschen
lende
lende blnden.
banden. Met
het begrip „vers"
"vers" en
en het
het begrip
begrip „poëzie".
"poëzie".
en dat
datzijne
zijne
M\!n
kan beweren
beweren dat zijn
zijn instrume:tt
erg rijk
rijk aan
aan tonen
tonen is
is en
Men kan
instrument niet erg
poëzie
het hart
hart doordringt.
doordringt. IkIkwil
wildezen
dezendichter
dichterdaar
daarechter
echter
poëzie niet
niet heel
heel diep
diep in het
geen
verwijt van
van maken,
maken, wijl
wijl hij zoo
zoo goed
goed de
de grenzen
grenzen zijner
zijnerkrachten
krachtenkent.
kent.
geen verwijt
Men hoeft niet
niet te
te vreezen
vreezen dat
dathij
hijeene
eenehoogere
hooge revlucht
vluchtzal
zalwillen
willennemen,
nemen,dan
dandie
die
waartoe
staat is.
is. Deze
Deze zelfkennis
zelfken!1Ïs e:l
ea dit
ditevenwicht
evenwicht worden
worden steeds
steeds zeldwaartoe hij
hij in staat
~~,l~'~ dat hij zich gekozen
gekozen heeft blijft Raoul Ponchon een
een uituitzamer,
zamer, en in het 9..e:11.?.
muntend dichl':i'.
('~ll\l<!.ES
LiParis, LiMAURRAS, lrucriptioru.
Inscriptions. Paris,
C`Tttirc =.ES MAuRRAs,
brairie de Franc?,
brairie
Franc?, 1921.
1921.

Charles
Maurra.. is
IS eet..
een...diijlter
die met zijn gezond
gezC'nc en
en helderziend
helderziend verstand
verstand
ter die
Charles Maurras
een tijd van groote
groote literaire
literaire en
en politieke
politieke verwarverwarop vrij jeugdigen
jeugdigen leeftijd,
leeftijd, erun
erin een
VJnminderwaardigheid,
mi!ldcrwa<lrdigheid, waarin
waarin de
depoëzie
poëzie
ring,
erkend heeft
heeft dat
dat de
'detoestand
toestandvan
ring, erkend
de XIXe
te wijten was
lr::V'en ih'
XIXe eeuw
eeuwvc
Vl"t;ceo'•den,
k"~"den, te
was aan
aaneene
eene
en alle
alle geestelijke
geestelijke leven
in• de
verkeerde
FranitriJk D.Dj- --oc^
~,'.::tand,
meende hij,
hij,moest
moestverververkeerde politiek. Althans in Frankrijk
tand, meende
•^l.tiqued'abord!"
d'abord!" Maar hij bleef
HIJwerd
werdeen
eenman
manvan
vandede.laat!
:Jaild:: ",
anderen. Hij
„ •....~l.~jque
,t... ''üchter
die hij altijd was
w~ zo
~C'N,,\'st,
natuurlijk
:weest.
natuurlijk ._tt..
-ichter die
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Welke
dicb.te~, zal
zal eerst
eerst later
later duidelijk
duidelijk kunnen
kunnen
Welke beteek~n,W'M~urras\beeft
beteekeOleMaurrai ,heefi als diehtel,
denvollecligen
vo~l··.digen tekst
tekst zullen
zuller.. kennen
kennen van
van
blijken, en wel,
wel. eerst
eèrst dan
dan wanner-wij
wanneër. wijden
die grootstlie
grootSCJte Ode
aantoonen
Ode àa lá
la Marne,
Marnë, waarvan de gepubliceerde fragmenten aantoonen
dat deze
deze :gii5ofe
gl-i:!Qfe politieke
moderne Fransche
Franscheprozateurs,
prozateurs,
politiekegeest,
geest, een
een !ier
der grootste moderne
tevens een1S;ricus
is van buitengewone
buitengewone vlucht. Dit
Dit kleine
kleine boekje
boekje Inscriptions
tevens
een' 'lYricus js
bevat
slechts· zestien
van de
de mooisten
mooisten die
die
bevat slechfs:
zestien gedichten,
gedichten,maar
maar daaronder
daaronder zijn
zijn er van
tijdwerden
geschreven. Het
Het is voldoende
ow ons het
in dezen
dezen tijd
\~erden geschreven.
voldoende om
het wezen
wezen van
van den
den
dichter
leeren kennen.
kennen. Wij
Wij ontdekken
ontdekken in deze
deze enkck
enkel.? strofen
strofen dat
datMaurras
Maurras
dichter te leeren
een dichter is
is met
met een
eengrooten
grootenini,ter!ijken
inLi,r!ijken gloed.
gloed. Maar
Maar ,l",.::e gloed
gloed slaat niet op
tot hooge
hooge vlammen
vlammen zooals
zooal5 bij
bijsorro
somnige'
is een
een
- dgehedenr.'::o.r.5cä.,.
derijkers; het is
hedenasc t ..derijkers;
geeste1ijt:.- :', '';'ochtelijkheid
stille brand die
die schroeit
schroeit en
enverteert,
verteèrt,eene
eenegeestelijt
- -i'ochtelijkheid die van
;t '.~ in den
den volsten
volsten en
en
alles
alles wat
wat menschelijk
menschelijkisisde
de diepste
diepstekern
kern zoe:tt.
zoekt.M;:;ui'
Mu ,,:,
Endus
dushet
hettegendeel
tegendeelvan
vaneen
eenatealist.
loealist.
edelsten zin een humanist.
humanist. En
Laten wij echter geen
is voorgeen verwarring stichten met
met dat
dat wop.rd.
wo9rd. Idealisme
Idealisme is
voorook afgoderij.
afgoderij. Het is
is tiet
het toekennen
toekennen van de
de eerste
eerste plaats
plaats
opgezetheid.
opgezetheid. Het
Het is ook
aan
waaraan niet de
de eerste
eerste plaats
plaats toékomst.
tOekomst. Het
Het isisde
devereering
vereeringvan
vaneen
een
aan iets waaraan
e,l'l:,h~t ~zen
van de
devruchtbare
vruchtbarewerkewerkeabstract idee dat onvruchtbaar
onvruchtbaar is,
is, e,n-,hg.t
4444zen van
lijkheid. Idealisme is
lijkheid.
is niet
niet altijd
altijdhet
hettegtivoitergestelde
tèg'tmTt!rgesteldevan
vanmpterialisrne.
m"t<,rialisme.Beide
Beide
kunnen samengaan; een
een bekend
bekend voorbeeld:
voorbeeld: E.
E.Zola.
Zola. i)·.' ··.1~·;)!~st
be'eler)ist nEemt
ncemt een bepaald principe voor
voor volstrekte
volstrekte waarheid
waarheid aan.
aan. Hij
Hij vr
vr;,.'.:,t ';;Ul ~!H!t
feiten
let zf of de feiten
de juistheid van
van dit principe al dan niet bevestigen. hi,
hù ,,· ...·..l·:C 7.1ch
7,1chniet
nietaan
an die
tegenspraak. Zijn
Zijn princype
prinClpe iinonaantaastbaar,
onaantaastbaar, want
want H,:;' ~~ni;:
hoogere orde.
eme hoogere
Een humanist als Maurras
Maurras steunt
steuntop
opvasteren
vasterengronci.
gronci Als
Als dichter
dichter leeft
leeft hij
hij niet
niet
in een bovenaardsche wereld, bezingt hij niet
niet de
de nevelachtige
neVt>la~htige droomen
droomen van
van een
een
vereenzaamden
grond van
van het
het menmenvereenzaamden geest;
geest; zijne
zijnepoëzie
poëziewortelt
worteltininden
den dieps'en
diepren grond
schelijk hart.
haar voedsel
voedsel
hart. Vastgegroeid
Vastgegroeidinindezen
dezenvruchtbaren
vruchtbarenbodem,
bodem, waaruit zij haar
haalt,
zij niet
niet verdwalen
verdwalen buiten
buiten de
deaardsche
aardscheatmosfeer.
atmosfeer.Alles
Alles wat
watschoon
schoon
haalt, kan zij
en duurzaam is, alles wat lijdt en strijdt om
om den
den tijd
tijd teteoverwinnen
overwinnen isis het
hetvoorvoorwerp zijner liefde en vereering.
vereering. Zijne
Zijne kunst
kunst isisbij
bijuitstek
uitstekopbouwend,
opbouwend,ofschoo
ofschoon
n
daarin toch niet dat weemoedig element ontbreekt dat de menschelijke onvol-darintochewmdiglntobrekadmschlijonvmaaktheid eigen is.
Degenen
beweren dat in Maurras
Maurras de
de politicus
politicus den
den dichter
dichterheeft
heeftgedood,
gedood,
Degenen die
die beweren
beveel ik
en de
de laatste
laatstestrofen
strofen
ik de
de lezing
lezing aan
aan van
van het
het prachtige
prachtige gedicht "Destinée"
„Destinée" en
"LaDécouverte"
Découverte"waarvan
waarvanhaast
haastelke
elkeregel
regelmeesterlijk
meesterlijk is:
is:
van het gedicht
gedicht „La

La vie entiére m'apparut,
m'apparut,
Sa dureté, son amertume
amertume
c~,
Et, quelque lieu qu'on alt
aet ockittit
Cette douceur qui la
la parfume
parfums
Enfant trop vif,
vii. adolescent
Que les disgr.1ces
endurcirent,
disgrices endurcirent,
A mon automise
autQmlle enfin
enfm je
je sens
sens
Cette douceur
douc:;ur qui
city: me
me décrure.
déchire.
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Presqu.e :1 1.1 ,,<,i!ie d'etfe·Qu .port
Ou s' ':Ja:~t' Ie cueur des hommes
Je ne C(·;~ ,,(US les pauvres morts
Mieux partagés que nous ril? sommes:
Mais je ne mène à ce tombe au
Regret, désir, ni même envie
BI !'y renverse !e fJambeau
~.:

.lile espérance Înassol,;\1Ie.

Uit zulke verzt"; "
'. Mavrras, evenals zijn vriend Moréas, die zijn
. izetters IS der oude Pleïade, die bloem der Franmeester was, een (.' '.'
sche Renaissance, "." voort2.,~:ter we zoowel de lessen der groote klassieken,
als die der romantici t eft begrepen.
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Dr. G.
G. KALIF.
KALFF. Soera
SlJlJra RI111:1,
H<!3rlem.
D. Tjeerli
Tjeeri;'W,
'.JI/,l1ink
19::U.
Haarlem, H.
H. D.
"ink en Zoon, x921.
Deze monografie
monografie van onzen
onzen Leidschen
Leids.:.h~n leen;ve ;~',
.;Î", zoodanig
geschrift
:e- , 61.7
zoodanig geschrift
slechts aan de classieken placht te wijden,
wijden., zal
zal vele'
vele-- . ,. .~\.. Rekent
Rekent prof. Kalff
1e classieken?
classieken?
dien weinig
weinig gewaardeerden
gewaardeerdenSoera
SoeraRana
Ranadan
da,nmissf-11.en
missr'l"~n OU'·.~'
ou. ." ,ie
Neen;-hij
verklaartuitdrukkelijk
uitdrukkelijkdat
dat dat
dat niet
niet zijn
is.„Een
"Eengroot
groot
Neen;
hij verklaart
zijn be{"wling
beeling is.
dichter
ik ik
gelopf;
,zetor terecht";::":
slot
vanzijn
zijn
dichterwas
washij
hijniet",
niet",zegt
zegthij
hij- —
geloof:.zeer
terechtäan
hethet
slot
van
boekje—Maar wel acht hij
hij hem
hemeen
eenwà~
war dit.hiv
boekje-Maar
di~t!f9die
dieininoorspronkelijk
oorspronkelijkwerk
werkeenige,
eenige,
in vertaald
van
zuiv.~r
talè~t eri
zeer
fijn
taalgevoelheeft
heeftgegeven.
gegeven.
vertaaldwerk
werkvele
veleblijken
blijken
van
zuirtalien
zeer
fijn
taalgevoel
wordt in
in dit
dit boekje
niaiitec*Iggikerd, maar
Dat dan
dan wordt
boekje nie1"fïle.<:P"'~èerd,
maarmet
metrustige
rustigekracht
kracht
overtuigend bewezen.
bewezen.
Echter, op
niet voldoene,:
voldoenr.,; ;' '..'1;-,,1'\ :Jf.'t.:
studie gegeop zichzelf
zichzelf verklaart
verklaart dit nog niet
:)av studie
zoo
schreven
Deze mate
mate van
van waardeering
waardeering van
van den
den :;",:,!:\ ,? ''',ö, ,:Qt; men zoo
schreven werd. Deze
zeggen,
ware meer
meerinindede; :.jr,..te
j.i~te proportie tot
tot haar
haar recht
recht ;,~" !,' lt',': ''1, ..,,: ",en paragfaaf
zeggen, ware
paragraaf
van een litteratuur-ovetzicht,
litteratuur-ovexzkh t,of
ofin
i!1een
eenkorte
korteherdenkir.
herdenkir.117.
. Het
,:i (>,: II '.ijdschrift —.Het
is waar, dat de auteur het be3te
beste van Esser's kunst gescii,L
ges\:'.tl.k~ acht
acht om
omin
ineen
eenlater,
later,
wellicht ininhet
hetreeds
reedsWerkelijkheid
werkelijkheid wordend letterkundg
letterkundigtiidvak,
tildv~k,meer
meeraandacht
aandacht
en dan
dan zeker:
zeker: groote
groote waardeering
waardeering te wekken;
wekken; maar
maar ik
ik geloof,
geloof,dat
datwe
wetoch
tochden
den
schrijver
"menschelijk" voorstellen,
voorstellen, wanneer
wanneer we
we in
in een
eengroote
grooteen
enharteharteschrijver niet te „menschelijk"
tothet
hetschrijven
schrijven
lijke waardeering van
van Esser's
Esser's persóónlijkheid
persóónlijkheidde
deeerste
eersteaanleiding
aanleidingtot
van dit
dit boekje
boekjezien.
zien.Een
Eenpersoonlijkheid
persoonlijkheidwaarvan
waarvande
debeperktheid
beperktheidden
denbiograaf
biograafniet
niet
enhet
hetgevoel
gevoelvan
vaneigenwaarde,
eigenwaarde,die
dieEsser
Esser
ontgaat,
maar waarvan
waarvan de
de zuiverheid
zuiverheiden
ontgaat, maar
't geschreeuw der litteraire agora deden mijden,
mijden, Kalff
Kalfflief
liefzijn.
zijn.
Er komt bij, dat
dat hij
hij die
diepersoonlijkheid
persoonlijkheid heeft
heeft leeren
leeren kennen
kennen in
in het
hettijdperk
tijdperk
metverwante
verwante
toen
beide deze
dezeveelszins
veelszinsverwante
verwantenaturen
naturenals
alsjonge
jongemannen
mannenmet
toen beide
ten
belangstellingen
- een
eenmaatschappij
maatschappij die
die zij
zij ten
belangstellingende
demaatschappij
maatschappijbinnentraden,
binnentraden,
voorkomt,veertig
veertigjaar
jaar
later
ook:beiden
beiden- iiefst
slotte, naar
naar het mij
mij voorkomt,
later
- ook:
iiefstininniet
nietal
al te
te
nauwe
gadesloegen; welke zij
zij respectievelijk
respectievelijk liefst
liefst ontweken
ontweken of
of
nauwe verbondenheid gadesloegen;
wetenschappelijk overzagen.
overzagen.
waren Esser
Esser en
en Kalff,
Kalff,leeraren
leerarenaan
aan t tHaariemsche
HaariemscheGymnasium,
Gymnasium,
Maar
Maar in 1879 waren
ze meer vcw.gp, geluk in 'tleven.Hoever't leven. Hoe verwijs; —
- en
en voelden
vceldenzemeer~"Jtelukin
althans
althans nog
nog niet zóó wijs;
meit
van
't H.~
meit zich
zich de
de biograaf
biograafinindedebeschrijving
beschrijving
van
't Hatairr~n
en van
van de
de Haarlemmers
Inzijn
zijnrustigen
n;stigenstijl,
stijl,waarir
waarit: hi)
hijMli@.lijk
enkele
van
die dagen!
dagen! In
hij •
te;itilijkslechts
slechts een enkele
van die
gedoogt,voelen
voelenwe
we
fijne oolijkheid,
oolijkheid, in scherp srylistisch bedwang vastgèhQqden,
vastiefiticlen, gedoogt,
ken schijn doorbi-Oen
doorhr-ç,ken.
En dan
dàn begrijpen
begrijpen we
we
de zoete
zoete herinnering
herinnering als een
een 'Nee
weeken
- . En
eigenlijk
best, waarom
waarom hij
hij rich
zich genoopt
genoo}lt voelde, den
den eenzamen,
eenzamen, miskenden
miskenden
eigenlijk het best,
critiek-van-den-dagdezen
de:l;en onthield.
Esser
geven wat
wat de
de "toonaangi:
;',toonaartg "ende"
rend.e" critiek-van-den-dag
Esser te
te geven
vooral niet te zeer als een gevoelsuitingMen stelle zich echter deze
deze bio~l."atit? vooral
gevoelsuiting-
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zonder meer voor. Ze
Ze isis eer,
een :tiari
d;;'lrJ van reclrMat'dig'heid,
persoonlijke
rechtllatdigheid, wa~~
Ina e dede
persoonlijke
sympathie
sympathie dan de eerste
eerste 0p'.l' A1{~'1s rnogehebbengegeten;
mogehebf)en.gege~en;È!n;j:els
eenstuk
stuklitte
litte640 is een
raire
.1. Esser
Esser alleentangeen
Neder1~.n'.L
alIeen·kmgeenboek
boek vullen;
vullen; -'#Jbomin als
raire geschiedenis
geschiedenis van
vanNecier1-211
Esser's leven op
-zich-zelf begrepen
op-zich-zelf
be;srepen kan
kan worc.tdi.
hij dan ~geven
worder. Zoo werd hij
;g0geven"in
in
zijn tijd";
tijd"; waarbij
waarbij uitteraard
uitteraard de ecrste
eerste periode de meeste
meeste toelichtink
toelichting noodig
noodighad.
had.
die periode,
periode,waaraan
waaraan over
over 't algemeen de
de historici
historicinog
nogniet
niett'Oe,
toe tifjn,
tijn, en
en die
die
En die
jonge geslacht
geslacht niet
niet meer
meer uit
uitpersoonlijke
persoonlijke aanschouwing
aanschouwing heeft gekend,
gekend, isis
het jonge
opvoortreffelijke
voortreffe!iikewijze
wijzegekarakterizeerd;
gekarakterizeerd; vooral
vOQral waar
waar de
de samenhang
samenhang met
met
hier op
V:il, 3L1
d~,! ,_.•omantiek
!'omantiek is aangetoond.1Deze
aanget00nd.,tI.leze inleidings-hoofdstukken
inleidings-hoofdstukken
en de loswording
loswording va
op-zich-zelf '!'coo 1>ehngrijk,
-belangrijk, dat we, als na
na.,zeer
ieer uitvoerige hors-d'oeuvre,
hors-d'oeuvre,
zijn op-zich-zelf
niet aDe3z4ns
aIJ~;?;;ns b "'lledigerde
p-uigE:!'devan
van wat
wattoch
tochvolgens
volgens 't menu hoofdschotel
hoofdschotel
gaarne het niet
'7rgeter., fv7.41
moeten zijn,
zijn,' ,;-~rgeter'
.. M;nder
propos.zijn de - evenwel op zich zelf
zelf wel
wel
-1der,I proposiijn.
zou moeten
"seerleselicy?,
upx,'~;:.ing(n
'Nederlandsche vertaalkunst
vertaalkunst in
weer „seer
leselicPe .- .. Jpit-n
!.itigc !Ipver
over de 'Nederlandsche
het boekje.
boekje. Daar schijnt het
het ons,
ons, dat
dat de
de
tweecte. deel van het
vroeger eeuwen, ; ~ ~.~tt .tweeuc
eenigvulselliter;élde
vulsel:g'hoèlde
no:)-.:!igte.te.hettlaen;
he~bi:n; - waartoe hij invoegde
invoegde wat
wat hem
hem
auteur eenig
no1eelig
in zake
zake vertalen
vertalen op
op 't'thart
hart,. lag,.44:0iderdaad
lag. 'lif.t1hderdaad hier
hier niet
niet alàl teteongevoeglijk
ongevoeglijk
nog
nog in
kon worden ingelascht....
ingelascht ....
. Alles bijeen:
bijeen: een
een goed
goedges6114Ven,„
gesé~\'èn.. ya~et
op geestige
geestigewijze
wijzeaangebrachte
aangebrachte
ya41inet op
l~ één van Kalfrs
's~tëiten!! - versmakelijkt boekje,
boekje, waarvan
Kalif's' .4;etraiteiten
citaten - dat srf::én
v
gevo",' "püpi,<""): V""c
··~ngoedmenscheneenzuivertalentdegrondslagzijn.
n goed mensch en een zuiver talent de grondslag zijn.
een gevo
J. L.L.WALCH
WALCH
-

-

-,

—

FE! 7X. Ti:
+ uSdilIMANS, Anna-Marie.
FEl'"~Ä
Tr.!ldi;RMANS,
Anna-Marie.
& Zoon.
Zoon. z.j.
P. N.
~'{. ",';~.. Kampen
Kampen &

Het komt mi)
mij '/oe-:-.
hezig isis inniger
innigeren
en zuiverder
zuiverder te worden,
,iot-yr, Jat
dat Timmermans bezig
worden,
ik bedoel
bedoel niet
niet meer
meer zoo
zoo overdadig
overd'ldig en
er. lichtelijk
lichtelijk poseerend,
poseerend, als
als ininvroegere
vroegere
waal' het
te demonstratief
demonstratiefden
denlezer
lezer
werken, in Palliëter
vooral, waar
het zingenot ietwat te
Palliëter vooral,
onder
en de
deoogen
oogengehouden
gehoudenwordt.
wordt. Hier,
Hier,inindit
ditstiller,
stiller,bezielder
bezielderboek
boek
onder den neus en
doet
schrijver al zijn
zijn qualiteiten
qualiteiten en
enweinige
weinigezijner
zijnerfouten
foutenblijken,
blijken,als
alshij
hij
doet de schrijver
ongeveer den
den Biedermeijertijd
zijn
kleurige tafreelen
Biedermeijertijd zouden
zijn kleurige
tafreelen geeft uit wat wij ongeveer
sprake van
vaneen
eenleutig
leutigburgergezelschap
burgergezelschapinineen
eenklein
kleinVlaamsch
Vlaamsch
noemen.
noemen. Er isis sprake
stadje.
leden van
vandat
datgezelschap
gezelschapzijn
zijnmet
metenkele
enkelelijnen
lijneneven
evenaangegeven
aangegeven
stadje. Alle leden
en doen aldu3
aldu, vooral
stemmingsbeelden, die
die de
de auteur
auteur
voora; rli<:'nst
dimst als
als stofhge
stoffage in de stemmingsbeelden,
in korte
korte hooillstukkeil
hoofdstukkbl. niet verhalend,
schilderend opzet.
opzet. Maar
Maar wijl
wijl
verhalend, doch
doch schilderend
oo~ humor
den humor
met
succescultiveert,
cultiveert,
Timmermans.<
den'lard
lardzi:"'"
ei,;-'·olkc.;j
wit den
met
succes
Timmermans., naar den
worden
hetlandschap,
landschap, worden
worden zij
zij aardige
aardige
worden zijn
zijn peesonages
personagesmeer
meerdan
danngt>_".,
figu_e*,' het
caricaturen van parm"ntige:
zoetsentimentee1e romantiek.
romantiek. Het
Het
burgerdeugct.••zoetsentimenteele
parmantig,: burgerdeugd
is eigenlij
eigenlij k een zeer droeyeAiptorie,
droevc.·l;!Ptorie, die van Anna-Marie, het
het schoone,
schoone,lieftallige
lieftallige
helaas, gehuwden
uding met
meteen
eenbrilliar
brilliar4:en
~en doch, helaas,
meiske, dat tot een bf4,civ.*lUding
en en niet laten kan et
el' tieswege
deswege den
den dood
dood zoekt.
zoekt.
Heer
Heer vervalt,
vervalt, en
en dat
dat t\~.en
4eè
ätriestigheid slechts
slechts tot
tot Y2kere
kere hoogte
Maar
auteur wil
wil '~df'triestigheid
hoogte weten,
weten,juist
juist
Maar de auteur
kruiden !V,1;:t
net een zoet slepende
zooveel
geschikt ii,o'nilhet
is ,?1l!~ hetleven
leven te
te kruiden
slepende zwaarzwaarzooveel als geschikt
doe1:," om
om in
in zijn
zijn taal
taal te
te spreken.
spreken. Zoo
Zoo
moedigheid,
moedigheid, dewelke
dewelke hei
het nart
'hart "de~gd
„dend doet,"
sterf~
alS een aards:;I:;~
bekoorlijker, wijl
wijl zij
zij eens
eens
aards -±e h,:,ih;e, te bekoorlijker,
sterft Anna-Marie bijna ais
maar wordt
wordt ons
.ze!uDcord van
menschelijk
ons do:
d 2ehialcord
van Pirroen bespaard, die
menschelijk ~ondigdf',
zondigth, maar
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niets poëçisch
poëtisch~tli~,~tl',<~ti';,éj(~~~'7!ï?~~ZOl!
1)*Ikb,épOti‘;,e:iiiihisr zot werken.
niets
wl!rken.En
Enalles
allesisisgebed
gebed in,
in,
omhuld,
,inmté'
zoetsteleven
leven der
derzinnen,
zinnen,
omhuld,olllg10ried··dóo'l'de
Onagloritd"-dåtele
innèu:p"ressil"
eiqressieV;lï'
vu:;~t
t zoetste
gelijk del*impres'sMnististfr:he,
d~ impressiÓrus!lsbftelitfidschapschi:
'lárldschapschi1,: tr,
'I, beter
;jp.êer deze nat
u urpoëet het
natuurpoëet
het in
nog verhüq~d
verhgd door
sappig ~~~~~renland onder64,
ondergil'at;,, nog
doordat
datwaas
waasvan
vanstil
stil en
en
stemmig:'~'er1.eden,
ingedrcornd.
sternmig:Yerlede n,waar
waarhij
hij ûch
zich heeft ingedrcomd.
in teere
teere
Aldui:tvoi-8t
zijn schriftuur
schriftuurtot
toteen
eenrei
reilieve
lieveen
eninnige
innigetafereelen,
tafereelen, soms
soms in
Aldui:Woiat zijn
waterverf,,:~ar
èen wand neergepenseeld,
neergepenseeld,
waterverf,:ipp,arvaak
vaakin
in felle
felle kleuren
kleuren naast elkaar op een
zuiver en
en alleen
alleen tot des makers en ons
ei zacht mecledoogen.
ons jolijt
jolijt en
mededoogen.
zuiver
Zij, die
die zich
zich over
over de hedetidaagsche
hed~idaagsche romans beklagen,
beklaf!en, dat
Jat zij
zij te
te naakt,
naàkt, te
te
Zij,
echt, te direct
direct van
van of
of naar
naar het
hetleven
leven zijn,
ziin, kunnen
kU1.1ue>\ aan
aan ulk
~ulkehoeken
hneken als
als dit hun
"'s 'tl.,!gende.-:l zeer
hart ophalen.
ophalen. Het isis niet
nietzoet
zoetofofonecht,
onecht,het
het):;;
waar, maar
maar
zeer waar,
dichterlijk waar, dat is tot
tot een
een droom
droom geworden,
geworden, ?el.·, ;,;;\ch,.(
2nch,.e ,~room
iroom verbeelding
vanvroegere
vroegere
menschen
Ik geloof,
r en in in
VlaanIk leven.
geloof, ddé
?Oen l-'~'(,:'woordig
Vlaanvan
menschen
en leven.en
zijn, om
om dit onzware
en fijn
fijn ziftliik~
zinliike ce
ce vincii„
vincfS.!,l.:. dat niets
niets wil
wil dan
dan
deren moet zijn,
onzware en
verbeeldendedebekoring
bekoringvan
vanuite~jk.,leven
uiterlijk- leven
niet6 schuwt
dn itnie~',~o
schuwtals
alsdiepe
diepe
verbeelden
gedachten en
en onoplosbare
onoplosbareproblem:Lf::
problem:~ii;l.;r'
Wij
zijn er te
te oud
oud en
en te
te somber.woegeworden.
sol;tlber~v,Qoi:geworden.
F.C.
Wij hier Zijn
kunster:., ",,~ door JHl':!,TNE
Een kunstel-,
fT1.NE ABBING.
Rotterdam, :.', ':, '. " "- --n
.. (1 1).•., nars,
:nars, uitg.
uitg.
Mpij. 1921.
Mpij.1921.
-

En ziehier nu nog
nog een
eeu :lerdr,:, levenskijk.
Die van Timmermars
Timmermans zo.i
ZO.I nh,,
mena overwegend
overwegend aestla-a:
aest:!e:!~'- n-l
t:,)Hnisch kunnen
kunnen
h-)t;,)ii:tisch
noemen,
tegenover de
de psyrhologisch-realistische
psyrhologisch-realistische van
van 'Jan
terwijl
noemen, tegenover
Nian Eekeren,
Eckeren, terwijl
dingi::n van
van deze
deze wereld
v'ereld vooral
vooral ethisel
ethisd wijsgeerig
wijsgeerig beziet.
beziet. Of
Of
Justine Abbing de dingen
met andere, huiselijker
huiselijker woorden
woorden:: Timmermans
Timmermans geniet van menschen en dingen,
Van Eckeren stelt er ernstig belang
belang in, maar voor Justine Abbing
Abbing zijn
zijn zij
zij voorvoornamelijk symbolen
symbolen van
van het
het hooger
hooger wereldbestel,
wereldbestel, uitdrukking
uitdrukking van
vanhet
het wezen
namelijk
wezen
der wereld.
wereld.
Met deze
deze algemeene
algemeene karakteristiek
levensbeschouwing zijn
de
karakteristiek van hun levensbeschouwing
zijn dan de
hunwerk
werkvrijwel
vrijwelgegeven.
gegeven.Bij
BijTimmermans
Timmermans
aard, de
de deugden
deugden en
engebreken
gebrekenvan
vanhun
allerlei zinsbekoring
sterke suggestie
suggestie van
vanverbeelding
verbeeldingvinden,
vinden,een
een
zal men allerlei
zinsbekoring en sterke
',ven-Id" zonder nochtans
nochtans veel
veel
bekoorlijke, sappige, smakelijke en vermakelijke wereld,
en gedachte.
gedachte. Bij
Bij Van
VanEckeren
Eckerenisiskie
Jewereld
wereld veel
veel minder
minder
diepte van
van gevoel
gevoel en
diepte
„plizant," veel
"plizant,"
veel droger
drogeren
ennorscher
norscherhet
~1.etleve
leve',_
l"1C~i meent
hier
dichterbij
bij
,,, .:L·':h
me meent
hier
dichter
Nerkelijkhe . d te
te zijn
zijn en
enteteontmoeten
ontmoeten
... der
den grond
grond...
der ons
ons allen
allengemeer:~;::;!'!;e
gemeerne ,verkelijkhe:d
wat men, zonder
,,nen kan: den
zonder lafheid,
lafheid, niet
nietontk;:
ontk(,;"nen
den genadeloozen,
5eria::!eloozen, koelen
koelen gang
gang
der alledaagsche
dingen. Zoo
Zoo dit
dit realisme
realisme niet
niet ~P'~
dievisi het is tenminste nuchter
alledaagsche dingen.
nuchter
niets te
te vermc
verffiC Dien
)ien of te verbergen.
verbergen. ,,~t.:
en wenscht niets
Maar Justine Abbing
=* zintuiglijke
Abbing ks
ie het noch om de bekoilltiiin
beko~4'ér
zintuiglijkewereld,
wereld,
noch om deze lagere
waaIheid
;-keid
alledaagscliti4oen. Haar
lagere waal
vanvan
hethet
alledaagsch-e:fe;4oen.
Haarzoeken
zoekengaat
gaat
terstond uit naar
'ter dat alledaagsche,
naar den
den zin
zin or
o1'1er
a!ledaagsche, rtiétî1aar
deuitbeelding
uitbeeldingvan
van
i*inaar de
n"ar haar
haar beteekenis.
beteekenis. En
En",~oo
komt het dan,
dan, dat
dat zij
zij
onze gewone wereld, maar near
.- zo komt
de bedding
bedding
veelal verwaarloost
veelal
verwaarloost hetgeen
hetgeen voor
voor die
die andelcn
andet en hun
hun grootste zorg is: de
zelve van
leven, de
de schepping
scheppwg van
van de
de eigen
eigen wereld
wereld des
jeskunstenaars.
kunstenaars.
zelve
van het leven,
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Veelal en in
t ar voornaAt$t
Veelal
in't'talgemeen,
algemeen, 'dij
wij:i j);!ar
vo.c?rn~~if:,t>èl~i1p~~liÏl;:g"elders
- tiel gst uiig' elders ligt,
ligt, en
**ges ,duidelijk
pe.~l~,
.d~idêljlkdtsdébelichaamde
~eijchaamde
het cerebrale
cerebrale overheerscht,
overheersc!-lt, zijn
zijn haar
háar pet
gedachtenharer
harerlevensbeschouwingen.
levensbeschouwingen.
Aldus
Rob,
,;kunste", die aan
gedachten
Aldus
~Ob,
de de
,;kunstenàat",die
aan
zijn kunst
<!Is weleer
weleer jonge
jonge maagdei
maag4~u werden
werden
zijn
kunst vrouweliefde
vrouweliefde en lijder,
lijder. offert,
offert, ais
'geofferd
yoor zijn kunst zulke emoties
emotiès,behoeft,
behoeft,
'geofferd aan
aan het
het monster
monster van
van Creta;
Creta; die voor
op straffe haar
haar te doen afsterven
afsterven en dus
dus: doende
doende het
''let probleem
of
probleem stelt van kunst of
mensch lijkheid.
metisch<.!iJ
Rob is inderdaad
'probleem, maa
maarr zeer
zeer levend
levend
kheid. .Deze
,Deze Rob
inderdaad het probleem,
menschelijkdaarbii
daarbiischijnt
schijnthijhijniet.
niet. Zoo
Zoo min als
menschelijk
alsde
deveel-begrijpende,
veel· begrijpende,wijze
wijze
broeder Melchic:
daaf ne-Tens
ne:'cns een
een wat
wat zonderling
zo~er1ing figuur
figuur slaat
slaat als
als simpel
simpel
broeder
Me1chict,, die
die daar
plattelandsdoktet
Men
h;,;e:i't
moeit~lfs'
~l:ts'
maargedeelte
gedeeltelijk
aan hun
hun
plattelandsdokter.
Men
allealle
moeite
maar
li jk aan
werkelijkheid tF:
geioovcn, zoozeer
werkelijkheid
t<: ge100VC'1,
zoozeer komen
komen de:
de: gedachtebotten
gedachtebotten onder
onder hun
hun
schamelijke
kh.:Id te kijk.
Eis En
lietliet
zesje
... is
enen
vaak
schamelijke
vleel'·;hel.ijkh.!ld
te kijk.
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.••het
is meest
het meest
vaak
'n !.::v
bekorend werkels0:
werkekk ~n
l,;,;vrnd,
saam'nd,doen
docrivan
vandie
dielyrische
lyrische werkelijkheid,
werkelijkheid, die saamgeregen schijnt
, lfijke zdfbeleefde
geregen
schijnt ..iil . :;'.!~ijke
z;dfbeleefd~ .momenten
.mo.menten en stemmingen.
stemmingen. Daardoor
Daardoor
missen wij
wij een tom
Øxsie, eert
tOi.1i.~.;sie,
eeu Gesa
GesalAn't.t••,eindruck,
~indruck, en blijven
blijven toch
toch omtrent
omtrent
missen
r ^i
gehee1e, de
de ,,objectieve"
"objeétieve"figu
figu'ii;,:i.~Jl~
moet dankbaar
dankbaar erkend worden,
de geheele,
; al moet
.dat juist
ingsmo e t ,, å i deze
meisjesziel
.dat
iu~t aan de
d. stemm
,,,mmi••
de..
m.;.i""dhet
hotverhaal
..",,""zijn
zii.
bijzondere
~Etl1l'
bijzonderebekoringen
bekoringenbezit.
bezit.
F^c er ' -' ','. atuurbeschrijvingen
atuurbeschrijvingen en
en oogenbliksoogenbliksTimmermansche, zou
zou men
men zeggen,
zeggen,
'ontroeringen
ontroeringenva(/,
vaueven
evengroote
grootekraèH'i;'.
kra u11i ,:'
-• Timmermansche,
en
bron.
en schijniJ",;;r
schijnbir uit .:~e~i',::;',"'. ,,,alistischebr~n.
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~\~f.<:r,·:,·')I,
der tweede-plans-figuren,
tweede-plans-figuren, een
een
,nige bee1dingen,
beeldingen, o.a. der
Doch ofsc
:-: p ot: '. [":.:;"nige
s F c4 ^^^ : ~uiverheid
eenvou\.i;gf'
ontbreekt !ilijkt
tochde
deuitingsmacht
uitingsmacht
zuiverheid niet ontbreekt
kt. toch
eenvou :zetk.il~·l~..;ll'<
van de llJ?f."-l
-:tangentenveeleer
veeleer aan
aan dl'üo:r.
d roo.r,:/1
-: herinnering
herinnering ontleend,
ontleend,
ni ?e!, t öt':f\··:':.:!? '::üUIl'lenten
dan aan á'~·.\ÁI';.:I(!.
le'lle~lue werkelijkheid.
Á}.".tif:de, levveiloe
En aldus
aldus .m.!t
zlö clit
boek ininzijn
zijntw,e
tw<.eelementen
elementenals
alseen
eenwerk
werkvan
van
Jrc,it ziJ.:'I
dit boek
mO:'E.el-wijsgierige peinzing.
zwakheid der
derbeelding
beeldingmaakt
maakt
herinnering
herinnering en mo«i.el-wijsgierige
peinzing. De zwakheid
daardoor
probleem iensiotte
lcnsiott", onduidelijk,
onduidelijk, maar
maar een weemoed
weemoed van
van
daardoor ook
ook het probleem
en schijn,
die ons
onsverteedert
verteedert
schoone
schoone herinnering
herinnering omgeeft
omgeeft alles
allesmet
met een
een zacht
zachten
schijn, die
en, schoon
schrijfster bedoelde,
bedoelde, doet
doet peinzen
peinzen over
over
schoon eenigzins
eenigzins anders
anders dan
dan de schrijfster
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des levens
levens raadselvolle
raadselvolle wezenlijkheid.
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Het Aandeel
Aandeelder
derVrouw
Vrouwinin
Nederlandsche
dede
Nederlandsche
BASSE, 2e deel.
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Letterkunde, door MAURITS
Letterkunde,
1921.
Gent,.
Hoste, 1921.
Gent, Uitgever Ad. Hoste,

Dit tweede
tweede deel
deel van
van Het Aandeel
Aandllt;l 'Å
'.l.:rr T'
T.T'()I~W
eerste en
en
rw lijkt minder dan het eerste
zelfs een beetje
het boek
boek wordt
wordt ingenomen
ingenomendoor
door
beetjeraar.
raar.Het
bietgrootste
grootstegedeelte
gedeeltev.v.• het
een studie over
over de
de Gezusters
GezustersLoveling
V>velingerg
el, ;l.it
een boek
boek voor
voor Zuid-NederZuid-Nederis in een
aar ;5
onpa,.,:,~aar Noord-Nederland
Noord-Nederland komt
komt er
er aldus
aldus heel
heel kaal
kaal af.
af.
land
gewis niet
nietteteonpao,...Maar
land gewis
van~èl1eten
,00 hieten voor
Slechts 59
pagina's van
voordedeNoorder-zusters
Noordp.r-zusters over
over en van
van die
die
59 pagina's
59
worden er
aa~',• .'Swarth
, Swarth
gewijd.De
De 4 overige komen dan „ten
"ten
gewijd.
59 worden
er 45
45 aai
goede"
~ouwen,alle
allemet
metenkelen
enkelenname
namegenoemd,
genoemd,„hoewel
"hoewel
goede" aan
aan5C
5c schnjvër,!<ji':
schrijve 0e, ouwen,
daneen
een bloot.,
bloot- vermelding
mee:,vercfie
vercfi.~~ttP·
Vl!rmeldi~g van
van haar
haar naam,"
naam," erkent
erkent
ze
... dikwijls
dikwijls meer
.niqg dalI
ze...
het geweten
geweten van
van dezen
dezen aftreur.
meur.
12var:
van deze
.:'ail1eE' nader bespreken, denkelijk,
denkelijk, wijl
wijl
Intusschen
hlj nog
nog12
deze ..'aÆnc:
Intusschen wil hij
hij haar gewichtiFer
gewichtifer acht dan
dan de ovenge.
zoo krijgen
krijgen wij
wij dan
dan journalistiek.journalistiekoverige. En zoo
, .
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stuitjes over
enDonk,
Donk,Anna
Annadede
SavoØ
vluchti,e
o'lertneVititsw
me1tldnv;()oekoop
Savornin
vluchtige stutjes
CQoekoop van Beek
Beek en
Lohman (met fraai
ft'aai portret), thErèse
bi&èse Hoven, )\}hanna
Breevoort, zusterlijk samen
J ohanna Breevoort,
L Margo
mevrouw Roland
Roland Holar.
Holst Augusta
Antink....
met mevrouw
Augusta dr
Ó' ~.
'. Margo
Antink....
Men ziet dat
dat dit
dit malligheid
mallighefd 'is.
De ht~.
'is. De
heel 'f'1sse
-'sse had die Noord-Nederlandsche
vrouwen maar moeten laten,
latet!, hij kent
kent haar
haar ï_aet,
.:,et, hij
haar betrekkelijke
betrekkelijke
hij weet van haar
waan:le
gf'Ven kan.
kan. De
De
waardeniets
nietsafafen
en streeft
streeft .,:,;~ar
.'c:Ih^^ijaeen
een volledigheid,
volledigheid,die
die hij
hij niet geven
stukjes
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Hélène Swarth
Swarth en
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Lovelingziin
ziinheei
heelaardig,
aardig,alalgaan
gaan
stukjes over
ook zij
zij niet diep.
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Groote
dichter3 van
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tijd, samenGroote dichters
gesteld
C:/nr
Ro;"· i,c, J.
J. M.
M. Meulenhoff.
Meulenhoff.
gesteld d'*-ar N--:o
N-^o Roy
g2 z ~,
Amsterdam, t19:n

Ik heb
heb iets
iets tegen
tegen dezen
dezentite~
tite ie dededichters
Ik
dichtersgroAr.liotmt,
gr~mt, een
een qualificatie
qualificatie die
beterhet
hetnageslacht
nageslachtkan
kan
geven, ,' : , 't ellips
lsche „samengesteld",
beter
gevenPlit~t
ellipl,sche
,,samengesteld",dat
datop
op
niets
slaat
dan
op
de
groote
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n,
alsof
Nico
Rost
hen
met
eigen
ba
n;,.. "", dm op de groot. d~' """ Nko Ron h.. m" ei... ~
t Ilteidotlen zal.
geformeerd hadde. Wat hij
hij alli
alli
.. ~~Ien
Overigens echter
echter lijkt
lijktmij
mij •. ::. g,s~èt1-goud
ve ti-goud hnelj'! I'an
Overigens
"aannlil'1uscuul
minuscuul formaat
wel
aardig en
en handig
handig boe
boe. je, om
om ".!., ':, • cl"
legIJen.
c.:1. 1,:. ~!'tltel
wel een
een heel aardig
1statel te leggen.
dien zin,
zin, dat
dat het
hetzeer
zeerverkoopbaar
verkoopbaar
...;>~,. !.!.~"i.
waar ofschoon
Handig ook in dien
i, waar
't gehe•
het van dichters ~~:'!it, -ie menschen over
over't
gehc· . '.c".
.' ";::;'::0.
::;,: n. Vandaar
Vandaar
r het .."
r :es
1
:. : • i... :.;', .uiltjes
·~es van
van boekjes
boekjes aal::,
:,:'
powe
de behoefte
behoefte aan
aan : :'
'uiltjes poëzie
saamgelezen
velt
aanbit.· ,.... ;,,;. 'h'..... , •. '~ ...versgevoelige
ersgevoelige
saamgelezen uituitvele
):a':''''\
- ' . ~Ii,.~jke
i j ke bundels aanbie.:
rrdan
dan lid
uitziet F._.~.,'
teerheid en
menigte.
menigte. En
Enals
alszoo'n
zoo'nl,;vd~je
i hje er
lief uitziet
-. '~,;.s
,as van
van teerheid
devrouwen,
vrouwen,dir
dlt:neg
nogvage
vageidealen
idealenvan
vaneen
een
onschuld,
koopen het voor''
voor' i de
onschuld, dan
dan koopen
bij hun bibelots
bibelots en kij
kijken
maar
hooger leven koesteren,
koesteren, en
endeponee..
deponee. <:~
".r het bij
ken er maar
hoogst zelden
"lief' noch
noch
hoogst
zelden in,
in, zoo
zoodat
nietmerken
merkenhoe
hoede
deinhoud
inhoudeigen
eigenlijk
. dat zijzijniet
lijk „lief"
"teer"
Want de
deinhoud
inhoudzijn
zijnaltijd
altijdweer
weerdiezelfde
diezelfdegeweldige
geweldigeofofheftig
heftigsmartesmarte„teer" is. Want
lijke verzen van
Hélène Swarth,
Swarth, Henriette
Henriette Rol
Roland
Holst, Boutens
Boutens en
en de
de
van Kloos, Hélène
and Holst,
anderen, verzen,
anderen,
zij kochten
kochtenzoo'n
zoo'n
verzen, die
die blijkbaar
blijkbaarvelen
velen nog
nog onbekend
onbekend zijn
zijn of zij
te
boekje niet,
boekje
niet, maar
maardie
diehet
hetdaarom
daaromgoed
goedisishun
hunaltijd
altijdweer
weeronder
onderde
de oogen
oogeg te
brengen. Als zij n.l. niet
niet alleen
alleen koopen,
koopen, maar
maar ook lezen willen....
willen ....
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In de seri
seriee kleine
kleine aakjes,
boekjes,door
GoorQuerido:
Queridp.·~egeven,
diegelukkig
gelukkig thans
thans
uivegeven, die
nimmer
meer koffieb
nimmer meer
koffieb sin
ain zi
zin
uitgedost, schr
schrta Gerard van Eckeren deze
de%e ••••
n uitgedost,
studie
studie van
van ouderen'
ouderen< vrouweleven.
VanVan
~
~ ook
realist,
evenals
vrouweleven.
ís ook
een een
realist,
evenals
Timmermans, maar,
kijk op
op het
hetleven
levenisisziio
zcioi 'tuthtig
enbekorend
bekorendniet.
niet.Hij
Hij
Timmermans,
maar : n'1 kijk
ichtig en
ondervindt niet het
als een
een schoon weemoedig
weem*8 complement
complement van
van het
het leven,
leven,
het leen
leeo als
de helle
helle vreugdekleuren
vreugdekleuren de
denoodige
noodigeschaduw
scha({uwgeeft,
geeft.maar
maarals
alseen
eengroote
groote
dat bij de
in de
de teekening,
teekening, waarmee
waarmee eigenlijk
eigenlijk niet
nietveel
veelharmonieert.
harmonieert.En
Enhij
hij
vlek vinden in
denkt hier
hier zelfs
zelfs niet
niet aan
aan kleur
kleur of lijn,
lijn, hij
hij ziet
ziet de
de zie.
zie; van
van een
denkt
een arm
armmensch
mem
...
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i)ela ,41
k al
kramptrekken
kramptrekken in
~n smart
smart en
en acht
~ç41.t di!:belà~t'K~k,
al zou
zou. die
die mensch
m~nsch..zelve
zelve in
in
tisch, niet
gewc;,r.en zin
zm onbeleekenend
onb~eekeneud zijn
ZIJn. tkiiiew
Nlet:ae~t\scht
Ul~.t schildeilijk,
schllder1t)k" maar
maar
den gewonen
psychisch en
en desLoodslasycAlLtrisch
70j/i ounnenscli en wereld
desLoods~ychi;.trisch is zijn.
zijnJû;lo.tb"!11enscl1
wereld en
eri wie
wie
psychisch
biootgelegatezien,
u niet
~.er
niet van
van houdt
~udt klein
klein leed
!eed en
en een onbeduiden*"existentie
onbeduide~"éx~ten~ie blootgele:gdte:zi~~,
pfneer is
" • Jnag
hem onielezen
ong~lezen latin.
laten. Want
Want anders
anders of:.m~et
15 dit
dlt niet,
met, noch
noch wil
wll het
het zijn
ZIJn
nag hem
clan een
een levrim-geval,.wel
lepp:ns··geval, wel is waar
waar één ondif..*-1e
ondi!r';yele dergelijke,
dergelijke, doch nergens
nergens van
-. ean
ü0ogére:a!E<::',~t.nheid.
in zoover
Zoover is het
pet kleine
kleine kunst, onverheven-realisme,
onverhevenrealisme,
alget.mheid. En in
boogi,
- n ook
';',
een stuk
stuk werkebiiTheid
,verkehikhcid spiegelt zonder meer,
meer, doch da
dàn
ook zuiver
zuiver spiegelt,
spiegelt,
..;-t. een
. -geloof, dat deze soort
te vinde'l.
vinden. lk
zijn doel
doe! ,,.'
'.' verdienste
verdien~te te
Ik:~eloof,
soort kunst al
al
urn daarin zijn
sedert vrij
vrij lang bez'.„bez:": is t?.
t~ verdwijnen.
verdwijnen. De bel4ngstelling
be~gstelling in 't leven die
die zulke
sedert
.,2 eer
2 en vele
studifs doet
doet ontsta,,
ontsta"~:t bestaa
béstaat eigenlijk
eigenlijk vet
rü·~ter
vele jongere
jongere menschen
menschen
studies
nder verder doel. Maar
uitt„.-4 ._'" ' r~~~der
worden lichtelijk
dit "uitL,'
Maar
worden
lichtelijkoq.tduldigvan
or,;.2du1dig'van
dit
juistbehoov,:
bebooI~`1;erar6_
'}era~,· .trati
van Eckeren
vooral tot de
de oudere
oudere schrijvers, die
Eckeren vooral
daarom juist
tachtig verwax
verw"q~. tijk:-;
:tij,l;'; zix.:,,
~(","5
'
dan ook dit werk zijn eigen
dan
,,,. zoodani4eeft
na met tachtig
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van bestaan.
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